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BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETEN  
HAR HAND OM VERKSTÄLLIGHET  
AV HÄKTNING, SAMHÄLLSPÅFÖLJDER  
OCH FÄNGELSESTRAFF.
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BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETENS   

primära uppgift är att se till att de  

straff som dömts ut av domstolarna  

verkställs lagenligt och tryggt i  

fängelser och i form av samhälls- 

påföljder. Myndigheten svarar likaså  

för att häktade som misstänks eller  

blivit dömda för brott förvaras i häkte. 

Myndigheten fungerar under styrning  

av justitieministeriet och förverkligar 

kriminalpolitik enlighet ministeriets 

riktlinjer. Myndigheten har särskilt  

till uppgift att främja säkerheten  

i samhället genom att minska risken  

för att de dömda återfaller i brott. 

EN AKTÖR PÅ RIKSPLANET

Brottspåföljdsmyndighetens centrala förvaltningsenhet ligger i Helsingfors. Grund- 
enheterna i organisationen består av byråer för samhällspåföljder och fängelser på 
olika håll i landet. Av fångplatserna finns 70 procent på slutna fängelser och 30 procent 
på öppna fängelser eller öppna avdelningar i slutna fängelser.

Finland är indelat i tre brottspåföljdsregioner. Södra Finlands brottspåföljdsregion 
har sin huvudsakliga verksamhet i Helsingfors, Västra Finlands region i Tammerfors 
samt Östra och Norra Finlands region i Kuopio. I varje brottspåföljdsregion finns ett 
utvärderingscentrum som sörjer för placering av intagna, utvärdering av de dömda 
som anländer till fängelserna efter att ha varit häktade och planering av strafftiden 
utifrån utvärderingen. Förvaltningen har koncentrerats till regioncentrumen. Ansvarig 
för den formella verkställigheten är den rikstäckande verkställighetsenheten. Hälso- 
och sjukvård för de intagna tillhandahålls av Enheten för hälso- och sjukvård för fångar, 
som är underställd Institutet för hälsa och välfärd.

Brottspåföljdsområdets utbildningscentral i Vanda ordnar grundutbildning och fort- 
bildning inom brottspåföljdssektorn.

VERKSAMHET

BROTTSPÅFÖLJDSKLIENTERNAS FÖRDELNING ÖVER PÅFÖLJDSFORMER

HÄKTADE OCH DÖMDA FÅNGAR I FÄNGELSER 
Häktade  9 %
Avtjänar straff i sluten anstalt  25 %
Avtjänar straff på öppen anstalt  13 %
Övervakad frihet på prov  3 %

AVTJÄNAR SAMHÄLLSPÅFÖLJD
Villkorlig frihet  17 %
Övervakningsstraf 1 %
Samhällstjänst  18 %
Villkorligt fängelse   13 %
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VÅRA VÄRDEN

>  RESPEKT FÖR MÄNNISKOVÄRDET
>  RÄTTVISA
>  ÖVERTYGELSE OM ATT MÄNNISKAN KAN FÖRÄNDRAS OCH VÄXA
>  TRYGGHET



5

VERKSTÄLLIGHET AV  
SAMHÄLLSPÅFÖLJDER  
KOSTAR CA 15 EURO PER DAG.

PRISET FÖR EN DAG I FÄNGELSE 
UPPGÅR I GENOMSNITT TILL  
170 EURO.

MOT ÖPPNARE VERKSTÄLLIGHET 

Strafftiden syftar till att orientera de dömda mot ett liv utan kriminalitet. Strafftiden 
ska planläggas och genomföras så att de dömda kan utveckla sin förmåga att inleda 
ett nytt liv efter att straffet avtjänats. Under strafftiden kan de dömda öva färdigheter 
och förmågor som stödjer deras livshantering och därmed få bättre möjligheter att 
integreras i samhället och kunna fungera som dess fullvärdiga medlemmar.

Brottspåföljdsmyndigheten ska genomföra en övergång till en mer öppen straffverk-
ställighet. Det betyder i praktiken att öppna anstalter och samhällspåföljder ska  
i högre grad tillämpas. Även införandet av övervakad frihet på prov och inrättandet  
av frigivningsenheter stödjer en mera öppen verkställighet. 

Stegvis frigivning under kontroll är en grundtanke i fängelselagen. Också tryggheten  
i samhället talar för att frigivningen ska ske via öppna anstalter och genom övervakad 
frihet på prov.

ÖPPEN VERKSTÄLLIGHET ÄR FÖRMÅNLIGARE ÄN SLUTEN

Brottspåföljdsmyndigheten omsätter årligen 222 (netto 208) miljoner euro i straff- 
verkställighet. Ungefär 14 miljoner euro i intäkter tas årligen in genom bl.a. försäljning 
av fängelseprodukter. 

Kostnaderna för samhällspåföljder är avsevärt lägre än kostnaderna för fängelsestraff. 
Verkställighet av samhällspåföljder kostar ca 15 euro per dag. Priset för en dag i 
fängelse uppgår i genomsnitt till ca 170 euro.

