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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i häktningslagen (768/2005) 1 kap. 7 §, 2 kap. 6 § 2 mom., 3 kap. 6 § 3 mom. samt

9 och 10 §, 5 kap. 2 § 1 mom., 6 § 1 mom. och 9 § 2 mom., 6 kap. 1 och 6 §, 7 § 1 mom. och
8 §, 8 kap. 9 §, 9 kap. 11 §, 10 kap. 3 § 1 mom. och 18 § 2 mom., 11 kap. 9 § 1 och 4 mom.
och 10 § 2 mom., 13 kap. 3 § 2 mom., 4 § 3 mom., det inledande stycket i 6 § 1 mom. samt 9 §,
rubriken för och det inledande stycket i 15 kap. 1 § samt 16 kap. 1 § 1 punkten,

av dem 8 kap. 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 266/2007, som följer:

1 kap.

Allmänna principer för verkställighet av
häktning

7 §

Ärenden som ska avgöras av Brottspåföljds-
myndighetens centralförvaltningsenhet

Trots bestämmelserna i denna lag kan
Brottspåföljdsmyndighetens centralförvalt-
ningsenhet i enskilda fall överta avgörandet
av ett ärende som omfattas av beslutanderät-
ten för en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyn-
digheten och som gäller en häktads placering,
förflyttning och permission, om det finns an-
ledning att misstänka att den häktade deltar i

en organiserad kriminell sammanslutnings
verksamhet, under häktningstiden fortsätter
med brottslig verksamhet eller äventyrar sä-
kerheten, eller om det är motiverat för att
garantera den häktades säkerhet.

2 kap.

Ankomst till ett fängelse

6 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

— — — — — — — — — — — — —
Närmare föreskrifter om ankomstgransk-

ningen meddelas av Brottspåföljdsmyndighe-
tens centralförvaltningsenhet.
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3 kap.

Placering i fängelset, basvård och förflytt-
ning

6 §

Förflyttning av häktade

— — — — — — — — — — — — —
Om den häktade ska avtjäna ett fängelse-

straff eller ett förvandlingsstraff för böter,
kan han eller hon förflyttas till ett bedöm-
ningscentrum för att det ska bestämmas i
vilket fängelse han eller hon ska placeras.

9 §

Beslutanderätt

Fängelsedirektören beslutar om att förvä-
gra en häktad vistelse utomhus. Fängelsedi-
rektören eller en av direktören förordnad sä-
kerhetsansvarig beslutar om en häktads kläd-
sel. Fängelsedirektören eller en av direktören
förordnad sysselsättningsansvarig beslutar
om avvikelse från den normala kosten på
grund av religiös övertygelse eller annan väl-
grundad övertygelse.

Direktören för bedömningscentrumet be-
slutar om förflyttning av en häktad.

Fängelsedirektören beslutar om den häk-
tade ska tillåtas avlägsna sig från fängelset
enligt 8 §. Om vistelsen utanför fängelset
varar över sju dygn, fattas beslutet av direk-
tören för bedömningscentrumet.

10 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare föreskrifter om mathållning och
basvård samt boende meddelas av Brottspå-
följdsmyndighetens centralförvaltningsenhet.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid
förflyttning av häktade utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Närmare föreskrifter
om förflyttning av häktade meddelas av
Brottspåföljdsmyndighetens centralförvalt-
ningsenhet.

5 kap.

De häktades egendom och inkomster

2 §

Egendomsförteckning

En egendomsförteckning ska göras upp
över de häktades egendom som tagits emot i
ett fängelse. Den häktade och ett närvarande
vittne ska underteckna egendomsförteck-
ningen. Om den häktade inte undertecknar
förteckningen, ska två tjänstemän vid Brotts-
påföljdsmyndigheten intyga riktigheten av
förteckningen.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Återlämnande av egendom

När en häktad friges från fängelset, ska
hans eller hennes pengar, andra betalnings-
medel och egendom lämnas tillbaka till ho-
nom eller henne mot kvittering. Om den häk-
tade inte undertecknar egendomsförteck-
ningen, ska två tjänstemän vid Brottspå-
följdsmyndigheten intyga riktigheten av för-
teckningen.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

— — — — — — — — — — — — —
Närmare föreskrifter om sändande och för-

störing av egendom samt om när sysselsätt-
ningspenning och brukspenning inte ska be-
talas ut meddelas av Brottspåföljdsmyndighe-
tens centralförvaltningsenhet.

