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1§   MÅL OCH SYFTE MED ORDNINGSSTADGAN 

 

Ordningsstadgan preciserar bestämmelserna i fängelselagen och häktningslagen 

och övriga bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av dem. Den 

innehåller föreskrifter om vistelse i fängelseområdet, låsning av lokaler, avdel-

ningar, besök, användning av telefon, fritid och innehav av egendom samt om 

andra motsvarande enskilda omständigheter relaterade till upprätthållandet av 

ordningen och anordnandet av verksamhet i fängelset.  

 

Varje fånge ska iaktta fängelsets ordningsstadga. En fånge kan påföras disci-

plinstraff för brott mot ordningsstadgan, förutsatt att det i ordningsstadgan ut-

tryckligen nämns att disciplinstraff kan påföras för det aktuella brottet. 

 

En fånge kan också påföras disciplinstraff om han inte iakttar en uppmaning el-

ler order som en tjänsteman vid brottspåföljdsmyndigheten ger inom ramen för 

sin behörighet i syfte att upprätthålla ordningen eller säkerheten i fängelset. 

En sådan uppmaning eller order kan till exempel handla om att iaktta en be-

stämmelse i ordningsstadgan. 

 

2§   VISTELSE PÅ FÄNGELSEOMRÅDET 

 

En fånge får röra sig och vistas på en anvisad verksamhets- och arbetsplats, på 

sin boningsavdelning och på vissa ställen avsedda för motion, måltider och fri-

tid under de tidpunkter som framgår av avdelningens dagordning. Det är för-

bjudet att vistas i andra fängelseutrymmen eller områden utan tillstånd. En 

fånge som olovligen rör sig på förbjudet område kan påföras disciplinstraff. 

 

När en fånge lämnar sin boningsavdelning får han eller hon inte utan tillstånd 

av brottspåföljdsmyndigheten bära på sig föremål, ämnen eller andra tillbehör. 

Disciplinstraff kan påföras för förfarande som strider mot föreskriften. 

 

3§   KLÄDSEL PÅ FÄNGELSEOMRÅDET 

 

En fånge ska vara sakligt klädd på fängelseområdet. Disciplinstraff kan påföras 

för osaklig klädsel. 
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4§   LÅSNING AV LOKALER OCH NÄRVAROKONTROLLER 

 

Dörrarna till cellerna är låsta vid de tider som fastställs i dagordningen. Om en 

fånge inte utan godtagbar orsak befinner sig i sin cell när dörrarna låses kan ett 

disciplinstraff påföras fången. 

 

Det är obligatoriskt att närvara vid närvarokontroller som hålls vid tidpunkter 

som anges i avdelningens dagordning. Om en fånge under en närvarokontroll är 

på en annan plats än en sådan som anvisats för närvarokontroll kan ett disci-

plinstraff påföras fången.  

 

5§   VERKSAMHET UNDER ARBETSTID OCH FRITID  

 

STUDIER 

I fängelset anordnas utbildning i samverkan med utomstående läroinrättningar. 

En fånge kan också beviljas tillstånd för s.k. cellstudier. 

 

REHABILITERINGS- OCH VERKSAMHETSPROGRAM 

I Riihimäki fängelse är det möjligt att avtjäna sitt straff på en drogfria avdel-

ning eller en avdelning för dagligt stöd. Till dess avdelningar flyttas man i en-

lighet med planen för strafftiden.  

 

En fånge har också möjlighet att delta i programmet Cognitive Skills och OMA. 

Bland annat specialhandlarna, handledarna och psykologerna ger närmare in-

formation om dessa program.  

 

ARBETSVERKSAMHET 

Fängelset erbjuder arbete inom trä-, målnings- och metallbranschen. En för 

verksamheterna ansvarig tjänsteman ansvarar för placering av en fånge i dessa 

förberedande arbeten.  

 

ANDLIG VERKSAMHET 

För den andliga verksamheten ansvarar fängelsepastorn, som kan kontaktas på 

en ärendeblankett. Andliga aktiviteter hålls i samband med kvällsaktiviteter. 

På söndagar hålls en gudstjänst.  

 

För fångarna på säkerhetsavdelningen arrangeras andliga stunder efter behov. 
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GYM 

Gymmet är i bruk året om. Fångarna anmäler sig till idrottsinstruktörerna på en 

ärendeblankett. Gymturer arrangeras varken på säkerhetsavdelningen eller av-

delningarna för begränsad verksamhet D2 och C3. 