VÅRA VÄRDEN

>  RESPEKT FÖR MÄNNISKOVÄRDET
>  RÄTTVISA
>  ÖVERTYGELSE OM ATT MÄNNISKAN KAN FÖRÄNDRAS OCH VÄXA
>  TRYGGHET

VERKSAMHET
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STRAFF EFTER BROTT

Straff för brott kan dömas ut i form av böter eller fängelse. Ett 
fängelsestraff kan bestämmas vara antingen villkorligt eller 
ovillkorligt. Fängelserna verkställer ovillkorliga fängelsestraff 
och förvandlingsstraff för böter. Brottspåföljdsmyndigheten 
har också hand om verkställighet av häktning i samarbete med 
polismyndigheten.

Samhällspåföljderna avtjänas i frihet. Till samhällspåföljderna 
hör samhällstjänst, övervakningsstraff och övervakning som 
tilläggspåföljd för villkorligt dömda unga i åldern 15–20 år. 
Samhällspåföljder används som alternativ till fängelsestraff.

Gärningsmän under 18 år kan dömas till ungdomsstraff. Det 
handlar om en samhällspåföljd som går ut på att hålla tät 
kontakt med den dömde och sysselsätta honom eller henne med 
en del uppgifter.

Ungefär hälften av samtliga brottspåföljdsklienter avtjänar 
någon form av samhällspåföljd. För verkställigheten i området 
svarar byråerna för samhällspåföljder.

HÄKTNING

När en person misstänks för ett allvarligt brott och polisen vill 
hålla den misstänkte gripen i mer än fyra dagar kan tingsrätten 
häkta den brottsmisstänkte. I regel tillgrips häktning för att sä-
kerställa polisundersökningen, så att den brottsmisstänkte inte 
kan fly, försvåra utredningsarbetet eller fortsätta sin kriminella 
verksamhet. Häktning är inget straff utan ett tvångsmedel som 
används för att säkerställa förundersökning, domstolsbehand-
ling och straffverkställighet samt att förhindra fortsatt brottslig 
verksamhet. Någon övre tidsgräns för hur länge en brotts-
misstänkt kan hållas häktad är inte föreskriven i lagstiftningen. 
Enligt lagen är den häktade oskyldig ända tills domstolen har 
meddelat sitt beslut. 

FÄNGELSESTRAFF
Ett fängelsestraff är antingen tidsbundet eller på livstid. Ett 
straff för viss tid ska vara minst 14 dagar och högst 12 år. På 
en och samma gång kan högst 15 år fängelse dömas ut. Om 
livstids fängelse har dömts ut kan den dömde friges tidigast 
efter 12 år i fängelse. Om den dömde begick brottet innan han 
eller hon hade fyllt 21 år är motsvarande tid 10 år. Helsingfors 
hovrätt beslutar om villkorlig frigivning av en livstidsfånge på 
den dömdes anhållan. Frigivning av livstidsfångar kan även ske 
genom republikens presidents beslut om benådning.

Villkorligt fängelsestraff kan vara högst på två år. Vid sidan av 
villkorligt straff kan den dömde påföras böter eller åläggas att 
utföra samhällstjänst. Ytterligare en påföljd som kan dömas ut  
i tillägg till villkorligt fängelse är övervakning för den som begått 
ett brott innan han eller hon fyllt 21 år. En prövotid på 1–3 år 
bestäms för villkorligt dömda. Om den dömde begår ett nytt 
brott under prövotiden kan straffet verkställas i fängelse. 

SAMHÄLLSPÅFÖLJDER 

Innan en samhällspåföljd döms ut ska Brottspåföljdsmyndighe-
ten ta fram en påföljdsutredning som tillställs domstolen.  
I påföljdsutredningen utvärderas den brottsmisstänktes för-
utsättningar och beredskap att klara av en eventuell samhäll-
spåföljd. Utredningen tar hänsyn till den brottsmisstänktes tidi-
gare brottslighet, användning av rusmedel och andra personliga 
och sociala omständigheter samt behov av övervakning och stöd 
i att föra ett liv utan kriminalitet. Om Brottspåföljdsmyndighe-
ten anser den misstänkte lämplig att avtjäna samhällstjänst, 
övervakningsstraff, villkorligt fängelse under övervakning eller 
ungdomsstraff, eller om åklagaren eller domstolen särskilt 
begär därom, ska en plan för strafftiden tas fram och biläggas 
påföljdsutredningen.

Syftet med strafftidsplanen är att främja den dömdes sociala 
handlingsförmåga och anpassning i samhället såväl som att 

STRAFFORMER 
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Vi har i uppgift att 
stödja dem som 
avtjänar straff i deras 
strävan att omorien-
tera sitt liv i en bättre 
riktning. Så bidrar  
vi på bästa sätt  
till att öka säker - 
heten i samhället  
för samtliga  
medborgare.”

