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FÖRORD

Begreppet ”säkerhet” används i flera betydelser både i 
den allmänna samhälleliga debatten och i den interna 
diskussionen i Brottspåföljdsmyndigheten. I statsrå-
dets program för den inre säkerheten definieras säker-
heten i vid mening. Där avser man med säkerhet ”ett 
samhällstillstånd där alla kommer i åtnjutande av de 
fri- och rättigheter som det rättsliga systemet garante-
rar dem, utan rädsla och otrygghet orsakad av brotts-
lighet, störningar, olyckor eller nationella eller interna-
tionella fenomen och förändringar”. 

Enligt bestämmelserna om straffverkställighet i fäng-
elselagen ska fängelse verkställas så att verkställighe-
ten är säker för samhället, personalen och fångarna. 
Samhällspåföljder omfattar övervakning, skyldigheter, 
förbud och andra villkor som gäller den dömde. Sam-
hällspåföljder omfattar också sysselsättning som fast-
ställs enligt den dömdes behov och förhållanden och 
de krav som tryggheten i samhället ställer. Häktning 
ska å sin sida säkerställa att förundersökningen, rät-
tegången och verkställigheten kan genomföras. 

Brottspåföljdsmyndighetens strategi fastställer att sä-
kerhet är ett grundläggande värde för organisationen. 
Enligt de strategiska riktlinjerna ska tyngdpunkten i 
verksamheten på ett tryggt sätt förskjutas mot en allt 
öppnare verkställighet. 

Enligt strategin ska operativ säkerhet grunda sig på 
förtrogenhet med individuella fångar och samhälls-
påföljdsklienter och på ömsesidig växelverkan mellan 
klienter och anställda. Säkerhetstänkandet i brottspå-
följdsbranschen ska grunda sig på en utvärderingspro-
cess. Det fastslås att utvärderingsmetoder, utnyttjandet 
av kunskap från utvärderingen och utbytet av utvärde-
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ringskunskap mellan personalgrupper ska utvecklas. 
Förutsättningar för intern anstaltssäkerhet ska enligt 
strategin skapas genom korrekt placering av de döm-
da. Kontrollen ska relateras till utvärderade risker. Av 
de anställda krävs det kunskaper, färdigheter och för-
måga som gör det möjligt att utveckla en motiverande 
approach till arbetet och en interaktion mellan anställ-
da, klienter och fångar.  

Också flera andra säkerhetsdimensioner med därtill 
relaterade lagar, såsom brandsäkerhet, arbetarskydd 
och datasäkerhet, är viktiga för Brottspåföljdsmyndig-
hetens arbete. De nu aktuella riktlinjerna fokuserar på 
säkerhetsfrågor i den verksamhet som bestäms av or-
ganisationens grundläggande mål enligt lagen. 
 
Riktlinjerna styr och standardiserar tillämpningen av 
säkerhetsbestämmelser. De ger uttryck för Brottspå-
följdsmyndighetens strävanden som ledningen för en-
heterna och personalen förväntas genomföra. Tidigare 
har riktlinjerna för missbrukarvård, fångarbete och 
verksamhet med barn och familjer fastställts. 

Esa Vesterbacka
generaldirektör



      |5

Arbetsgruppens uppdrag och verksamhet

Det föregående arbetet med en säkerhetsstrategi vid 
Brottspåföljdsmyndigheten inleddes den 1 april 2007 
genom ett tvådelat forskningsprojekt vid HEUNI som 
undersökte säkerheten i fängelser och byråer för sam-
hällspåföljder. En styrgrupp för strategiarbetet bildades 
på våren 2007 och en arbetsgrupp tillsattes på våren 
2008. Säkerhetsstrategin avlämnades i januari 2010.

Det har gått fem år sedan Brottspåföljdsmyndighetens 
säkerhetsstrategi färdigställdes. Eftersom brottspå-
följdsbranschen kontinuerligt utvecklas och nya straff 
och arbeten hela tiden uppkommer, för att inte tala om 
de förändringar som hänför sig till de ekonomiska an-
passningsåtgärderna, ska tidsenliga säkerhetsriktlin-
jer nu utarbetas vid Brottspåföljdsmyndigheten. 