 

BIBLIOTEK 

Fängelsebibliotekets tjänster är tillgängliga under särskilt fastställda tider, då 

det är möjligt att komma till biblioteket. Man behöver inte anmäla sig i förväg. 

 

På säkerhetsavdelningen (C2) ska böcker beställas på en ärendeblankett och 

handledarna kommer med böckerna till avdelningen. Samma förfarande gäller 

för fångar som avtjänar disciplinstraff eller är föremål för säkerhetsåtgärder. 

 

Bibliotekets bokurval finns till påseende i biblioteksmappen på varje avdelning.  

 

6§   INKÖP I ANSTALTSBUTIKEN 

 

En fånge kan i fängelsets kantin köpa varor som finns i kantinens varusortiment 

under de tider som fastställs i boningsavdelningens och våningens dagordning. 

Det är möjligt att göra kantininköp en gång i veckan. Fången gör sina inköp på 

en beställningslista oavsett avdelningsplacering, och den tjänsteman som an-

svarar för kantinen levererar de beställda varorna till fångarna. 

 

7§   BESÖK 

 

7.1§   ÖVERVAKADE BESÖK 

 

En fånge bokar själv tid för besök genom att lämna en besöksbokningsblankett 

till avdelningens fångvaktare och informerar besökaren om besöket. Besöks-

bokningsblanketten ska lämnas in senast torsdag samma vecka som det plane-

rade besöket ska infalla. 

 

Övervakade besök ordnas lördag varje vecka kl. 09.00–16.40. Vid behov kan be-

sökstiderna ordnas ända fram till kl. 17.00. En fånge kan ta emot enbart ett be-

sök under en dag. Ett övervakat besök räcker 40 minuter. Antalet besökare är 

en vuxen och två barn eller alternativt två vuxna per fånge. 
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Besök på säkerhetsavdelningen och avdelningen för begränsad verksamhet C3 

hålls i de aktuella avdelningarnas besöksutrymmen. 

 

Besökarna ska anmäla sig och vara på plats vid fängelsets huvudport 15 minuter 

före besökets början, annars ställs besöket in. Besökare ska styrka sin identitet 

och fängelset har rätt att utföra säkerhetskontroll på besökare. Besöksutrym-

mena övervakas med videoutrustning. Om detta upplyses med en kamerasym-

bol.  

 

En fånge har möjlighet att träffa sina under 15-åriga barn i ett övervakat 

barnmötesutrymme om ett möte är nödvändigt för att upprätthålla kontakten 

mellan fången och barnet och mötet inte strider mot barnets bästa. Vid barn-

besök ska barnen bevisligen vara fångens egna barn. Enligt övervägande kan 

även andra barn som bor i familjen delta i ett barnbesök. En fånge får besökas 

av högst tre barn åt gången.  

 

Under besöket får besökaren och fången inte ha tillgång till anteckningsmateri-

al, byta skriftliga meddelanden eller ge eller ta emot föremål utan personalens 

tillstånd. Fången och besökaren får inte röra vid varandra under besöket. Om 

en fånge bryter mot besöksvillkoren, kan fången med anledning av detta påfö-

ras disciplinstraff och besöket kan avbrytas. 

 

7.2§   OÖVERVAKADE BESÖK 

 

Riihimäki fängelse har två lokaler för oövervakade familjebesök. Besöken får ta 

högst 2,5 timmar per gång och besöken hålls kl. 09:00-15:00 i enlighet med de 

inlednings- och avslutningstider som angetts på blanketten för anhållande om 

oövervakat besök onsdagar, lördagar, söndagar och helger som infaller på en 

vardag. Avvikelser från besökstiderna meddelas särskilt. Inlednings- och avslut-

ningstiderna ska följas. 

 

Familjebesök är främst avsedda för de fångar som inte beviljats permission.  

 

Anhållan om oövervakat besök ska lämnas in till boningsavdelningens eller den 

för strafftidsplanen ansvariga brottspåföljdschefen som bokar en preliminär be-

sökstid. Beslut om oövervakade besök fattas alltid av fängelsets biträdande di-

rektör på brottspåföljdschefens förslag. Besökstur kan erhållas en gång per ka-

lendermånad, om det finns plats. 
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Före ett besök klargör personalen för fången och fångvaktarna de instruktioner 

för oövervakade besök som ska följas. Vid störningar, missbruk eller brott mot 

instruktionerna avbryts besöket. 