Esa Vesterbacka,  
generaldirektören för 
Brottspåföljdsmyndigheten 
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förebygga hans eller hennes återfall i brott. Planen ska utarbe-
tas i samverkan med den brottsmisstänkte eller dömde. I planen 
ska de mål bestämmas som ska uppnås under strafftiden. Dessa 
kan exempelvis innebära att åtgärda missbruksproblem, skaffa 
en bättre utbildning eller förbättra den dömdes läge på arbets-
marknaden.

UNGDOMSSTRAFF

Ungdomsstraff är en särskild samhällspåföljd avsedd för för- 
brytare som inte fyllt 18 år. Ungdomsstraff kan ådömas unga  
i åldern från 15 till 17 år, om böter anses vara ett otillräckligt  
och ovillkorligt fängelse ett alltför strängt straff. Ett ungdoms-
straff kan vara på högst 12 månader. Verkställigheten planläggs  
i samverkan mellan gärningsmannen, hans eller hennes vård- 
nadshavare och barnskyddsmyndigheterna. 

ÖVERVAKNING AV VILLKORLIGT DÖMDA UNGA 

Unga som inte fyllt 21 år och dömts villkorligt kan vid sidan 
av det villkorliga straffet ställas under övervakning, om detta 
anses främja den dömdes sociala anpassning och förebygga 
ytterligare brott. Övervakningen inkluderar regelbundna möten 
med övervakaren och syftar till att stödja och vägleda den döm-
de så att han eller hon lär sig att föra ett liv utan kriminalitet. 
Möten kan också innehålla uppgifter och program som  
ska främja funktionsförmågan.

SAMHÄLLSTJÄNST

Ovillkorliga fängelsestraff på högst åtta månader kan under 
vissa förutsättningar förvandlas till samhällstjänst i 14–240  
timmar. Samhällstjänst består av oavlönat arbete som utförs 
under övervakning. Samhällstjänst kan också innefatta reha-
biliterande aktiviteter som syftar till att minska risken för den 
dömde att återfalla i brott, åtgärda missbruksproblem och 
förbättra förutsättningarna att avtjäna samhällstjänststraffet 
fullt ut. Samhällstjänst kan också dömas ut som tilläggsstraff  
till villkorliga fängelsestraff som överskrider åtta månader. 

Därvid kan längden av samhällstjänst vara högst 90 timmar. 
Samhällstjänst är den mest frekventa formen av samhällspå-
följder. De som dömts till samhällstjänst har vanligen gjort sig 
skyldiga till grovt rattfylleri.

ÖVERVAKNINGSSTRAFF

Övervakningsstraff är en strafform som placerar sig mellan 
samhällstjänst och ovillkorligt fängelse. Straffet kan dömas ut  
i stället för vissa ovillkorliga fängelsestraff på högst sex måna-
der. Tiden för övervakningsstraffet kan vara från 14 dygn upp  
till sex månader. 

Principen är att övervakningsstraff kan utdömas om det främjar 
gärningsmannens anpassning i samhället och bidrar till att  
förebygga återfall i brott. Övervakningsstraff kan omfatta 
arbete, utbildning eller andra åtgärder och aktiviteter som ska 
förbättra den dömdes situation. Den som dömts till övervak-
ningsstraff åläggs en hel rad skyldigheter. Han eller hon måste 
delta i de föreskrivna aktiviteterna på dagtid, stanna hemma  
på nätterna och förbinda sig till kontinuerlig övervakning och 
drogfrihet. Vid behov ska den dömde även delta i olika reha-
biliterande aktiviteter. Den som avtjänar övervakningsstraff 
övervakas med hjälp av tekniska medel och oanmälda övervak-
ningsbesök till den dömdes bostad och tjänstgöringsplats.  
En förutsättning för att döma ut övervakningsstraff är att 
gärningsmannens bostad bedöms lämpa sig för verkställighet 
av straffet. Dessutom ska eventuella sammanboende samtycka 
till att straffet verkställs i bostaden.

ÖVERVAKNING AV DEM SOM VILLKORLIGT FRIGIVITS  
FRÅN FÄNGELSE

På samma sätt som när det gäller övervakning av unga, har 
övervakning av dem som blivit villkorligt frigivna från fängelser-
na för syfte att stödja dem mot ett liv utan kriminalitet. Målet nås 
bland annat genom att hålla ett öga på den dömdes personliga 
förhållanden och följa med i förändringar i dem.

STRAFFORMER 



9

Jag går bredvid 
klienten den tid som 
samhällspåföljden 
pågår och stöder  
honom eller henne 
i att avtjäna straffet 
och gå in för en 
brottsfri livsstil. 
Tillit till klientens 
förmåga att föränd-
ras och växa trots sitt 
kriminella förflutna 
är grunden för mitt 
arbete.”

Minna Nikkilä,  
brottspåföljdsanställd 
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VERKSTÄLLIGHET

SYSTEMATISK STRAFFVERKSTÄLLIGHET

Verkställighet av fängelsestraff inleds med en utvärdering av 
den dömde. Därefter avtjänar han eller hon straffet och friges 
slutligen. 

