
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av statsrådets förordning om häktning Utgiven i Helsingfors den 16 mars 2022

169/2022

Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om häktning

I enlighet med statsrådets beslut
upphävs i statsrådets förordning om häktning (549/2015) 14 och 39 §,
ändras 3 §, 16 § 1 mom., 17 § 1 mom., 21–29 §, 31, 33, 36 och 38 § samt
fogas till förordningen nya 23 a, 26 a, 27 a och 31 a § som följer:

3 §

Registrering av uppgifter om ankomstgranskning

Vid ankomstgranskningen ska följande registreras:
1) den häktades personuppgifter, 
2) tidpunkt och plats för ankomstgranskningen, 
3) den tjänsteman som utfört ankomstgranskningen och vittnet,
4) hur den häktade identifierats,
5) hur grunden för intagningen i fängelset har granskats,
6) signalement som har tagits på den häktade,
7) egendom som tagits om hand och uppgifter om hur egendomen har behandlats.
Vid ankomstgranskningen görs det upp en sådan egendomsförteckning som avses i

5 kap. 2 § i häktningslagen (768/2005).

16 §

Användning av e-post och övervakning av användningen

Tillstånd att använda e-post kan beviljas för att sända eller ta emot ett enda eller flera
meddelanden eller för att kommunicera med en eller flera personer. Tillståndet kan bevil-
jas för viss tid eller tills vidare.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

17 §

Användning av internet och övervakning av användningen

Tillstånd att använda internet kan beviljas med tanke på ett enda eller flera viktiga skäl.
Tillståndet kan beviljas för viss tid eller tills vidare.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
1



169/2022  
21 §

Permissionsförfarande och permissionsvillkor

Den häktade ska lämna in sin ansökan om permission för behandling i god tid före tid-
punkten för permissionen.

I permissionsvillkoren ska följande bestämmas:
1) avgångstiden från fängelset och tiden för återkomst till fängelset,
2) fortskaffningsmedlet och rutten,
3) vistelseorten,
4) sättet för elektronisk eller annan övervakning av permissionen samt övriga villkor

för vistelse utanför fängelset och för kontakter,
5) villkor som gäller drogfrihet och kontroll av drogfrihet,
6) villkor som gäller den häktades uppförande.

7 kap.

Disciplin

22 § 

Utredning av ordningsförseelser

Vid misstänkta ordningsförseelser ska en anmälan registreras. I anmälan ska följande
antecknas:

1) den som gör anmälan, 
2) fängelse,
3) tidpunkt och plats för händelsen, 
4) personuppgifter om den häktade som misstänks vara skyldig,
5) den ordningsförseelse som den häktade misstänks för, 
6) andra personer med anknytning till händelsen,
7) en redogörelse för det skedda och de åtgärder som har vidtagits på grund av händel-

sen.
Vid utredning av ordningsförseelser ska följande registreras:
1) den häktades personuppgifter,
2) personuppgifter om andra som hörs,
3) händelsens identifieringsuppgifter,
4) den tjänsteman som utfört utredningen,
5) den ordningsförseelse som den häktade misstänks för,
6) tidpunkt och plats för hörande,
7) den tjänsteman som verkställer hörande och närvarande vittne, 
8) berättelser som avgetts av den häktade som misstänks vara skyldig och andra som

hörs samt annan bevisning.
Om det har fattats beslut om att den häktade ska hållas avskild under den tid som ord-

ningsförseelsen utreds, ska följande registreras om verkställigheten av avskildheten: 
1) den häktades personuppgifter,
2) tidpunkt för inledande och avslutande av avskildheten samt verkställighetsplats,
3) grunden för avskildheten,
4) den tidpunkt då man meddelat hälso- och sjukvårdspersonalen att den häktade pla-

cerats i avskildhet,
5) uppgifter om övervakningen av den häktade och sättet för uppföljningen av den häk-

tades hälsotillstånd,
6) observationer vid övervakningen,
7) uppgifter om den häktades dagliga funktioner.
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23 §

Registrering av uppgifter om muntlig behandling i disciplinärenden

Vid muntlig behandling i disciplinärenden ska följande registreras:
1) den häktades personuppgifter, 
2) tidpunkt och plats för behandlingen av disciplinärendet,
3) de personer som varit närvarande vid behandlingen,
4) händelsens identifieringsuppgifter,
5) uppgifter om den utredning som lagts fram i ärendet,
6) den häktades yttrande och eventuella andra utlåtanden och yttranden,
7) användning av videolänk eller något annat motsvarande kommunikationsmedel vid

hörandet,
8) uppgifter om påfört disciplinstraff,
Om ärendet överförs till polisundersökning i stället för att ett disciplinstraff påförs, ska

detta registreras.