 

7.3§   MOTTAGNING AV FÖREMÅL I SAMBAND MED BESÖK 

 

En fånge får ta emot eller lämna en liten mängd föremål på besöksdagar, men 

dock inte under själva besöket. Om en fånge vill lämna föremål till en besö-

kare, ska han eller hon kontakta personalen. Föremål som överlämnas till en 

fånge ska vad gäller kvantitet och art vara sådana att de kan inspekteras utan 

att det är nödvändigt att söndra eller riva upp dem och sådana att inspektionen 

av föremålen under besöksdagen inte stör personalens skötsel av andra tjänste-

uppgifter i orimlig grad.  

 

Den mängd föremål som en fånge kan ta emot bedöms enligt den mängd före-

mål som fången innehar och har i lagret, möjligheten att förvara dem i fångens 

boningsrum och enligt brandsäkerheten. Besökarna lämnar och tar emot före-

mål på en plats som fängelset angett. När besökare lämnar föremål till fångar, 

ska de fylla i en remiss med fångens namn och nummer, namn och kontaktupp-

gifter för den som hämtat paketet samt en specifikation av paketets innehåll.  

 

Fängelset kan vägra att ta emot föremål till fångar. 

 

8§   ANVÄNDNING AV TELEFON 

 

Avdelningarnas telefoner kan användas dagligen vid de tidpunkter som fast-

ställs i paragrafen Fängelsets avdelningar (12 §) i ordningsstadgan. Mängden 

samtal begränsas av antalet telefonapparater och den tillgängliga tiden enligt 

dagordningen. 

 

Varje fånge får personliga koder för telefonen som inte får överlåtas till andra 

personer. 

 

Villkoret för användning av telefon är att fången på förhand ger personalen in-

formation om nummer och personer på den blankett som är avsedd för detta 

ändamål. Nummer, max. 20 stycken, sparas i telefonsystemet. 
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En fånge kan påföras disciplinstraff, om han ger vilseledande uppgifter om tele-

fonnummer eller mottagare av samtal, överlämnar sina personliga koder till 

andra personer eller använder en annan fånges personliga koder. 

 

9§  POSTFÖRSÄNDELSER 

 

En fånge ska anteckna sitt namn på brev, postförsändelser och meddelanden 

som skickas till andra parter än tillsynsmyndigheter, såvida han eller hon inte 

personligen lämnar dem direkt till fängelsepersonalen. 

 

En fånge kan påföras disciplinstraff om han lämnar en ovan nämnd försändelse i 

avdelningens postlåda utan avsändarens namn, såvida det inte handlar om ett 

brev adresserat till tillsynsmyndigheter.  

 
Om en fånge försöker smuggla eller låter en annan fånge smuggla ett brev eller 

en annan försändelse eller ett meddelande förbi fängelsepostens kontroll kan 

han påföras disciplinstraff. 

 

10§   RENLIGHET 

 

Rökning är förbjudet på andra ställen än i cellen, utomhus eller på särskilt an-

visade rökplatser. En fånge kan påföras disciplinstraff om han eller hon bryter 

mot föreskriften.  

 

Cellinredningen ska följa inventarieförteckningen och föremål ska förvaras i 

skåp och andra förvaringsutrymmen.  

 

Bilder, affischer och andra föremål får fästas endast på underlaget för detta 

ändamål på väggen i boenderummet. En fånge kan påföras disciplinstraff om 

han eller hon fäster sådant material på andra ställen i boenderummet.  

 

11§  INNEHAV AV EGENDOM 

 

11.1§   FÖREMÅL OCH ÄMNEN SOM INTE ÖVERLÄMNAS TILL FÅNGAR 

Enligt 9 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten i fängelselagen (och 5 kap. 1 § 1 mom. 1 

punkten i häktningslagen) kan innehav av ett föremål eller ämne förvägras, om 

föremålet eller ämnet äventyrar någons säkerhet. Förutom skjut- och eggva-

pen, sprängämnen och gassprayer omfattar sådana föremål och ämnen bland 

annat aerosolfabrikat med drivgas och gifter. Dessutom omfattar kategorin ke-
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mikalier, vars ämnessammansättning gör det möjligt att tillverka sprängämnen, 

såsom hårfärger som innehåller väteperoxid och litiumbatterier. Andra för-

bjudna föremål är bland annat saxar med vassa spetsar och injektionsnålar och 

injektionssprutor, som fängelsets hälsovårdspersonal inte gett till fången. 