En plan för strafftiden tas fram på utvärderingscentrum eller 
byrå för samhällspåföljder. Den dömde ska höras när planen 
görs upp. Syftet med att planlägga strafftiden är att kunna 
utveckla och förbättra den dömdes färdigheter att föra ett liv 
utan kriminalitet. I god tid innan fången sannolikt ska friges 
kompletteras strafftidsplanen med en frigivningsplan och  
en övervakningsplan.

När en fånge ska placeras ska med hänsyn till planen för 
strafftiden beaktas fångens hemort, bevarande av kontakter 
med nära anhöriga eller andra närstående, ålder, kön, hälso-
tillstånd, antal intagningar, tidigare kriminalitet och fångens 
egna önskemål såväl som förutsättningarna att placera 
honom eller henne i planenliga sysslor och aktiviteter. Vidare 
ska beaktas fångens möjligheter att på sitt modersmål sköta 
ärenden som hänför sig till straffverkställigheten. Beslut om 
förläggningsanstalt fattas av utvärderingscentrumet. 

Om den dömde inte förklaras häktad i samband med att domen 
faller, ska han eller hon invänta straffverkställigheten i frihet. 
Den dömde kan ansöka om uppskov med verkställighet av 
fängelsestraffet och samhällspåföljderna med hänvisning  
bl.a. till hälsorelaterade skäl.

SLUTET FÄNGELSE ELLER ÖPPEN ANSTALT? 
En fånge ska avtjäna sin dom antingen i ett slutet fängelse eller 
på en öppen anstalt. Fångar som anses kunna anpassa sig till 
friare förhållanden än i slutna fängelser placeras på öppna an-
stalter. Det krävs att de fångar som placeras på öppna anstalter 
ska förbinda sig att avstå från berusningsmedel. 

Även i slutna fängelse kan fångarna om de så önskar bo på  
en avdelning där de förbinder sig att avstå från berusningsme-
del och delta i nödvändiga test för kontroll av rusmedelsfrihet. 
På dessa s.k. kontraktavdelningar stöds avhållsamheten med 
olika program. Årligen genomförs ca 40 000 drogtest och ca  
30 specialgranskningar i fängelser och på öppna anstalter  
för att påträffa förbjudna ämnen och föremål. 

SÄKERHET SKAPAS MED MÅNGA MEDEL

Narkotikasökhundar och hundledare har tjänstgjort hos 
Brottspåföljdsmyndigheten i över 20 års tid. I fängelserna finns 
det cirka 30 hundar som är dresserade att leta efter droger. 
Merparten av fängelsehundarna är labradorretrievrar. Hundar-
na bidrar till att bekämpa brottslighet i fängelserna, förhin-
drar insmuggling av narkotika och hjälper att påträffa dem. 
En fängelsehunds uppgifter omfattar granskning av lokaler, 
personer och föremål i fängelset och i dess omedelbara närhet 
eller i anslutning till annan verksamhet som har anknytning till 
Brottspåföljdsmyndigheten. Hundledarna med sina fängelse-
hundar ger dessutom handräckning till andra myndigheter  
när det behövs. En hund arbetar under ledning av sin ledare. 
Den som vill bli hundledare vid Brottspåföljdsmyndigheten 
måste ha avlagt grundexamen för väktare och fått erfarenhet 
av arbete med fångar. 



11

Hundar används  
för att förebygga  
brottslighet i fängelser, 
bland annat när det  
gäller att leta efter  
droger. Dessutom  
bidrar hundens  
närvaro till ett  
mjukare bemötande  
med fångarna.”

Mikael Mäkitalo, 
hundledare
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DEN GENOMSNITTLIGA FÄNGELSETIDEN ÄR CA 10 MÅNADER

Fångtalet var som högst i Finland i mitten av det första årtiondet 
av 2000-talet. Därefter har tendensen varit nedgående, och det 
dagliga genomsnittet av mängden intagna är idag ca 3 100. De 
som friges från fängelser har varit intagna i drygt tio månader i 
genomsnitt.

ANTALET DÖMDA FÖR VÅLDSBROTT HAR GÅTT NED

Fångpopulationens struktur har också förändrats efter millen-
nieskiftet. Antalet dömda för våldsbrott, särskilt för misshandel, 
har sjunkit. Trots det utgör de som dömts för våldsbrott den 
största gruppen bland intagna i fängelserna. Fyra fångar av tio 
avtjänar straff för våldsbrott. Antalet dömda för narkotikabrott 
och rån har gått upp. Däremot har antalet dömda för trafikfylleri 
minskat i fängelserna. Dömda för brott mot liv utgör ungefär en 
femtedel av samtliga fångar. Andelen långtidsfångar har gått 
upp, och andelen dem som tas in för mindre än ett år har sjun-
kit. Utländska fångar har blivit flera och står idag för närmare  
20 procent. Genomsnittsåldern för samtliga fångar är ca 38 år.

