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1 § ALLMANT

Ordningsstadgan preciserar bestämmelsema i fängelselagen och häktningslagen och övriga 
bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av dem. Den innehäller föreskrifter om 
vistelse i fängelseomrädet, läsning av lokaler, avdelningar, besök, användning av telefon, fritid och 
innehav av egendom samt om andra motsvarande enskilda omständigheter relaterade tili 
upprätthällandet av ordningen och anordnandet av verksamhet i fangelset.

Varje fänge ska iaktta fangelsets ordningsstadga. En fänge kan päföras disciplinstraff för brott mot 
ordningsstadgan, förutsatt att det i ordningsstadgan uttryckligen nämns att disciplinstraff kan 
päföras för det aktuella brottet.

En fänge kan ocksä päföras disciplinstraff om hän inte iakttar en uppmaning eller order som en 
tjänsteman vid Brottspäfölj dsmyndigheten ger inom ramen för sin behörighet i syfte att upprätthalla 
ordningen eller säkerheten i fangelset. En sädan uppmaning eller order kan tili exempel handia om 
att iaktta en bestämmelse i ordningsstadgan.

2 § VISTELSE PÄ FÄNGELSEOMRÄDET

En fänge fär röra sig och vistas pä en verksamhets- och arbetsplats som anvisats honom eller henne, 
pä sin boendeavdelning och pä vissa ställen avsedda för motion, mältider och fritid under de 
tidpunkter som framgär av avdelningens dagordning. Det är förbjudet att olovligen vistas pä andra 
platser i fängelset och dess omräde. En fänge som olovligen rör sig pä förbjudet omräde kan päföras 
disciplinstraff.

Utan tillständ av en tjänsteman pä Brottspäfölj dsmyndigheten fär en fänge inte inneha föremäl da 
hän rör sig pä fängelseomrädet. Disciplinstraff kan päföras för förfarande som strider mot 
föreskriften.

3 § KLÄDSEL PÄ FÄNGELSEOMRÄDET

En fänge ska vara sakligt klädd pä fängelseomrädet. 

Disciplinstraff kan päföras för osaklig klädsel.

4 § LÄSNING AV LOKALER OCH NÄRVAROKONTROLLER

Dörrama tili cellema är Iästä vid de tider som fastställs i dagordningen. Om en fänge utan godtagbar 
orsak inte befinner sig i sin cell när dörrama läses, kan ett disciplinstraff päföras för fängen.

Fängen ska befinna sig i sin cell vid närvarokontroller.
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5 § DELTAGANDE I VERKSAMHET OCH FRITIDSAKTIVITETER

Arbetsverksamhetens tyngdpunkt ligger pä lätt underleverantörsarbete. Som 
underleverantörsarbeten utförs arbeten relaterade tili fiskeredskap, montering av sulkyhjul, 
förpackning av bl.a. olika slags fastanordningar i detaljhandelsförpackningar, vikning av 
försvarsmaktens tvättade kläder samt sista arbetsskeden för tätningar. Dessutom tillverkas bl.a. 
Silver- och bronssmycken, bokbindningar och sömnadsarbeten pä verkstaden. Fängelsets 
arbetsverksamhet inkluderar även fastighetsskötsel pä fängelsets gärdsomräde samt städning av 
fängavdelningama i fängelsets huvudbyggnad och övriga fänglokaler och diskning i fängelsets kök.

För fängama anordnas olika typer av utbildning, som utgär frän fängamas individuella studieplaner.

Fängelset försöker ingripa mot en brottslig livsstil med olika verksamhetsprogram. Dessutom finns 
en avdelning för rehabilitering av missbrukare i fängelset.

Pä fritiden kan fängen syssla med olika slags motionsverksamhet eller delta i evenemang som 
anordnas av personalen eller utomstäende.

Frän hostadsavdelningen kan fängen besöka fängelsets bibliotek en gäng i veckan. Närmare tider 
för användning av biblioteket framgär av avdelningens dagordning.

Fängar som avtjänar disciplinstraff, fängar placerade i resecellsavdelningen samt fängar som är 
föremäl för säkerhetsätgärder kan använda avdelningens boksamling och vid behov sköta 
biblioteksärenden med en ärendeblankett via personalen.