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda ett förslag till 
säkerhetsriktlinjer vid Brottspåföljdsmyndigheten och 
ett förslag till mätaruppsättning som ska bilda grunden 
för ett säkerhetsindex. Uppdraget utgår från Brotts-
påföljdsmyndighetens strategi som har beteckningen 
”tryggt mot en öppnare och mera effektiv verkställig-
het”. Också verkningarna av den pågående reformen av 
fängelselagstiftningen, straffverkställighetens mång-
sidiga karaktär och anpassningsplanernas inverkan är 
viktiga faktorer. 

Arbetsgruppen har för avsikt att behandla betydelsen 
av säkerhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, vikten av 
att vara förtrogen med den dömde och skaffa därtill re-
laterad säkerhetsinformation, hur dynamisk säkerhet 
ska genomföras i praktiken, behovet och betydelsen av 
övervakningsteknik och teknikens omfång, möjligheten 
att säkerställa trygga aktiviteter och tillräckliga resur-
ser. Dessutom ska ett förslag till mätaruppsättning för 
ett anstaltssäkerhetsindex utarbetas. Arbetsgruppen 
ska definiera det närmare syftet med säkerhetsriktlin-
jerna.
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Överdirektör Tuula Asikainen fattade den 1 februari 
2014 beslut om att tillsätta en arbetsgrupp och om 
tidsplanen för arbetsgruppen. Det utsatta tiden för ar-
betet var den 30 november 2014, och arbetet slutför-
des den 28 februari 2015. Följande personer utsågs till 
medlemmar i arbetsgruppen:

 � Esa Vesterbacka, generaldirektör, centralförvalt-
ningsenheten, ordförande

 � Ari Juuti, överinspektör, centralförvaltningsenhe-
ten, sekreterare

 � Jukka Siltaloppi, inspektör, centralförvaltningsen-
heten

 � Mika Antikainen, regiondirektör, Östra och Norra 
Finlands brottspåföljdsregion 

 � Nina Juutinen (nuv. Karppinen), brottspåföljds-
chef, Pelso fängelse

 � Juha Eriksson, säkerhetschef, Södra Finlands 
brottspåföljdsregion

 � Johanna Jokinen, specialplanerare, Södra Fin-
lands brottspåföljdsregion, utvärderingscentru-
met

 � Heidi Lind, brottspåföljdschef, Helsingfors byrå för 
samhällspåföljder

 � Heidi Meling, biträdande direktör, Jokela fängelse
 � Juhani Järvi, direktör, Åbo fängelse
 � Miia Tolvi, brottspåföljdschef, Satakunta fängelse, 

avdelningen i Vittis
 � Sari Koskue, hälsovårdsinpektör, Brottspåföljds-

myndighetens hälsovårdsenhet
 � Matti Vesanmaa, äldre lärare, Brottspåföljdssek-

torns utbildningscentrum
 � Seppo Suojoki, VaKHe rf
 � Jari Tuomela, VVL rf
 � Kari Moilanen, JUKO rf

Heidi Lind utsågs till arbetsgruppens andra sekretera-
re. Dessutom kallades Petri Nurmi från ROTI-projektet 
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till medlem i arbetsgruppen. När arbetsgruppen till-
sattes beaktades kravet på jämställd könsfördelning i 
sammansättningen av statliga organ enligt 4 a § i lagen 
om jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Arbetsgruppen gavs tillfälle att höra specialister i oli-
ka branscher. Innan riktlinjerna lämnades in sändes 
utkastet för kommentarer genom ett omfattande re-
gionalt workshop- och remissförfarande. Ett riksom-
fattande seminarium om säkerhetsfrågor ordnades i 
Dickursby den 24 och 25 november 2014.
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1  ATT UPPRÄTTHÅLLA
SÄKERHET

1.1 Säkerhet för samhället 

Syftet med verkställighet av fängelse är att öka den 
dömdes färdigheter att föra ett liv utan kriminalitet ge-
nom att främja hans eller hennes livshantering och an-
passning i samhället och förebygga brott under straff-
tiden. Att reducera återfallisrisken sågs som ett mål 
för verkställighet av samhällspåföljder redan innan 
fängelselagen stiftades. I lagen om verkställighet av 
samhällspåföljder fastställs det att syftet med sam-
hällspåföljder är att under straffverkställigheten stödja 
den dömde för att främja att han eller hon kan klara 
sig socialt och öka sina färdigheter att föra ett liv utan 
kriminalitet.