VÅLDSBROTT ÄR DET MEST FREKVENTA PRIMÄRA BROTTET 
HOS KVINNLIGA FÅNGAR 

Andelen kvinnor i fångpopulationen uppgår till ca sju procent. 
Ungefär hälften av dem är förstagångsintagna. Våldsbrott är det 
primära brottet hos en tredjedel av kvinnliga intagna. Manliga 
och kvinnliga fångar ska placeras på separata boendeavdelning-
ar i fängelserna. Tavastehus fängelse och Vånå öppna fängelse 
är kvinnofängelser. 

I Vånå öppna fängelse finns en särskild familjeavdelning där 
en brottsdömd mor eller far kan bo tillsammans med sitt lilla 
barn. Yrkesutbildade personer inom barnskydd har hand om 
det innehållsmässiga arbetet på familjeavdelningen. Institutet 
för hälsa och välfärd är ansvarig myndighet för avdelningen.  
För häktade och deras barn finns en mindre avdelning i  
Tavastehus fängelse.

ANDELEN UTLÄNNINGAR  
AV SAMTLIGA FÅNGAR ÄR  
17 % (ÅR 2016).

55 % AV FÅNGARNA  
FRIGES EFTER HÖGST  
SEX MÅNADER I FÄNGELSE.

VERKSTÄLLIGHET
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Att ha samtals- 
kontakt med fången  
bidrar till att  
skapa ömsesidigt  
förtroende.” 

Jouni Hakola,  
väktare
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AKTIVITETER SOM UTVECKLAR SOCIALA FÄRDIGHETER  
SPELAR EN VIKTIG ROLL NÄR DET GÄLLER ATT  
FÖREBYGGA ÅTERFALL I BROTT.
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MED REHABILITERING  
MOT ETT LIV UTAN KRIMINALITET

Rehabiliterande program och aktiviteter spelar en viktig roll 
både i verkställigheten av fängelsestraff och i verkställigheten 
av samhällspåföljder.

KLIENTARBETE I SAMHÄLLSPÅFÖLJDER ÄR INDIVIDINRIKTAT

Syftet med samhällspåföljdsarbete är att stödja och motivera 
klienten att gå mot ett liv utan kriminalitet. Målen för påföljds-
tiden slås fast i samverkan med klienten. Under enskilda 
möten uppföljds och utvärderas i vilken utsträckning målen har 
uppnåtts. Rehabiliteringsprogram som genomförs i anslutning 
till arbetet med samhällspåföljder tar fokus på att motivera kli-
enten att ändra sin livsföring och ge stödja i att föra ett liv utan 
rusmedel och brottslighet. Målsättningen varierar beroende på 
brottet klienten dömts för. Fördelen med program för samhäll-
spåföljdsklienter är att de dömda omedelbart kan omsätta de 
inlärda färdigheterna i livet i samhället. Dessutom har de som 
dömts till samhällspåföljder under strafftiden även tillgång till 
de allmänna vård- och rehabiliteringstjänster som tillhandahålls 
av samhället. 

MÅNGSIDIG REHABILITERING TILLHANDAHÅLLS  
I FÄNGELSERNA

I fängelserna genomförs en hel rad rehabiliteringsprogram. De 
kan indelas i program för missbruksvård, motiverings- och på-
verkningsprogram som har för för syfte att förebygga återfalls-

brottslighet och i övrig social rehabilitering. Rehabiliteringen 
av missbrukare spelar en framträdande roll i rehabiliteringen 
som sker i fängelserna eftersom en stor del av fångarna har 
missbruksproblem. 

Med kortfristiga program ska missbrukare motiveras till ett liv 
utan alkohol och droger. Genom mera långvariga program som 
genomförs i grupper ska att levnadssätt utan kriminalitet och 
droger stödjas på ett mera genomgripande sätt. Program med 
syfte att förebygga återfall i brott är antingen program av allmän 
karaktär eller specifika program som riktar sig till personer 
som begått brott av vissa kategorier, såsom vålds- eller sex-
ualfröbrytare. Dessa program ska öka de dömdas färdigheter 
i problemlösning, förbättra kommunikationsförmågan och 
påverka deras tänkande och därmed beteende. 

Det primära syftet med social rehabilitering är att upprätthålla 
och utveckla sociala färdigheter och livskompetens hos de 
deltagande fångarna. Sociala kompetenshöjande aktiviteter, 
såsom kurser i vardagsfärdigheter och privatekonomi, intresse-
verksamhet med anknytning till bibliotek, teater och bildkonst 
spelar också en viktig roll i förebyggandet av återfall i brott. 
Dessutom sker en betydande del av rehabiliteringen i form av 
individuellt arbete som utförs i fängelser av bl.a. instruktö-
rer och specialinstruktörer, studievägledare, socialarbetare, 
psykologer och pastorer. Fångsysselsättning ordnas också i 
samarbete med kommuner och aktörer i den tredje sektorn, 
bl.a. församlingar och frivilligorganisationer. 