6 § INKÖP I ANSTALTSBUTIKEN

Varje fänge ska själv göra sinä inköp i anstaltsbutiken en gäng i veckan. Om en fänge inte själv har 
möjlighet att besöka anstaltsbutiken ska hans inköp ordnas med en beställningslista och den 
tjänsteman som sköter ärendet levererar de beställda varoma tili honom.

7 §BESÖK

7.1 § Övervakade besök

Besökets tidpunkt och längd
Besök anordnas kl. 11.-15.00 lördagar och söndagar. Separat information ges om besök under 
veckoslut med söckenhelg. Fyra besöksgmpper arrangeras pä besöksdagen. Besökens längd är 45 
minuter.

Antal besök per dag och antal besökare.
En fänge kan ha högst ett besök per dag, med högst tre besökare ät gängen.

Praktiska besöksarrangemang (förhandsanmälan)
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Fängen ska boka besöket pä förhand genom att fylla i bokningsblanketten för besök. Fängen ska 
själv meddela besökstidpunkten tili besökaren. Närmare anvisningar om bokning av besök ges i 
ankomstguiden.
Villkor för besöken
Besökaren och fängen fär inte ha anteckningsmaterial eller förmedla skriftliga meddelanden utan 
personalens tillständ.

Fängen och besökaren fär inte röra vid varandra under besöket.

Om en fänge bryter mot besöksvillkoren kan fängen för detta päföras ett disciplinstraff och/eller 
besöket avbrytas.

7.2 § Övervakade besök av barn

I fangelset ordnas söndagar kl. 11:00 - 11:45 övervakade besök med under 15-äriga barn eller 
bambam. Antalet bam vid besöket fär vara högst tre barn per familj. Under mötet har bamet 
möjlighet att röra vid sin förälder eller mor-/farförälder. Bam tilläts inte inträde i fangelset utan 
följeslagare (närä anhörig eller myndighet), om inte följeslagarens närvaro anses vara onödig med 
tanke pä bamets utvecklingsnivä, tidigare besök eller annan motsvarande motiverad anledning. 
Följeslagaren fär delta i besöket.

Anmälan tili besöket görs tili dagvakten senast tisdag morgon med besöksblanketten. Pä blanketten 
ska anges namnen pä de bam som kommer tili besöket samt deras födelsetider. Om bamens 
värdnadshavare inte är följeslagare, ska värdnadshavarens kontaktinformation anges pä blanketten, 
för att bamens tillständ att besöka fangelset ska kunna kontrolleras. Bamskyddets ställning tili 
besöket utreds vid behov.

7.3 § Oövervakade besök

Ansökningssätt för besök
Tillständ för oövervakade besöks ansöks med en separat blankett, som ska lämnas in noggrant ifylld 
tili socialarbetaren eller specialvägledaren som svarar för socialt arbete.

Besökets längd. tidpunkter och hur ofta besöket kan bevilias
Besökstiden är tre timmar: vardagar kl. 12:00-15:00 och lördagar och söndagar 11:00-14:00. Om 
besökaren bor utomlands, är besökstiden vardagar kl. 12:00-18:00 och veckoslut kl. 11:00-17:00.

Oövervakade besök kan beviljas en gäng i mänaden, eller, om det finns bam under 15 är i familj en, 
tvä gänger i mänaden under förutsättning att bamet/bamen följer med ätminstone den ena gängen.

Villkor för besöket
Fängen ska byta kläder före besöket. Besökslokalen ska lämnas ren och prydlig efter besöket. 
Rökning är förbjuden i familj ebesöksrummet
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7.4 § Mottagning av varor i samband med besök

En fänge fär ta emot eller lämna en liten mängd varor pä besöksdagar, men dock inte under själva 
besöket. Om en fänge vill lämna fbremäl tili en besökare, ska hän eller hon kontakta personalen i 
god tid före besöksdagen. En fänge fär ta emot högst 3 tidskrifter och dagstidningar. Den egendom 
som överlämnas tili fängen ska tili mängden och kvaliteten vara sädan att den kan granskas utan att 
den skadas.

Rimligheten hos den egendom som tas emot och varumängden bedöms i relation tili den mängd 
egendom som fängen innehar och finns i lager samt med beaktande av förvaringsmöjlighetema och 
-utrymmena för varor i fängens bostadsrum samt brandsäkerhetssynpunkter. Besökaren kan endast 
lämna varor tili den besökta fängen och av varoma ska framgä bäde besökarens och den besökta 
fängens namn.