6 kap.

Social- och hälsovård

1 §

Hälso- och sjukvård för häktade

Brottspåföljdsmyndigheten ska ordna eller
på något annat sätt garantera hälso- och sjuk-
vård samt medicinsk rehabilitering som mot-
svarar de häktades medicinska behov.
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En häktad har rätt att med tillstånd av en
läkare vid Brottspåföljdsmyndigheten på
egen bekostnad erhålla medicinering, under-
sökningar och annan hälso- och sjukvård i
fängelset, om det inte äventyrar syftet med
häktningen.

Bestämmelserna i lagen om patientens
ställning och rättigheter (785/1992), lagen
om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/1994), mentalvårdslagen, la-
gen om smittsamma sjukdomar (583/1986)
och lagen om företagshälsovård (1383/2001)
ska iakttas när hälso- och sjukvården ordnas.

6 §

Kostnader för hälso- och sjukvård

Hälsovård, sjukvård och medicinsk rehabi-
litering enligt de häktades medicinska behov
betalas med statsmedel. Betalningsskyldighe-
ten för staten kräver att den undersökning
eller vård som ordnas utanför fängelset ska
vara ordinerad eller godkänd av en läkare vid
Brottspåföljdsmyndigheten.

7 §

Beslutanderätt

Beslut om medicinering, innehav av medi-
ciner, undersökning och annan hälso- och
sjukvård som gäller häktade i fängelser fattas
av en läkare vid Brottspåföljdsmyndigheten.
En tandläkare fattar beslut om tandvård.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Närmare föreskrifter

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvalt-
ningsenhet meddelar närmare föreskrifter om
ordnande av hälsokontroller samt hälso- och
sjukvård för häktade i fängelserna.

8 kap.

Brevväxling och telefonsamtal

9 §

Beslutanderätt

En i brottspåföljdsregionens arbetsordning

förordnad tjänsteman som utför styrnings- el-
ler övervakningsuppgifter beslutar om
granskning av brev och andra postförsändel-
ser med stöd av 1 § 2 mom. i detta kapitel
samt om öppnande av en sådan försändelse
och granskning av dess innehåll med stöd av
1 § 3 mom. och 4 § 2 mom.

Beslut om läsning av brev, andra postför-
sändelser eller meddelanden med stöd av 2 §
1 mom., kopiering enligt 2 § 2 mom. samt
kvarhållande av försändelser eller meddelan-
den enligt 5 § fattas av en säkerhetsansvarig
eller en av denne för uppgiften särskilt för-
ordnad tjänsteman i chefsuppgifter inom
övervakningen. Ett meddelande får dock
även lämnas för läsning till en sådan tjänste-
man vid Brottspåföljdsmyndigheten som en-
ligt lagen om behandling av personuppgifter
vid verkställighet av straff har rätt att be-
handla uppgifter i säkerhetsregistret. Beslut
om avlyssning och inspelning av telefonsam-
tal fattas av en säkerhetsansvarig.

9 kap.

Besök och andra kontakter utom fängelset

11 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om permission
samt om besöksförbud och innehållet i det
utfärdas genom förordning av statsrådet. När-
mare föreskrifter om hur besöken ska ordnas
meddelas av Brottspåföljdsmyndighetens
centralförvaltningsenhet.

10 kap.

Ordningen och disciplinen i ett fängelse

3 §

Ordningsförseelser

En häktad kan påföras disciplinstraff, om
han eller hon gör sig skyldig till en ordnings-
förseelse. Ordningsförseelser är att

1) i ett fängelse eller annars under uppsikt
av en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndig-
heten göra sig skyldig till ett brott som inte
kan förutses medföra strängare straff än bö-
ter,
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2) utan tillstånd avlägsna sig från en hälso-
vårdsanstalt,

3) bryta mot bestämmelserna i denna lag
eller bestämmelser som med stöd av lagen
utfärdats genom förordning av statsrådet eller
mot föreskrifter som preciserar dessa och
som meddelats av Brottspåföljdsmyndighe-
tens centralförvaltningsenhet,

4) bryta mot fängelsets i 1 § avsedda ord-
ningsstadga, förutsatt att ordningsstadgan ut-
tryckligen anger att förseelsen kan leda till
disciplinstraff, och

5) underlåta att följa en uppmaning eller
befallning som en tjänsteman vid Brottspå-
följdsmyndigheten har gett inom ramen för
sin behörighet i syfte att upprätthålla ord-
ningen och säkerheten i fängelset.
— — — — — — — — — — — — —

18 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

— — — — — — — — — — — — —
Närmare föreskrifter om verkställigheten

av disciplinstraff meddelas av Brottspåföljds-
myndighetens centralförvaltningsenhet.