REHABILITERING 



16

FÅNGARBETE SPELAR EN ROLL I REHABILITERINGEN  
OCH ÄR EN INTEGRERAD DEL AV DAGSPROGRAMMET.
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DET FINNS EN VARDAG ÄVEN I FÄNGELSET

Även om fångarna får mat för dagen i fängelse, uppmuntras de 
dessutom till självständig matlagning. En fånge erhåller behöv-
liga persedlar av fängelset, men kan även använda egna kläder 
om inte det äventyrar ordningen i fängelset eller arbetarskyddet. 
Om en fånge använder egna kläder ska han eller hon själv stå 
för vård av dem. På öppna anstalter har de intagna alltid sina 
egna kläder.

Under fritiden ska fångarna sörja för renligheten i de egna 
boendelokalerna och andra rum där de vistas. Dessutom ska 
de sköta om annan renhållning och hushållsarbete. En fånge 
kan tillbringa fritiden tillsammans med andra fångar t.ex. på 
biblioteket eller i hobby- och motionsverksamhet. Fångarna har 
möjlighet till daglig utomhusvistelse under minst en timmes tid. 
Det finns också lokaler för religionsutövning i fängelset. 

I slutna fängelser finns en anstaltsbutik där fångarna kan köpa 
föremål som de behöver för personligt bruk, såsom artiklar för 
personlig hygien, livsmedel och tobak. På öppna anstalter kan 
fångarna skaffa de varor de behöver i en butiksbuss eller i en 
närbutik under övervakning. Fångarna får förbetalt betalnings-
kort för sina inköp. Betalkort utfärdas till varje fånge i slutna 
fängelser. På öppna anstalter används betalkort av dem som 
saknar eget bankkort.

BETEENDEREGLER SKAPAR TRYGGHET

Fångarna ska iaktta fängelsets ordningsstadga och personalens 
uppmaningar och befallningar. De ska också uppträda korrekt 
mot de anställda, andra fångar och utomstående. På motsva-

rande sätt ska en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten i 
sin verksamhet vara saklig, opartisk och främja försonlighet. 
Fångar skall bemötas rättvist och med aktning för människo-
värdet.

KONTAKT MED YTTERVÄRLDEN

Fångarna får på vissa villkor stå i telefonkontakt och brevväxla 
med personer utanför anstalten och ta emot e post. På slutna 
anstalter tillåts fångarna inte använda sina egna mobiltelefoner, 
och på öppna anstalter bara i begränsad utsträckning. Fångarna 
kan ta emot besökare i fängelsets besökslokaler eller lokaler för 
familjebesök vid på förhand fastställda tidpunkter. Merparten av 
besöken genomförs under övervakning. 

Fångarna kan beviljas permission på vissa villkor. Permission 
kan i regel beviljas när två tredjedelar av fängelsetiden har 
avtjänats. Permission beviljas för högst tre dygn under en period 
av två månader. Permission kan också beviljas under eskort. 
Livstidsfångar kan beviljas permission när minst åtta år har 
avtjänats i fängelse, i särskilda situationer tidigare. 

FÅNGARNA JOBBAR ELLER STUDERAR 

Fångarna är förpliktade att arbeta, studera eller delta i någon 
annan sysselsättning på anstalterna. Syftet med aktiviteterna 
är att främja fångarnas färdigheter att föra ett liv utan krimina-
litet, förbättra deras arbets- och handlingsförmåga och stödja 
drogfrihet. 

LIV I FÄNGELSE 
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LIV I FÄNGELSE 

ATT JOBBA I FÄNGELSET – ELLER UTANFÖR

Syftet med det arbete som utförs i fängelserna är att upprätt-
hålla och utveckla fångarnas yrkeskunnighet och arbetsför-
måga. Fångarbetet spelar en roll i rehabiliteringen och är en 
integrerad del av dagsprogrammet. Målet är öka samarbetet 
med yrkesläroanstalter så att fångarna får möjlighet att avlägga 
yrkesinriktade examina vid sidan av fångarbetet. Fångarna kan 
under vissa förutsättningar jobba utanför anstalten eller arbeta i 
fängelset för egen räkning.

De som arbetar civilt eller utför eget arbete ska betala skatt 
på inkomsterna och en avgift för kost och logi till fängelset. 
På öppna anstalter betalas fångarna lön för arbetet. Lönen är 
skattepliktig inkomst. På slutna anstalter betalas fångarna ar-
betspenning och brukspenning. Trävaruindustri, metallindustri 
och jordbruk är några av branscherna i fängelseproduktionen. 
Även en del av underhållet och skötseln av fängelsefastigheter-
na utförs av fångar. Varor som tillverkats av fångar är till salu i 
affärer för fängelseprodukter och kan ses på nätet på adressen 
vankilatuote.fi. 