8 § ANVÄNDNING AV TELEFON

Varje fänge fär personliga koder för telefonen, vilka är avsedda endast för personligt bruk och 
kodema fär inte överlätas tili andra personer.

Villkoret för användning av telefon är att fängen pä förhand ger personalen Information om nummer 
och personer pä den blankett som är avsedd för detta ändamäl. Numren, högst 20 stycken, sparas i 
telefonsystemet.

En fänge kan päföras disciplinstraff, om hän ger vilseledande uppgifter om telefonnummer eller 
mottagare av samtal, överlämnar sinä personliga koder tili andra personer eller använder en annan 
fänges personliga koder.

Avdelning 1.1. samtalstid kl. 7:00 - 19:45

Avdelningama 1.2., 2.1., 3.2. samtalstid kl. 7:00 - 17:00

Avdelning 3.1. samtalstid kl. 7:00 - 19:00

Avdelning 2.2. samtalstid kl. 7:00 - 17:00

Avdelning 4.0. och resecellsavdelningen samtalstid vardagar kl. 7:00 - 15:00 samt
lördagar och söndagar kl. 7:00 - 14:00

Väningschefen kan efter prövning bevilja tillständ tili andra samtal utanför avdelningens öppettider 
och samtalstider. Det är möjligt att ringa ombud efter behov.

9 § POSTFÖRSÄNDELSER

Avsändarens namn ska anges tydligt pä brev, andra försändelser och meddelanden frän fangelset. 
Om en fänge inte vill ange sitt namn pä en försändelse, ska hän eller hon personligen överlämna den 
tili fängelsets personal. Föreskriften gäller inte för brev som är adresserade tili myndigheter som 
övervakar fängelsets verksamhet eller tili organ som övervakar de mänskliga rättighetema.
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En fänge kan päföras disciplinstraff om hän eller hon lämnar en ovan nämnd försändelse tili 
avdelningens postläda utan avsändarens namn, sävida det inte handlar om ett brev som är adresserat 
tili tillsynsmyndigheter.

Om en fänge försöker smuggla eller läter en annan fänge smuggla ett brev eller en annan 
försändelse eller ett meddelande förbi fangelsepostens kontroll kan hän eller hon päföras 
disciplinstraff.

10 § RENLIGHET

Cellinredningen ska följa inventarieförteckningen och föremäl ska förvaras i skäp och andra 
förvaringsutrymmen.

Bilder, affischer och andra föremäl fär fästas endast pä underlaget för detta ändamäl pä väggen i 
boenderummet. En fänge kan päföras disciplinstraff om hän eller hon faster sädant material pä 
andra ställen i boenderummet.

Rökning är endast tilläten i cellen och utomhus.

11 § INNEHAV AV EGENDOM

11.1 § Föremäl och ämnen som inte överlämnas tili fängar

Enligt 9 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten i fangelselagen kan innehav av ett föremäl eller ärnne förvägras, 
om föremälet eller ärnnet äventyrar nägons säkerhet. Förutom skjut- och eggvapen, sprängämnen 
och gassprayer omfattar dessa föremäl och ämnen bland annat aerosolfabrikat med drivgas och 
gifter. Dessutom omfattar kategorin kemikalier, vars ämnessammansättning gör det möjligt att 
tillverka sprängämnen, säsom härfärger som innehäller väteperoxid och litiumbatterier. Andra 
förbjudna föremäl är bland annat saxar med vassa spetsar och injektionsnälar och inj ektionssprutor, 
som fangelsets hälsovärdspersonal inte gett tili fängen.

Enligt 9 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten i fangelselagen kan innehav av ett föremäl eller ärnne förvägras, 
om föremälet eller ämnet särskilt lämpar sig för skadegörelse pä egendom. Sädana föremäl är 
bland annat verktyg med vilka egendom kan skadas.