 

Enligt 9 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten i fängelselagen (och 5 kap. 1 § 1 mom. 2 

punkten i häktningslagen) kan innehav av ett föremål eller ämne förvägras, om 

föremålet eller ämnet särskilt lämpar sig för skadegörelse på egendom. Sådana 

föremål är bland annat verktyg med vilka egendom kan skadas. 

 

Enligt 9 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i fängelselagen (och 5 kap. 1 § 1 mom. 3 

punkten i häktningslagen) kan innehav av ett föremål eller ämnen förvägras, 

om de medför särskild olägenhet för den allmänna ordningen i fängelset. Såd-

ana föremål och ämnen är bland annat 

 

1) utrustning på vilka information kan lagras. Sådan utrustning omfattar bland 

annat datorer, kameror, videokameror, MP3-spelare och vissa spelkonsoler. 

Utrustning med hårddisk och separata minnesenheter är förbjudna.  

2) utrustning som möjliggör elektronisk kommunikation. Sådan utrustning om-

fattar bland annat mobiltelefoner och kringutrustning såsom laddare, radi-

otelefoner och vissa spelkonsoler. Även föremål som används för att upp-

rätta elektroniska förbindelser, såsom SIM-kort och USB-modem samt para-

bolantenner och övriga separata antenner är förbjudna. De förbjudna fö-

remålen omfattar också sådan kringutrustning som har fast anknytning till 

utrustning som används för elektronisk kommunikation. 

3) utrustning med vilken man kan lyssna på och följa upp myndigheters radio-

kommunikation eller i övrigt observera myndigheters verksamhet. Sådan ut-

rustning omfattar bland annat radiotelefoner, rörelsedetektorer, detekto-

rer av radiokommunikation och hörlurar som fungerar på radiofrekvenser. 

Även kikare och annan optisk utrustning som lämpar sig för observation är 

förbjudna. 

4) ämnen och föremål som orsakar olägenheter för hälsan eller renligheten el-

ler som utgör en brandsäkerhetsrisk. Sådana ämnen och föremål omfattar 

bland annat tatuerings- och piercingutrustning, djur och stearinljus. 

5) föremål som på något annat sätt äventyrar den allmänna ordningen i fäng-

elset. Sådana föremål omfattar bland annat vapenimitationer, kamp- och 

flyktredskap och föremål försedda med brottsliga organisationers och grup-

pers emblem. 
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Det är förbjudet för fångar att modifiera föremål som getts till dem så att de 

bättre lämpar sig för våldshandlingar. Med detta avses till exempel att vässa 

ett föremål såsom en tandborste för att använda den som tillhygge eller att 

förse en penna med ett handtag. 

 

Enligt 9 kap. 1 § 1 mom. 4 punkten i fängelselagen kan innehav av ett föremål 

eller ämne förvägras, om föremålet eller ämnet används eller det finns grundad 

anledning att misstänka att det kommer att användas som hjälpmedel vid 

brott. 

 

En fånge kan påföras disciplinstraff om ovan nämnda föremål eller ämnen på-

träffas hos honom.  

 

11.2§   KONTROLL AV FÖREMÅL OCH ÄMNEN 

 

Fångar förvägras innehav av föremål eller ämnen som inte kan kontrolleras 

utan oskäligt besvär eller utan att söndra dem. 

  

Bland annat förvägras innehav av brända CD-skivor, kosttillskott samt naturpro-

dukter och vitaminer. Även innehav av hygien- och kosmetikprodukter, livsme-

del och tobaksprodukter och tobakstillbehör som kommer utanför fängelset 

förvägras.  

 

Produkter för hygien och kosmetik, livsmedel samt tobaksprodukter och tillbe-

hör ska anskaffas från anstaltsbutiken eller förmedlas av fängelset på annat 

sätt. Om en fånge för med sig sådana produkter efter en vistelse utanför fäng-

elset utan övervakning av fångvårdsväsendets personal, beslagtas de när han 

eller hon återvänder till anstalten.  

 

Föremål som kan överlämnas till en fånge ska vara av sådan konstruktion att de 

inte är ägnade åt att gömma förbjudna föremål eller ämnen.  

 

Förutsättningen för överlämnande av elapparater är att de är typgodkända, har 

helt hölje och identifieringsnummer. En elapparat får inte vara påkopplad när 

den inte används.  

 

Sigill som fästs på ett föremål i samband med inspektion får inte lösgöras eller 

skadas. En fånge kan påföras disciplinstraff om han eller hon lösgör eller skadar 

sigill. 
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En fånge kan påföras disciplinstraff om han eller hon försöker smuggla in varor i 

fängelset förbi kontrollen. 