Detta mål bestämmer också Brottspåföljdsmyndig-
hetens roll i fältet av säkerhetsmyndigheter i samhäl-
let. Säkerheten i samhället främjas på lång sikt bäst 
genom att återfallsrisken reduceras. Frihetsberövan-
det har vanligen bara en kortvarig effekt som skyddar 
samhället. Särskilt när det gäller långtids- och livstids-
fångar är det viktigt att inverka på hur fångarna kan 
lösgöra sig från kriminalitet och förebygga passivering 
orsakad av anstaltsvård. Arbetet på att utveckla akti-
viteter som ökar brottspåföljdsklienternas färdigheter 
utförs som separata projekt och behandlas därför inte 
i dessa riktlinjer. 

Häktning ska bidra till säkerheten i samhället. Den 
ska garantera att förundersökningen, rättegången och 
straffverkställigheten kan genomföras och förhindra 
att kriminell verksamhet fortsätter. Sociala integra-
tionsåtgärder, såsom missbrukarrehabilitering, bör 
ofta startas redan under häktningsperioden. 
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1.2 Säkerhet för anställda och 
brottspåföljdsklienter

Säkerhet skapas främst med positiva medel varav det 
viktigaste är växelverkan mellan personal och klienter. 
Hänsynsfull och rättvis behandling enligt Brottspå-
följdsmyndighetens värderingar kan garanteras genom 
interaktion. Brottspåföljdsklienterna ska motiveras och 
stödjas att lösgöra sig från kriminalitet och anpassa sig 
i samhället. Säkerhet skapas också genom tillbörliga 
fysiska omständigheter, genom aktiviteter som stödjer 
syftet med verkställigheten och genom dagordningen. 
Interaktivt, humant och rättvist bemötande och klien-
ternas deltagande i aktiviteter stödjer likaså målet att 
förebygga kriminalitet.

Genom dagliga inspektioner och andra övervakningsåt-
gärder främjas säkerhet. Sådan verksamhet och kän-
nedom om fångarna och växelverkan bildar grunden 
för den dagliga anstaltssäkerheten. De särskilda lag-
enliga metoder för att upprätthålla säkerheten, upp-
rätthålla anstaltsordningen och förebygga och utreda 
ordningsförseelser och kriminalitet ska tillämpas i de 
situationer då de lagenliga villoren uppfylls. Kravet på 
god och korrekt behandling accentueras då det vidtas 
åtgärder som riktar sig mot personlig integritet. Såda-
na åtgärder ska vidtas så professionellt och finkänsligt 
som möjligt.

Stationeringen av fångar ska genomföras så att planen 
för strafftiden, fångens individuella egenskaper, ålder, 
förutsättningar att fullgöra skyldigheten att ta del i nå-
gon sysselsättning, upprätthållandet av anstaltsord-
ning och säkerhet, fångens och andras trygghet och 
förebyggandet av kriminalitet beaktas. En fånge ska 
inte placeras i mera slutna förhållanden än nödvändigt.
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Successiv frigivning innebär att en fånge ska utifrån en 
individuell bedömning överföras till öppnare avdelning-
ar i slutna anstalter och från slutet fängelse till öppen 
anstalt. Successivitet innebär också att tillstånd till ci-
vilt arbete, studier och permission ska beviljas och att 
fången ska överföras till övervakad frihet på prov. När 
åtgärder i riktning mot successiv frigivning och mera 
öppna omständigheter enligt strategin vidtas ska kor-
rekt resursallokering beaktas. 
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2  DYNAMISK SÄKERHET

Enligt det dynamiska säkerhetsbegreppet uppfattas 
säkerhet som ett tänkesätt som omfattar allt och alla. 
Då accentueras betydelsen av interaktion, närvaro och 
observation. Dynamisk säkerhet i ett fängelse innebär 
en arbetsmetod enligt vilken personalen prioriterar 
daglig kommunikation och interaktion med de intagna. 
Dynamisk säkerhet kräver en utvecklad yrkesetik och 
går in för att säkerställa god ordning, rehabilitering och 
förberedelse för frigivningen. 