23 a §

Registrering av uppgifter om verkställigheten av disciplinstraff

Om disciplinstraffet är förlust av rättigheter eller straff i enrum ska följande registreras
om verkställigheten av disciplinstraffet:

1) den häktades personuppgifter,
2) tidpunkt och plats för inledande och avslutande av verkställigheten samt verkställig-

hetsplats,
3) disciplinstraff som ska verkställas,
4) den tidpunkt då man meddelat hälso- och sjukvårdspersonalen om verkställigheten

av straff i enrum,
5) uppgifter om övervakningen av en häktad som avtjänar straff i enrum och sättet för

uppföljningen av den häktades hälsotillstånd,
6) observationer vid övervakningen av verkställigheten av straff i enrum,
7) uppgifter om de dagliga funktionerna för en häktad som avtjänar straff i enrum.

24 §

Registrering av uppgifter om kroppsvisitation av häktade

Vid kroppsvisitation av en häktad ska följande registreras:
1) den häktades personuppgifter,
2) tiden och platsen för kroppsvisitationen,
3) den tjänsteman som beslutat om användningen av kroppsvisitation,
4) den tjänsteman som utfört kroppsvisitationen och vittnet, eller om det inte har fun-

nits ett vittne, orsaken till det,
5) grunden för kroppsvisitationen och utförd åtgärd,
6) den tidpunkt då den häktade har underrättats om grunden för kroppsvisitationen,
7) observationer och fynd som gjorts vid kroppsvisitationen,
8) egendom som tagits om hand och uppgifter om hur egendomen har behandlats.

25 §

Registrering av uppgifter om specialgranskning 

Vid en specialgranskning ska följande registreras:
1) det fängelse, den avdelning eller det utrymme som granskas,
2) tidpunkten för specialgranskningen, 
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3) den tjänsteman som beslutat om specialgranskningen,
4) den person som ansvarar för specialgranskningen och de tjänstemän som utfört

granskningen, 
5) grunden för specialgranskningen och de åtgärder som utförts. 
Vid sådan granskning av utrymmen och sådana kroppsvisitationer som utförs vid spe-

cialgranskningen ska dessutom de uppgifter som avses i 24 § registreras.

26 §

Registrering av uppgifter om kroppsbesiktning av häktade

Vid kroppsbesiktning ska följande registreras:
1) den häktades personuppgifter,
2) tidpunkt och plats för kroppsbesiktingen,
3) den tjänsteman som beslutat om kroppsbesiktningen,
4) den tjänsteman som utfört kroppsbesiktningen och eventuellt vittne,
5) grunden för kroppsvisitationen och utförd åtgärd,
6) den tidpunkt då den häktade har underrättats om grunden för kroppsbesiktningen,
7) observationer och fynd som gjorts vid kroppsvisitationen,
8) egendom som tagits om hand och uppgifter om hur egendomen har behandlats.

26 a §

Registrering av uppgifter om kontroll av drogfrihet

Vid en kontroll av den häktades drogfrihet ska följande registreras:
1) den häktades personuppgifter,
2) tidpunkt och plats för kontrollen av drogfrihet,
3) den tjänsteman som beslutat om kontrollen av drogfrihet,
4) den tjänsteman som utfört kontrollen av drogfrihet,
5) grunden för kontrollen av drogfrihet och utförd åtgärd,
6) den tidpunkt då den häktade har underrättats om grunden för kontrollen av drogfri-

het,
7) uppgifter om behandlingen av urin-, saliv- och blodprov,
8) observationer om det berusningstillstånd som avses i 11 kap. 7 § 3 mom. i häkt-

ningslagen och uppgift om att den häktade inte har krävt att utandnings-, saliv-, urin- eller
blodprov ska tas,

9) resultatet av utandnings-, saliv-, urin- eller blodprov och uppgifter om säkerställan-
det av resultatet.

27 §

Registrering av uppgifter om kroppsvisitation av besökare

Vid kroppsvisitation av besökare ska följande registreras:
1) personuppgifter om besökaren,
2) tidpunkt och plats för kroppsvisitationen,
3) den tjänsteman som beslutat om kroppsvisitationen,
4) den tjänsteman som utfört kroppsvisitationen och vittnet,
5) grunden för kroppsvisitationen och utförd åtgärd,
6) den tidpunkt då besökaren har underrättats om grunden för kroppsvisitationen,
7) observationer och fynd som gjorts vid kroppsvisitationen,
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27 a §

Registrering av uppgifter om fråntagande av föremål och ämnen

När besökare fråntas föremål och ämnen ska följande registreras:
1) besökarens personuppgifter,
2) tidpunkt och plats för fråntagande av föremål och ämnen,
3) den tjänsteman som fråntagit besökaren föremål och ämnen,
4) grunden för fråntagandet av föremålen och ämnena,
5) uppgifter om de fråntagna föremålen och ämnena,
6) uppgifter om behandling och eventuellt återlämnande av föremålen och ämnena.

28 §

Registrering av uppgifter om avlägsnande av personer från fängelseområdet

När en person avlägsnas från fängelseområdet ska följande registreras:
1) personuppgifter om den person som avlägsnats från fängelseområdet, 
2) tidpunkt och plats för avlägsnandet,
3) den tjänsteman som beslutat om avlägsnandet,
4) den tjänsteman som har avlägsnat personen,
5) grunden för avlägsnandet, 
6) den tidpunkt då den person som avlägsnas har underrättats om grunden för avlägs-

nandet.