MÅNGA STUDIEALTERNATIV 

Fängelserna ordnar mångsidig utbildning i samarbete med 
läroinrättningar i omnejden. Fångarna erbjuds yrkesinriktad, 
förberedande och allmänbildande utbildning. Fångarna kan 
bedriva högskole  och universitetsstudier som distansstudier. 
Fångarna kan på vissa villkor också studera på dagarna vid 
en läroinrättning utanför anstalten. Studier utanför fängel-
set genom studietillstånd ordnas i regel på öppna anstalter. 
Ungefär var tionde fånge studerar dagligen. Betyg utfärdas av 
läroanstalten, och det framgår inte att studierna har slutförts i 
fängelse.

FÅNGARNA HAR RÄTT TILL HÄLSOVÅRD

Fångarnas hälsotillstånd och arbetsförmåga utvärderas i pla-
ceringsstadiet. Fångarna har många hälsoproblem, i synnerhet 
med missbruk och mental hälsa, och bara hälften är helt ar-
betsförmögna. Hälsovårdstjänster för fångarna ordnas lagenligt 
med beaktande av bestämmelserna om vårdgaranti. 

Fånghälsovården ombesörjs av enheten för hälso- och sjukvård 
för fångar som lyder under Institutet för hälsa och välfärd. 
Fånghälsovården sysselsätter omkring 200 professionella i häl-
sovården. De arbetar på fängelsernas polikliniker och sjukhusen 
för fångar. Merparten av fängelserna har en poliklinik i anslut-
ning till anstalten. Sjukhuset för fångar vid Tavastehus fäng-
else vårdar och rehabiliterar främst somatiskt sjuka intagna. 
Psykiatriska sjukhuset för fångar är verksamt i Åbo och Vanda. 
Utöver tjänsterna inom fånghälsovården har fängelserna också 
psykologer och andra medarbetare med terapeututbildning. 

UNGEFÄR VAR TIONDE FÅNGE  
STUDERAR DAGLIGEN.
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STEGVIS MOT FRIHET

VILLKORLIG FRIHET
Den som har dömts till fängelsestraff kan friges villkorligt 
efter att ha avtjänat två tredjedelar av straffet. När det gäller 
gärningsmän som begick brottet innan de hade fyllt 21 år är 
motsvarande tid hälften av domen. Om en fånge inte har varit 
intagen under tre års tid omedelbart före brottet friges han eller 
hon villkorligt efter att ha avtjänat hälften av straffet. För gär-
ningsmän under 21 år är den motsvarande tiden en tredjedel. 

PRÖVOTID OCH ÖVERVAKNING

En prövotid på högst tre år bestäms för de som ska villkorligt 
friges från fängelse. Den villkorligt frigivne kan även ställas 
under övervakning som ordnas och genomförs av byråerna för 
samhällspåföljder. Om den villkorligt frigivne begår ett nytt 
brott under prövotiden ska en domstol avgöra om den dömde 
samtidigt ska förverka den villkorliga friheten. 

ÖVERVAKAD FRIHET PÅ PROV
En fånge kan friges på prov tidigast ett halvt år före villkorlig 
frigivning. Syftet med övervakad frihet på prov är att genom 
planmässig och progressiv frigivning upprätthålla och främja 
fångens färdigheter för anpassning i samhället. Frihet på prov 
kräver att fången ska avhålla sig från berusningsmedel och 
iaktta övriga villkor som fastställts för honom eller henne.  
Att den dömde iakttar villkoren för övervakad frihet på prov 
kontrolleras på ett antal olika sätt, bl.a. med oanmälda hem-
besök och elektronisk övervakningsteknik.

FÖRBEREDANDE INSATSER FÖR ETT LIV I FRIHET

På öppen anstalt har en fånge möjlighet att ta ansvar och öva 
sig i att föra ett normalt liv. På de öppna anstalterna ligger 
betoningen på insatser inför övergången till frihet, med stöd 
eller på egen hand.  

STÖDPATRULLEN ÖVERVAKAR OCH VÄGLEDER

Inom brottspåföljdsregionerna fungerar stödpatruller som har 
i uppgift att utföra övervaknings- och stöduppgifter under över-
vakningsstraff och övervakad frihet på prov, övervaka de fångar 
som studerar med studietillstånd eller arbetar civilt. Stödpatrul-
lerna stöder och vägleder den dömde i hans eller hennes strävan 
mot ett liv utan kriminalitet och följer framstegen. Patrullerna 
kontrollerar också var de dömda rör sig, håller kontakt och 
kontrollerar att de håller sig fria från alkohol och droger.

BARA NÅGRA FÅ HAMNAR IN I EN OND CIRKEL  
AV INTAGNINGAR

Ungefär 40 procent av fångarna är förstagångintagna. För över 
hälften (60 procent) förblir den första gången också den sista, 
och de återvänder aldrig till fängelset. 

INEMOT 40 PROCENT AV FÅNGARNA 
ÄR INTAGNA FÖR EN FÖRSTA GÅNG.

FÖR 60 PROCENT FÖRBLIR DEN  
FÖRSTA GÅNGEN OCKSÅ DEN SISTA.