Brottspåföljdsmyndighetens strategiska mål under 
beteckningen ”mot allt öppnare verkställighet” stäl-
ler nya krav på personalens säkerhetskunnande. Det 
kräver en genomtänkt och professionell utvärdering av 
risker för att en tillräcklig säkerhetsnivå och trovärdig 
verkställighet ska kunna garanteras. 

Säkerhet är ett av de fyra strategiska värdena. Den gäl-
ler alla personer och ska vara närvarande i alla former 
av verksamhet. Personalen ska vara förtrogen med 
anstaltens strategiska mål. Säkerheten grundar sig 
framför allt på de anställdas kunnande och yrkesskick-
lighet. Den grundar sig också på systematiskt arbete.

2.1 Kännedom om brottspåföljdsklienterna ingår i 
säkerheten 

Med dynamisk säkerhet avses växelverkan som gör det 
möjligt att observera förändringar i säkerhetssituatio-
nen och -nivån. Att göra upp en plan för strafftiden och 
stödja och kontrollera att den genomförs kräver att de 
anställda är förtrogna med brottspåföljdsklienternas 
situation. En sådan kunskap är också viktig när man 
ska förbereda sig för och förutse krävande situationer. 
Kännedom om fångar och klienter kan skaffas genom 
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många källor och hos olika samarbetspartner. Sådana 
kunskaper förbättrar arbetarskyddet men ersätter inte 
den kunskap och de observationer som samlas genom 
omedelbar växelverkan och direkt umgänge.

Informationsutbytet ska organiseras så att nödvändig 
information står till buds för alla som behöver den på 
jobbet. Utvärdering, observation och analys ska ske så 
alla kan utnyttja riskbedömningar m.m. Utvärdering-
en ska vara så objektiv som möjligt och grunda sig på 
likartade informationskällor så att bedömarna och be-
slutsfattarna kan tillmäta uppgifterna analog betydelse. 
Informationsutbytet mellan enheterna ska effektiveras 
genom bättre nätverk och regelbundna samarbetsmö-
ten med hjälp av anläggningar för videoförhandlingar. 
Så kan det garanteras att tillräckliga säkerhetsuppgif-
ter förmedlas när en brottspåföljdsklient överförs från 
en enhet till en annan.

Hälsovården spelar en viktig roll när kunskaper om kli-
enter och fångar samlas in. Informationsutbytet mel-
lan enheter och hälsovården ska göra det möjligt att 
både anställda, fångar och klienter kan jobba tryggt. 
När uppgifter om en fånges hälsa lämnas till någon 
annan än hälsovårdspersonalen ska det betonas att 
detaljerade uppgifter om hälsotillstånd eller vård inte 
får framgå av informationen. Självmordsprevention är 
dessutom en uppgift för hela personalen. Var och en är 
etiskt skyldig att bidra till förebyggandet.

En viktig säkerhetsfrämjande omständighet ur hälso-
vårdssynpunkt är att samtliga fångar ska avvänjas från 
berusningsmedel, droger och läkemedel. Exempelvis 
benzodiazepiner sänker impulskontrollen och dispone-
rar patienterna för kriminalitet och självmord. Behörig 
behandling av sjukdomar främjar handlingsförmågan 
både i fängelset och i det civila. Trygg subsitutionsvård 
i fängelse kräver lämpliga lokaler, övervakning och 
personal. Missbrukarvården spelar här en synnerligen 
viktig roll eftersom merparten av de intagna har svåra 
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missbruksproblem som, om de inte behandlas, leder 
till social utslagning, kriminalitet och avsevärt nedsatt 
handlingsförmåga. Användning av berusningsmedel i 
fängelse är alltid en allvarlig säkerhetsrisk.