 

11.3§  ÖVRIGA OMSTÄNDIGHETER SOM PÅVERKAR ÖVERLÄMNANDET AV FÖREMÅL ELLER ÄMNEN 

TILL FÅNGAR 

 

Föremål eller ämnen överlämnas inte till en fånge, om fängelset skaffat mot-

svarande föremål eller ämnen till fången. 

 

En fånge får inneha endast ett rimligt antal bruksföremål. Det antal bruksföre-

mål som kan överlämnas till en fånge ska vara sådant att föremålen kan förva-

ras i cellens förvaringsutrymmen på bestämda ställen.  

  

Cellerna är färdigt inredda och egna inredningsartiklar, såsom mattor eller gar-

diner, överlämnas inte till en fånge. 

 

Överbelastning av elnätet kan endast i exceptionella fall vara en orsak till att 

begränsa överlämnade av elapparater. 

 

Fångar får samtidigt inneha högst det antal C- och VHS-kassetter, CD- och DVD-

skivor, konsolspel, böcker, tidskrifter och dagstidningar som framgår av före-

skrifterna om innehav av egendom. 

 

Föreskrifterna om innehav av egendom gäller inte för föremål och ämnen som 

överlämnats till en fånge innan ordningsstadgan trädde i kraft. Om en fånge 

flyttas till ett annat fängelse, iakttas de föreskrifter om innehav vilka gäller vid 

det mottagande fängelset vid flyttidpunkten. 

 

 

12§  FÄNGELSETS AVDELNINGAR 

 

12.1§   A-AVDELNINGARNA 

A-avdelningen omfattar tre verksamhetsavdelningar. Avdelningarna är avsedda 

för fångar som deltar i arbete  

eller studier A3, A4 och A5.  

 

A2 Avdelning för begränsad verksamhet: Avdelningen verkar separat från den 

övriga fånggemenskapen. Avdelningen har 14 – fångplatser. 
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Telefonsamtal är tillåtna när avdelningen är öppen 

 

A3, A4 och A5 Verksamhetsavdelningar: Avdelningarna är avsedda för fångar 

som arbetar och/eller studerar i fängelsets verksamhetsbyggnad. Avdelningarna 

har 14 platser.  

 

På avdelning A5 ska fångarna förbinda sig till drogfrihet och delta i grupprehabili-

tering. 

 

Telefonsamtal är tillåtna när avdelningen är öppen 

 

12.2§   C-AVDELNINGARNA  

C-avdelningen omfattar fyra separata avdelningar för begränsad verksamhet.  

 

C1 Isolerings- och straffavdelning: Isolering eller observation i isolering baserar 

sig på 18 kap. 3§, 4§ och 5§ i fängelselagen. 

 

C2 Säkerhetsavdelning: Avdelningen verkar separat från fängelsets övriga fång-

gemenskap. Om placering på avdelningen beslutar centralförvaltningsenheten 

vid Brottspåföljdsmyndigheten. Beslut om och grunderna för planering av en 

fånge på säkerhetsavdelning tas till ny prövning med högst tre månaders inter-

vall. Avdelningens dagordning fastställs av regionchefen för Södra Finlands 

brottspåföljdsregion. Personalen avgör vilka som får vistas utomhus eller verka 

tillsammans med varandra. Avdelningen har 8 - fångplatser. 

 

Avdelningens telefontid är vardagar kl.13:00-14:00 och veckoslut kl.11:00-14:00. 

 

Avdelning C3: Avdelning för begränsad verksamhet. Avdelningen verkar separat 

från fängelsets övriga fånggemenskap. Personalen bestämmer vilka som får vis-

tas utomhus eller verka tillsammans med varandra. Avdelningen har 8 - fångplat-

ser. 

 

Telefonsamtal är tillåtna när avdelningen är öppen 

. 

Avdelning C4: Avdelning för begränsad verksamhet. Avdelningen har 10 – fång-

platser. 

 

Telefonsamtal är tillåtna när avdelningen är öppen 
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Avdelning C5: Avdelning för begränsad verksamhet: Avdelningen har 10 – fång-

platser. 

 

Telefonsamtal är tillåtna när avdelningen är öppen 

 

 

12.3§   D-AVDELNIGARNA  

D-avdelningen är en avdelning för gemensamma verksamheten som verkar se-

parat från den övriga fånggemenskapen. Avdelningarna har ett eget särskilt pro-

gram. 