Enligt 9 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i fangelselagen kan innehav av ett föremäl eller ärnne förvägras, 
om de medför särskild olägenhet för den allmänna ordningen i fängelset. Sädana föremäl och 
ämnen är bland annat

1) utrustning pä vilka Information kan lagras. Sädan utrustning omfattar bland annat datorer, 
kameror, videokameror, MP3-spelare och vissa spelkonsoler. Utrustning med härddisk och separata 
minnesenheter är förbjudna.

2) utrustning som möjliggör elektronisk kommunikation. Sädan utrustning omfattar bland annat 
mobiltelefoner och kringutrustning säsom laddare, radiotelefoner och vissa spelkonsoler. Även
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föremäl som används för att upprätta elektroniska förbindelser, säsom SIM-kort och USB-modem 
(mobila modem, nätstickor) samt parabolantenner och övriga separata antenner är förbjudna. De 
förbjudna föremälen omfattar ocksä sadan kringutrustning som bar fast anknytning tili utrustning 
som används för elektronisk kommunikation.

3) utrustning med vilken man kan lyssna pä och följa upp myndigheters radiokommunikation 
eller i övrigt observera myndigheters verksamhet. Sädan utrustning omfattar bland annat 
radiotelefoner, rörelsedetektorer, detektorer av radiokommunikation och hörlurar som fungerar pä 
radiofrekvenser. Även kikare och annan optisk utrustning som lämpar sig för observation är 
förbjudna.

4) ämnen och föremäl som orsakar olägenheter for hälsan eller renligheten eller som utgör en 
brandsäkerhetsrisk. Sädana ämnen och föremäl omfattar bland annat tatuerings- och 
piercingutrustning, djur och stearinljus.
5) föremäl som pä nägot annat sätt äventyrar den allmänna ordningen i fängelset. Sädana 
föremäl omfattar bland annat vapenimitationer, kamp- och flyktredskap och föremäl försedda med 
brottsliga organisationers och gruppers emblem.

Det är förbjudet för fängar att modifiera föremäl som getts tili dem sä att de bättre lämpar sig för 
väldshandlingar. Med detta avses tili exempel att vässa ett föremäl säsom en tandborste för att 
använda den som tillhygge eller att förse en penna med ett handtag.

En fänge kan päföras disciplinstraff om ovan nämnda föremäl eller ämnen päträffas hos honom.

11.2 § Kontroll av föremäl och ämnen

Enligt 9 kap. 1 § 1 mom. 4 punkten i fangelselagen (5 kap. i häktningslagen) kan innehav av ett 
föremäl eller ämne förvägras, om föremälet eller ämnet inte kan granskas utan oskäligt besvär eller 
utan att det skadas. Denna kategori omfattar bland annat sä kallade brända cd-skivor, 
näringstillskott samt hälsokostprodukter och vitaminer. Kategorin omfattar ocksä hygienartiklar, 
kosmetikprodukter, livsmedel, tobaksprodukter och -tillbehör vilka förs in tili fängelset utifrän.

Hygienartiklar, kosmetikprodukter, livsmedel och tobaksprodukter och -tillbehör ska skaffas frän 
anstaltsbutiken eller förmedlas pä annat sätt av fängelset. Om en fänge för med sig sädana produkter 
efter en vistelse utanför fängelset utan övervakning av Brottspäföljdsmyndighetens personal, 
beslagtas de när hän eller hon ätervänder tili anstalten.

Varoma ska kunna inspekteras utan att de skadas. Föremäl som kan överlämnas tili en fänge ska 
vara av sädan konstruktion att de inte är ägnade ät att gömma förbjudna föremäl eller ämnen.

Förutsättningen för överlämnande av elapparater är att de är typgodkända, har helt hölje och 
identifieringsnummer. En elapparat fär inte vara päkopplad när den inte används.

Sigill som fasts pä ett föremäl i samband med inspektion fär inte lösgöras eller skadas. En fänge kan 
päföras disciplinstraff om hän eller hon lösgör eller skadar sigill.

En fänge kan päföras disciplinstraff om hän eller hon försöker smuggla in varor i fängelset förbi 
kontrollen.
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11.3 § Övriga omständigheter som paverkar överlämnandet av föremäl 
eller ämnen tili fängar

En fänge fär endast inneha en rimlig mängd bruksföremäl. Det antal bruksföremäl som kan 
överlämnas tili en fänge ska vara sädant att föremälen kan förvaras i cellens förvaringsutrymmen pä 
ställen som är reserverade för detta ändamäl.