2.1.1 Riktlinjer

Kännedom om brottspåföljdsklienterna bildar grunden för säkerhe-
ten i vår verksamhet. De viktigaste informationskällorna är klienten 
själv och de observationer och utvärderingar som görs av personalen 
och olika samarbetspartner. Utvärderingen omfattar alla åtgärder 
med vilka klienternas motivation och förmåga att lösgöra sig från 
kriminalitet kan stödjas på ett optimalt sätt och alla åtgärder med 
vilka de faktorer som äventyrar straffverkställigheten kan förutses.

2.1.2 Åtgärder

 �  Utvärdering ska ske i ett så tidigt skede som möjligt, antingen 
innan straffverkställigheten inleds (”civil utvärdering”) eller i in-
ledningsfasen av verkställigheten. Utvärderingen ska registre-
ras i systemet för fånginformation och uppdateras under hela 
strafftiden.

 �  Informationsspridningen ska vara så transparent som möjligt 
med hänsyn till tystnadsplikt och sekretessbestämmelser.

 �  En enhetlig praxis för registrering av säkerhetsfrågor i syste-
men för fånginformation ska skapas.

 �  Säkerhetsuppgifter i informationssystemen ska utnyttjas bättre 
och göras lättare tillgängliga.

 �  Registrering av uppgifter i systemen för klientinformation ingår 
i vägledningen, och tilläggsutbildning ska vid behov ordnas.

 �  Informationsutbytet mellan enheterna ska utvecklas, och ett 
aktivare samarbete med olika aktörer och samarbetspartner 
ska främjas.

 �  Fängelsernas möjligheter att genomföra trygg subsitutionsvård 
ska säkerställas.
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2.2 Professionell interaktion

Att uppfatta förmågan till växelverkan som en del av 
professionaliteten är en viktig faktor för uppkomsten 
av förtroendefulla klientrelationer. Professionell inter-
aktion kräver att de anställda ska kunna reglera sina 
egna känslor. Så är det möjligt att oavsett känslotill-
stånd behärska det egna beteendet i interaktiva situa-
tioner. 

Den sociala anpassningen av brottspåföljdsklienterna 
ska stödjas genom bl.a. rehabiliterande individinriktat 
kontaktarbete som fokuserar på hur man ska klara av 
vardagen. Kontaktarbete är målinriktad interaktion i 
syfte att stödja brottspåföljdsklienternas vardagfärdig-
heter och motivation för förändring och stödja drog-
frihet med hjälp av vägledning, rådgivning, aktiviteter 
och nätverkssamarbete. Det kräver en saklig attityd till 
brottspåföljdsklienterna, ett aktivt intresse för deras 
situation och en vägledning till tjänster som främjar att 
de kan nå de mål som definierats i planen för straff-
tiden. Vid sidan av en aktiverande och rehabiliterande 
approach är också säkerheten en del av kontaktarbe-
tet.
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2.2.1 Riktlinjer

Betydelsen av närvaro och växelverkan accentueras i personalens 
verksamhet. En brottspåföljdsklient ska ses som en deltagande och 
aktiv påverkare. Funktionell interaktion ska observeras i lokalplane-
ringen. Multiprofessionellt samarbete som överskrider gränserna 
mellan enheterna ska vara en naturlig del av professionell växelver-
kan mellan samtliga anställda.

2.2.2 Åtgärder

 � I det dagliga umgänget mellan personal och brottspåföljds-
klienter ska vi se till att planen för strafftiden genomförs.

 �  De anställdas fysiska och psykiska arbetsförmåga och en pro-
fessionell approach till jobbet ska främjas.

 �  Arbets- och uppgiftscirkulation ska uppmuntras bland perso-
nalen. Växlingen ska vara systematisk och regelbunden inom 
enheterna och mellan dem. 

 �  Vi ska genast ingripa i osakligt beteende och ta upp noterade 
missförhållanden.
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3  ATT FÖREBYGGA OCH 
FÖRHINDRA KRIMINALITET 

UNDER STRAFFTIDEN

Med säkerhetsinformation avses uppgifter och empi-
risk kunskap från olika källor som gäller risker relate-
rade till personer, arbete, arbetsmiljö och arbetsförhål-
landen. Säkerhetsinformation används för att främja 
säkerhet, förebygga brott och olyckor, och minimera 
skador.