 

D2 avdelning för begränsad verksamhet/ankomstavdelning/häktningsavdelning 

Avdelningen har 16+8 - fångplatser 

 

Avdelningen är avsedd för fångar som placerats i Riihimäki fängelse. På an-

komstavdelningen fastställs fångens boningsavdelning liksom även fångens pla-

cering i verksamhet för strafftiden. Avdelningen har 16+8 – fångplatser. 

 

Telefonsamtal är tillåtna när avdelningen är öppen 

 

D3E Verksamhetsavdelning: Avdelningen är avsedd för fångar som är rädda för 

att deras säkerhet är hotad på fängelsets andra avdelningar (och som förbundit 

sig till drogfrihet). Avdelningens fångar arbetar under vardagarna i en egen grupp 

i verksamhetsbyggnaden. Avdelningen verkar separat från den övriga fångge-

menskapen. Avdelningen har 13 – fångplatser. 

 

Telefonsamtal är tillåtna när avdelningen är öppen 

 

D3T Verksamhetsavdelning: Avdelningen verkar separat från den övriga fång-

gemenskapen. Från avdelningen deltar fångarna i verksamhet i fängelsets kök 

eller kantin. Avdelningen har 8 – fångplatser. 

 

Telefonsamtal är tillåtna när avdelningen är öppen 

 

D4 Avdelning för programverksamhet: Avdelningen är en förbindelseavdelning 

avsedd för fångar som behöver stöd, handledning och rehabilitering i dagliga 

funktioner. Avdelningen verkar separat från den övriga fånggemenskapen. Av-

delningen har 19 – fångplatser. 
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Avdelningens telefontid infaller vid lämplig tidpunkt när personalen är närva-

rande. 

 

D-5 Avdelning för programverksamhet. På avdelningen tillämpas STOP-program. 

Avdelningen verkar separat från den övriga fånggemenskapen. Avdelningen har 

21 – fångplatser. 

 

Avdelningens telefontid infaller vid lämplig tidpunkt när personalen är närva-

rande. 

 

 

12.4§   F-AVDELNINGARNA 

 

F-avdelningen omfattar fyra avdelningar. (F2,F3, F4 och F5 ).  

 

F2 Drogfri avdelning: Avdelningen verkar separat från den övriga fånggemen-

skapen. Avdelningen har 12 – fångplatser. 

 

Avdelningens telefontid infaller vid lämplig tidpunkt när personalen är närva-

rande. 

 

F3 Avdelning för begränsad verksamhet: Avdelningen verkar separat från den 

övriga fånggemenskapen. Avdelningen har 15 – fångplatser. 

 

Avdelningens telefontid infaller vid lämplig tidpunkt när personalen är närva-

rande. 

 

F4 Verksamhetsavdelning: Avdelningen är avsedd för fångar som arbetar 

och/eller studerar i fängelsets verksamhetsbyggnad. Avdelningen har 15 – fång-

platser. 

 

Avdelningens telefontid infaller vid lämplig tidpunkt när personalen är närva-

rande. 

 

F5 Verksamhetsavdelning: Avdelningen är avsedd för fångar som arbetar 

och/eller studerar. Avdelningen har 15 – fångplatser. 
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Avdelningens telefontid infaller vid lämplig tidpunkt när personalen är närva-

rande. 

 

 

13§ ALKOHOL, DROGER OCH LÄKEMEDEL 

 

En fånge får inte inneha, använda eller tillverka alkohol, andra rusmedel eller 

dopningsmedel enligt 44 kap. 16 § i strafflagen eller föremål som är avsedda för 

användning eller hantering av narkotika. En fånge kan påföras disciplinstraff för 

innehav, användning eller tillverkning av ovan nämnda ämnen och föremål. 

 

En fånge kan påföras disciplinstraff för manipulering eller försök till manipule-

ring av alkohol- och drogtest. 

 

En fånge får inte inneha läkemedel utan tillstånd av en läkare eller sjukskötare 

från brottspåföljdsmyndigheten. En fånge kan påföras disciplinstraff för otillå-

tet innehav av läkemedel. 

 

 

14§   OBEFOGAD ANMÄLAN OM FARA 

 

För falskt brandlarm kan en fånge påföras disciplinstraff. 

 

 

 

Ikraftträdande 

 

Denna ordningsstadga för Riihimäki fängelse träder i kraft 1.6.2017 

 

Helsingfors, 29.5.2017 

 

 

Södra Finlands brottspåföljdsregions 

direktör   Katri Järvinen 

 

 

Södra Finlands brottspåföljdsregions 

jurist   Hanna Koistinen 

 