11 kap.

Granskning av fängelselokaler och häk-
tade

9 §

Förfarande och protokoll

Kroppsvisitation ska utföras i närvaro av
ett vittne. Om kroppsvisitationen kräver att
den häktade ska klä av sig, ska den som utför
visitationen och den som är vittne vara av
samma kön som den visiterade. När den häk-
tade befinner sig utanför fängelset under di-
rekt bevakning av en tjänsteman vid Brotts-
påföljdsmyndigheten, får kroppsvisitation
dock utföras utan närvaro av ett vittne, om
saken inte tål uppskov.
— — — — — — — — — — — — —

Protokoll, vars närmare innehåll anges ge-
nom förordning av statsrådet, ska föras över
kroppsvisitation, kroppsbesiktning och speci-
algranskning. Observationer om berusning
och genomförande av säkerhetskontroll under

transport ska antecknas på en blankett enligt
ett formulär som fastställts av Brottspåföljds-
myndighetens centralförvaltningsenhet.

10 §

Beslutanderätt

— — — — — — — — — — — — —
Fängelsedirektören eller en av direktören

förordnad säkerhetsansvarig beslutar om spe-
cialgranskning. Brottspåföljdsmyndighetens
centralförvaltningsenhet har i enskilda fall
rätt att besluta om specialgranskning.
— — — — — — — — — — — — —

13 kap.

Säkerhetsåtgärder och användning av
maktmedel

3 §

Observation

— — — — — — — — — — — — —
En yrkesutbildad person inom hälso- och

sjukvården ska utan dröjsmål underrättas om
att en häktad har ställts under observation. En
läkare eller någon annan yrkesutbildad per-
son inom hälso- och sjukvården ska så snart
som möjligt undersöka den häktades hälso-
tillstånd. Den häktade ska noggrant iakttas
genom teknisk övervakning och på något an-
nat sätt.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Observation i isolering

— — — — — — — — — — — — —
En yrkesutbildad person inom hälso- och

sjukvården ska utan dröjsmål underrättas om
att en fånge har ställts under observation i
isolering. En läkare eller någon annan yrkes-
utbildad person inom hälso- och sjukvården
ska så snart som möjligt undersöka den häk-
tades hälsotillstånd. Den häktade ska nog-
grant iakttas genom teknisk övervakning och
på något annat sätt.
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6 §

Användning av maktmedel

En tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndig-
heten har vid utförande av tjänsteuppdrag i
ett fängelse, på dess område och i dess ome-
delbara närhet, under transport av en häktad
samt i sysselsättning som övervakas av
Brottspåföljdsmyndigheten rätt att använda
maktmedel för att
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om verkställighet
av observation, observation i isolering och
avskildhet samt om maktmedelsredskap,
fängslen och antecknande av beslut som av-
ses i 8 § utfärdas genom förordning av stats-
rådet. Närmare föreskrifter om utbildning i
hur säkerhetsåtgärder ska vidtas samt hur
maktmedel och maktmedelsredskap ska an-
vändas meddelas av Brottspåföljdsmyndighe-
tens centralförvaltningsenhet.

15 kap.

Ändringssökande

1 §

Begäran om omprövning hos regiondirektören

Hos regiondirektören kan begäran om

prövning (rättelseyrkande) av följande beslut
framställas:
— — — — — — — — — — — — —

16 kap.

Särskilda bestämmelser

1 §

Tillämpning av fängelselagen

Vid verkställighet av häktning tillämpas på
motsvarande sätt vad som föreskrivs om
verkställighet av fängelse i följande bestäm-
melser i fängelselagen:

1) 1 kap. 4 § om brottspåföljdsregionernas
uppgift, 6, 8 och 9 § om utövande av befo-
genheter och om behörighet, samt 11 § om
handräckning,
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 september
2011.

Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax
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