Information skaffas för att säkerställa straffverkstäl-
lighet och häktning. Så främjas också att Brottspå-
följdsmyndighetens strategi genomförs. Anskaffning 
av information spelar en viktig roll vid förebyggandet 
av kriminalitet under strafftiden. Effektiv informations-
anskaffning gör det möjligt att förbereda sig för excep-
tionella incidenter som hotar säkerheten. Insamling 
av information stödjer också samarbetet mellan myn-
digheterna både på anstaltsnivån och med polis, tull 
och gränsbevakning när det gäller brottsunderrättel-
severksamhet och kriminalitetsanalys. Också obser-
vationer om samhällspåföljder ska tillräckligt opera-
tivt förmedlas mellan Brottspåföljdsmyndigheten och 
samarbetsmyndigheterna. 

Genom kunskap om enskilda brottspåföljdsklienter 
samlas viktig information med tanke på säkerheten. 
Säkerhetsinformationen ska samlas i organisationens 
egna och övriga myndigheters register som Brottspå-
följdsmyndigheten har tillgång till. Rätten att använda 
registren har överlämnats till specifika tjänstemän 
uteslutande för tjänsteuppdrag under ämbetsansvar. 
Rätten att använda registren ingår i befattningsbe-
skrivningen för enskilda tjänstemän. Var och en ska 
vara medveten om reglerna för användning av regist-
ren. Omotiverad registeranvändning kan leda till tjäns-
temannarättsliga åtgärder och rättegång.
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Samtliga tjänstemän ska vara medvetna om sina rät-
tigheter att använda registeruppgifter och om tyst-
nadsplikten och sekretessbestämmelserna. Det är 
särskilt viktigt att se till att sekretessbelagda uppgifter 
inte omotiverat överlämnas till andra parter eller ex-
empelvis så att pågående förundersökning äventyras. 

Möjligheterna för organiserad kriminalitet kan bäst be-
gränsas genom att de intagna som identifieras höra till 
någon sådan organisation placeras på slutna anstalter 
där de kan övervakas enligt behov.  Kriminella påver-
kare och intagna som sprider våldsam extremism ska 
stationeras på slutna anstalter under behövlig över-
vakning. Med hänsyn till bevisade framsteg hos fångar 
som hör till dessa specialgrupper och hur de lösgör sig 
från kriminell subkultur kan de på ett behärskat sätt 
överföras till öppnare förhållanden.
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3.1 Riktlinjer

Säkerhetsinformation används för att förebygga kriminalitet under 
strafftiden, vid placering av dömda och häktade och för att upp-
rätthålla säkerheten vid Brottspåföljdsmyndigheten. Informationen 
skaffas från myndighetsregister och andra handlingar och genom 
personlig kännedom om den dömde.

Riskhantering, informationssamling som överskrider enhetsgrän-
serna och myndighetssamarbete ingår i trygg straffverkställighet. 

3.2 Åtgärder 

 �  Utbildning i teknik för informationssamling och information-
sanalys ska ordnas.

 � Insamlingen och analysen av information ska vara systematisk 
och effektiv.

 �  Nyttjanderätten till informationssystemen ska bestämmas 
ändamålsenligt med hänsyn till uppgifterna. Övervakningen av 
registeranvändning ska göras effektivare.

 �  Enhetlig praxis för hantering av säkerhetsuppgifter ska utar-
betas för att säkerställa nödvändig informationsförmedling vid 
Brottspåföljdsmyndigheten. 

 �  Praxis med regelbundna säkerhetsmöten och elektroniska 
anslagstavlor ska tas i bruk.

 �  Utvärdering av säkerhet ska ingå i planen för strafftiden. Det 
är speciellt viktigt att utreda situationen för en fånge innan han 
eller hon överförs i mera öppna eller slutna omständigheter. 
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4.1 Riktlinjer

Ett intensivt samarbete på många plan med olika myndigheter och 
aktörer i den tredje sektorn ingår i praxis. Nödvändigt stöd och väg-
ledning ska ges till olika samarbetspartner. 