FRÅN FÄNGELSE TILL FRIHET 
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BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETEN 
SYSSELSÄTTER CA  

CA 40 % AV  
BROTTSPÅFÖLJDSANSTÄLLDA  

ÄR KVINNOR. 

  
’’ 

2 600 
PERSONER.
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EN JÄMSTÄLLD BRANSCH 
Brottspåföljdssektorn är en jämställd bransch. Under de senas-
te åren har andelen kvinnor stigit till över 40 procent av perso-
nalen. I ledningen för fängelserna och byråerna för samhälls-
påföljder är andelen kvinnor ännu större. Genomsnittsåldern av 
samtliga anställda vid Brottspåföljdsmyndigheten är ca 45 år.

Brottspåföljdsmyndigheten sysselsätter totalt cirka 2 600 per-
soner. Hälften jobbar med övervakning och vägledning av fångar. 
Drygt 200 anställda arbetar med samhällspåföljder. 

BRA SYSSELSÄTTNINGSLÄGE INOM  
BROTTSPÅFÖLJDSSEKTORN

Examensinriktad utbildning och utbildning som upprätthåller, 
kompletterar och utökar yrkesfärdigheter ges vid Brottspå-
följdssektorns utbildningscentral, som finns i Vanda och lyder 
under Brottspåföljdsmyndigheten.

Sysselsättningssituationen inom brottspåföljdssektorn är bra. 
Övervakningspersonal får ofta anställning omedelbart efter 
avlagd examen för brottspåföljdssektorn. Då grundutbildning 
för övervakningspersonal enbart organiseras av en läroanstalt, 
kan utbildningsvolymerna anpassas till rådande sysselsätt-

ningssituation. Flera tiotal nya studerande inleder årligen 
studier i brottspåföljdssektorn. Dessutom kan de som avlagt 
en lämplig högskoleexamen söka sig till branschen. För dem 
ordnas separat kompletterande utbildning som förbereder för 
yrket.

Den som vill fortsätta studierna i området kan göra det vid 
yrkeshögskolan Laurea i Vanda, där yrkeshögskoleexamen i 
brottspåföljdssektorn kan avläggas. Examen ger kompetens för 
krävande sakkunnig- och chefsuppdrag i branschen. De som 
jobbar med samhällspåföljder har i regel yrkeshögskoleexa-
men. Förändringar i arbetslivets kompetensbehov och perso-
nalens kompetensutveckling förbereds genom att reformera 
grundexamen inom brottspåföljdssektorn.

Utbildningscentralen deltar aktivt i utvecklingen av arbetsli-
vet och sysslar med utbildning, utveckling och evaluering av 
återfallsreducerande program. Utbildningscentralen fungerar 
också som nordiskt informationscentrum på fackområdet och 
deltar aktivt i internationellt samarbete med anknytning till 
utbildning inom brottspåföljdssektorn. Ett specialiserat veten-
skapligt bibliotek med kriminologisk inriktning fungerar  
i anslutning till utbildningscentralen. 

ANSTÄLLNING INOM BROTTSPÅFÖLJDSSEKTORN
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SYFTET ÄR ATT STÖDJA KLIENTEN  
MOT ETT LIV UTAN KRIMINALITET.
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FÄNGELSER OCH BYRÅER FÖR SAMHÄLLSPÅFÖLJDER

       FÄNGELSER

1. Helsingfors 
2.  Tavastehus
3. Jokela
4.  Juuka
5.  Kervo
6.  Kestilä
7.  Kuopio och Kuopio  
 frigivningsenhet
8.  Kylmäkoski
9.  Käyrä
10.  Laukas
11.  S:t Michel
12.  Naarajärvi
13.  Uleåborg och Uleåborg  
 frigivningsenhet
14.  Pelso
15.  Pyhäselkä
16.  Riihimäki
17.  Satakunta (Kjulo och Vittis) 
18.  Sukeva
19.  Sulkava
20.  Sveaborg 
21.  Åbo
22.  Vasa
23.  Vånå (Vånå och Ojoinen)
24.  Vanda
25.  Vilppula
26.  Övertorneå

BYRÅER FÖR SAMHÄLLSPÅFÖLJDER 
OCH DERAS VERKSAMHETSSTÄLLEN

27.  Helsingfors 
28.  Tavastland (Tavastehus och Lahtis) 
29.  Joensuu
30.  Jyväskylä
31.  Kouvola (Kouvola och Villmanstrand)
32.  Kuopio (Kuopio, Idensalmi och Kajana)
33.  S:t Michel
34.  Uleåborg (Uleåborg och Karleby)
35.  Björneborg
36.  Rovaniemi (Rovaniemi, Kemi och Kuusamo)
37.  Tammerfors
38.  Åbo (Åbo och Åland)
39.  Nyland (Vanda)
40.  Vasa (Vasa och Seinäjoki)

VÄSTRA FINLANDS BROTTSPÅFÖLJDSREGION

ÖSTRA OCH NORRA FINLANDS BROTTSPÅFÖLJDSREGION

SÖDRA FINLANDS BROTTSPÅFÖLJDSREGION
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