Enligt 9 kap. 1 § 1 mom. 5 punkten i fängelselagen (5 kap. i häktningslagen) kan innehav av ett 
föremäl eller ämne förvägras, om föremälet eller ämnet används eller det finns grundad anledning 
att misstänka att det kommer att användas som hjälpmedel vid brott.

Enligt 9 kap. 1 § 1 mom. 6 punkten (5 kap. i häktningslagen) kan innehav ett föremäl eller ämne 
förvägras, om fangelset har ställt motsvarande föremäl tili fängamas förfogande.

Cellema är fardigt inredda och egna inredningsartiklar, säsom mattor eller gardiner, överlämnas inte 
tili en fänge.

Maximistorleken pä en TV som överlämnas tili en fänge är 24”.

Vad gäller elektroniska apparater är praxis att det fär finnas en apparat av samma slag i varje cell 
(t.ex. en tv, en dvd-spelare osv.).

Sammanlagt högst 20 cd-, PS- och dvd-skivor (ej inspelbara), 6 st. böcker, 3 st. tidskrifter och 
dagstidningar överlämnas pä en gäng tili en fänge.

Föreskriftema om innehav av egendom gäller inte för föremäl och ämnen som överlämnats tili en 
fänge innan ordningsstadgan trädde i kraft. Om en fänge flyttas tili ett annat fängelse, iakttas de 
föreskrifter om innehav vilka gäller där vid flyttidpunkten.

11.4 § Avdelningsspecifika föreskrifter om innehav

Resecellavdelningen
Fängen ges, pä grund av begränsade förvaringsutrymmen och avdelningens tillfalliga 
boendekaraktär, ätminstone de föremäl som ges tili en fänge som avtjänar disciplinstraff.

Innehav av elektroniska föremäl och föremäl relaterade tili hobbyverksamhet förvägras.

12 § FÄNGELSETS AVDELNINGAR

Resecellavdelningen Avsedd i regel för tillfälligt boende. I anslutning tili
resecellsavdelningen finns även en isoleringsavdelning. Pä bäda 
avdelningama gäller begränsade innehavsrätt.

Avdelning 1.1. En öppen avdelning dit lämpliga fängar placeras. I regel avsedd endast
för fängar som deltar i verksamhet.

Avdelning 1.2. Normal avdelning för fängar som avtjänar sinä straff.
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Avdelning 2.1. 

Avdelning 2.2. 

Avdelning 3.1.

Avdelning 3.2.

Normal avdelning för fängar som avtjänar sinä straff.

Avdelning för häktade.

Rehabiliteringsavdelning. Fängama förbinder sig separat tili alkohol- 
och drogfrihet.
Fängama tili avdelningen väljs utfrän ansökan och intervjuer utförda av 
avdelningens personal.

Normal avdelning för fängar som avtjänar sitt straff eller avdelning för 
häktade1.

Avdelning 4.0. Avdelning för fängar som hälls avskilda (vid behov begränsat innehav).

Pä grund av större förändringar i antalet häktade och straff an gar är avdelningen helt och hället en avdelning för 
häktade eller straffangar.

13 § ANVÄNDNING AV RUS- OCH LÄKEMEDEL

En fänge fär inte inneha, använda eller tillverka alkohol, andra rusmedel eller dopningsmedel enligt 
44 kap. 16 § i strafflagen eller föremäl som är avsedda för användning eller hantering av narkotika. 
En fänge kan päföras disciplinstraff för innehav, användning eller tillverkning av ovan nämnda 
ämnen och föremäl.

En fänge kan päföras disciplinstraff för manipulering eller försök tili manipulering av alkohol- och 
drogtest.

En fänge fär inte inneha läkemedel utan tillständ av en läkare eller sjukskötare vid 
Brottspäfölj dsmyndigheten.

En fänge kan päföras disciplinstraff för otillätet innehav av läkemedel.

14 § IKRAFTTRÄDANDE

Denna ordningsstadga träder i kraft 1.4.2017 och ersätter den tidigare ordningsstadgan för 
Kylmäkoski fängelse av 27.5.2013.

Tammerfors 1.3.2017

Lirsti Kuivajärvi 
Regiondirektör
Västra Finlands brottspäfölj dsregion
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