4.2 Åtgärder

 �  Samtliga enheter vid Brottspåföljdsmyndigheten ska utarbeta 
enhetliga handlingssätt och anvisningar för samarbete med 
intressentgrupper. 

 �  Samarbetet med olika myndigheter ska vara regelbundet och 
systematiskt.

 �  Gemensamma övningar för farliga situationer ska regelbundet 
ordnas med övriga säkerhetsmyndigheter. Det gäller brand- 
och räddningsövningar och samarbetsmöten.

 �  Övningarna med samarbetsmyndigheterna ska vara regelbund-
na. Ansvaret för genomförandet ska vara tydligt. 

 �  Vid planering av informationssystem ska dataöverföring mellan 
myndigheterna göras möjlig.

4  SAMARBETE MED MYNDIGHE-
TER OCH INTRESSENTGRUPPER 

Myndighetssamarbete utövas på ett mångsidigt sätt 
med olika aktörer (såsom polis, åklagare, domstolar 
och social förvaltning). Den myndighet som innehar 
bestämda kunskaper och överlämnar dem till en an-
nan myndighet beslutar om dessa kunskaper ska hål-
las hemliga. Dessutom bedriver olika enheter ett om-
fattande samarbete med intressentgrupper i den tredje 
sektorn. En viktig samarbetspartner består också av 
olika nätverk som stödjer frihet från kriminalitet hos de 
dömda och deras kontakter med familjemedlemmar 
och andra närstående. Allt samarbete ska vara förtro-
ligt. Dessutom ska det vara systematiskt och samord-
nat.
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5  PERSONLIG SÄKERHET

Arbetarskyddet för personal och brottspåföljdsklien-
ter ska skötas. Enligt minimikravet ska det överens-
stämma med bestämmelserna i arbetarskyddslagen. 
Arbetsgivaren är skyldig att utreda och utveckla både 
arbetshälsa och arbetarskydd tillsammans med per-
sonalen. Syftet med verksamheten är att säkerställa 
tryggheten för både personal och brottspåföljdsklien-
ter.

Säkra arbetsförhållanden skapar förutsättningar för 
framgång i arbetet och inverkar på arbetsmotiva-
tion, trivsel och prestation. Våld eller hot om våld el-
ler olämpligt beteende är aldrig acceptabelt och kräver 
omedelbart ingripande. 
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5.1 Riktlinjer

Att upprätthålla säkerheten kräver kunnig och kvalificerad personal 
som har förbundit sig vid de värden och mål som iakttas på jobbet. 
Betydelsen av säkerhet och metoderna att bevara säkerhet ska be-
tonas i utbildning, arbetsorientering, resultat- och utvecklingssam-
tal och det dagliga arbetet. Var och en bidrar för sin del till arbetar-
skyddet, arbetsgemenskapen och välbefinnandet. 

5.2 Åtgärder

 �  Enheterna ska kontinuerligt följa med och vidta nödvändiga åt-
gärder för att förbättra trygghet och hälsa i arbete och arbets-
miljö.

 �  Arbetarskyddet för brottspåföljdsklienter ska upprätthållas 
systematiskt. Säkerhetsaspekter  ska särskilt betonas i fångar-
betet.

 �  Säkerhetsutbildning som motsvarar befattningsbeskrivningen 
ska årligen ordnas åt samtliga anställda. De anställdas säker-
hetsmedvetenhet ska höjas genom bl.a. regelbundna säker-
hetsvandringar. 

 �  Samtliga enheter ska ha en kontaktperson för säkerhet.

 �  Samtliga enheter ska bereda sig för exceptionella situationer 
och göra upp en plan för detta. Planen ska årligen uppdateras 
och behandlas tillsammans med hela personalen. Säkerhets-
medvetenheten ska upprätthållas systematiskt, enheterna ska 
tillämpa välfungerande orienteringspraxis och skriftliga anvis-
ningar för specialsituationer. 

 �  Riskerna med ensamt arbete ska alltid utvärderas i förväg. Vid 
behov ska de anställda jobba parvis.

 �  Att fylla i rapporter om hotfulla och farliga situationer ska upp-
fattas som en del av jobbet.