29 §

Registrering av uppgifter om gripande och hållande i förvar

När en person grips ska följande registreras:
1) personuppgifter om den som grips,
2) tidpunkt och plats för gripandet, 
3) den tjänsteman som beslutat om gripandet,
4) den tjänsteman som verkställer gripandet,
5) grunden för gripandet, 
6) den tidpunkt då den som grips har underrättats om grunden för gripandet, 
7) den tidpunkt då polisen har underrättats om gripandet. 
Om personen hålls i förvar ska dessutom följande registreras:
1) personuppgifter om den som hålls i förvar, 
2) tidpunkt och plats för inledande och avslutande av hållande i förvar,
3) den tjänsteman som beslutat om hållandet i förvar,
4) grunden för hållande i förvar,
5) den tidpunkt då den som hålls i förvar underrättats om grunden för hållande i förvar,
6) de anvisningar som polisen har gett. 
Begynnelsetiden för hållande i förvar räknas från gripandet.

31 §

Registrering av uppgifter om användning av fängsel

Vid användning av fängsel på en häktad ska följande registreras:
1) den häktades personuppgifter,
2) tidpunkt och plats för inledande och avslutande av användningen av fängsel,
3) den tjänsteman som beslutat om användningen av fängsel,
4) den tjänsteman som använt fängsel,
5) grunden för användningen av fängsel och utförd åtgärd,
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6) den tidpunkt då den häktade har underrättats om grunden för användningen av fäng-
sel,

7) den tidpunkt då en läkare har hörts, om användningen av fängsel sker med stöd av
13 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten i häktningslagen.

31 a §

Registrering av uppgifter om användning av maktmedelsredskap

Vid användning av maktmedelsredskap ska följande registreras:
1) personuppgifter om den häktade som varit föremål för användningen av makt-

medelsredskap,
2) tidpunkt och plats för användningen av maktmedelsredskap,
3) den tjänsteman som beslutat om användningen av skjutvapen,
4) den tjänsteman som använt maktmedelsredskap,
5) grunden för användningen av maktmedelsredskap och utförd åtgärd,

33 §

Registrering av uppgifter om observation

När en häktad ställs under observation ska följande registreras:
1) den häktades personuppgifter,
2) den tidpunkt då observationen inleddes och avslutades samt verkställighetsplats,
3) grunden för att den häktade ställs under observation,
4) den tidpunkt då man meddelat hälso- och sjukvårdspersonalen att den häktade ställs

under observation,
5) den tidpunkt då en läkare eller någon annan som hör till hälso- och sjukvårdsperso-

nalen har undersökt den häktades hälsotillstånd,
6) uppgifter om övervakningen av den häktade och sättet för uppföljningen av den häk-

tades hälsotillstånd,
7) observationer och fynd som gjorts vid observationen,
8) uppgifter om den häktades dagliga funktioner,
9) föremål och ämnen som överlämnats till den häktades förfogande under observatio-

nen,
10) egendom som tagits om hand och uppgifter om hur egendomen har behandlats.
Om observationen fortgår i över sju dygn, ska grunden för förlängningen registreras.

36 §

Registrering av uppgifter om observation i isolering

Vid observation i isolering ska följande registreras:
1) den häktades personuppgifter,
2) den tidpunkt då observationen i isolering inleddes och avslutades samt verkställig-

hetsplats,
3) grunden för observation i isolering,
4) den tidpunkt då man meddelat hälso- och sjukvårdspersonalen att den häktade ställs

under observation i isolering,
5) den tidpunkt då en läkare eller någon annan som hör till hälso- och sjukvårdsperso-

nalen har undersökt den häktades hälsotillstånd,
6) uppgifter om övervakningen av den häktade och användningen av observationskläd-

sel samt sättet för uppföljningen av den häktades hälsotillstånd,
7) observationer och fynd som gjorts vid observationen i isolering,
8) uppgifter om den häktades dagliga funktioner,
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9) föremål och ämnen som överlämnats till den häktades förfogande under observatio-
nen i isolering,

10) tidpunkten då en häktad som använder observationsklädsel har begärt att få tillträ-
de till toalett och tidpunkten då den häktade fick tillträde till toalett,

11) egendom som tagits om hand och uppgifter om hur egendomen har behandlats.
Om observation i isolering fortgår i över sex dygn, ska grunderna för förlängningen och

det som framkommit vid kroppsbesiktningen registreras.

38 §

Registrering av uppgifter om avskildhet

När en häktad hålls i avskildhet ska följande registreras:
1) den häktades personuppgifter,
2) tidpunkt för inledande och avslutande av avskildheten samt verkställighetsplats,
3) grunden för avskildheten,
4) uppgifter om övervakningen av den häktade och sättet för uppföljningen av den häk-

tades hälsotillstånd,
5) observationer vid övervakningen,
6) uppgifter om den häktades dagliga funktioner.
Om tiden i avskildhet förlängs, ska grunden för förlängningen registreras.

————
Denna förordning träder i kraft den 4 april 2022.

Helsingfors den 10 mars 2022

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd Juho Martikainen
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