 �  Dataskyddsfrågor ska årligen behandlas med hela personalen. 
Utbildningen av nya anställda ska omfatta en föreläsning och 
kurs om dataskydd (på Moodle). 

 �  Tjänstemännen ska uppträda behörigt i sociala medier.
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6  TEKNISK SÄKERHET

Brottspåföljdsmyndighetens säkerhetssystem ska hål-
las i ordning. Personalen ska vara lämpligt utbildad. 
En kongruent teknisk säkerhetsnivå hos enheter med 
likartad övervakning ska säkerställas genom enhetliga 
definitioner och regelbundna inspektioner.

Övervakningen av dömda som påförts övervaknings-
straff är en uppgift som hör till den centrala kontrol-
len för elektronisk övervakning. Övervakningen av an-
dra dömda som ställts under elektronisk övervakning 
hör till den enhet där den intagne är registrerad. Den 
elektroniska övervakningen ska vara kontinuerlig och 
effektiv. Tillräckligt med välmotiverade anställda som 
utbildats i systemen för elektronisk övervakning ska 
vara närvarande i varje arbetspass. 
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6.1. Riktlinjer

Anstalterna ska ha som mål att installera en säkerhetsteknik som 
överensstämmer med övervakningsnivån. Också på byråerna för 
samhällspåföljder ska alla medarbetare ha tillgång till ett larmsys-
tem som gör det möjligt att larma andra medarbetare. Dessutom 
ska det finnas aktiva övervakningskameror vid klientingången, och 
dörrtelefonapparater ska stödja övervakningen. IT-utvecklingen ska 
utnyttjas så att insatserna kan fokuseras på effektivt kontaktarbete.

6.2. Åtgärder

 �  Vid anskaffning av apparater ska fastställt anskaffningsförfa-
rande iakttas.

 �  Översyn, underhåll och skötsel av apparaterna, liksom an-
vändarutbildning, ska ordnas av Brottspåföljdsmyndigheten.

 �  Övervakningsmässigt analoga enheter ska använda likartad sä-
kerhetsteknik så att enhetliga test- och skötselanvisningar kan 
meddelas överallt.

 �  Enheterna ska göra upp en plan för den eventualitet att de tek-
niska systemen kollapsar.

 �  Alla säkerhetsanordningar ska testas regelbundet. Tester, 
testresultat, störningar och reparationer ska registreras. 

 �  Användning av smartteknologi och därtill relaterade säkerhet-
srisker ska identifieras och beaktas.

 �  Det ska säkerställas att det finns anvisningar i enlighet med 
arbetarskyddsbestämmelserna på fångarnas arbetsplatser och 
samhällspåföljdsklienterna tjänstgöringsplatser och att fångar 
och klienter anvisas och vägleds i tillräcklig utsträckning vid 
användning av arbetsmaskiner. 

 �  Fångarnas eventuella brott mot arbetarskyddsbestämmelserna 
ska åtgärdas omedelbart. Det ska vid behov leda till ytterligare 
vägledning eller förbud mot användning av anordningarna.

 �  Det är nödvändigt att se till att anvisningar och bestämmelser 
avsedda för fångar och klienter ska översättas till tillräckligt 
många språk.
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7  SÄKRA LOKALER

Fysiska konstruktioner och omständigheter på arbets-
platserna får inte äventyra hälsan för medarbetare el-
ler brottspåföljdsklienter. Varje arbetsplats ska iaktta 
de bestämmelser som anges i arbetarskyddslagen. Ar-
betsgivaren ska tillräckligt systematiskt, med hänsyn 
till karaktären av verksamheten, utreda och identifiera 
de riskfaktorer som är relaterade till arbetet, arbetslo-
kalen, den övriga arbetsmiljön och arbetsförhållandena 
och, ifall de inte kan elimineras, utvärdera betydelsen 
av riskfaktorerna med tanke på medarbetarnas trygg-
het och hälsa. Arbetsgivaren svarar för att samtliga en-
heter ska ha tillräcklig beredskap till första hjälpen och 
ska se till att beredskapen upprätthålls.
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7.1.1 Riktlinjer

Anstalterna ska skapa trygga omständigheter för ändamålsenlig 
och effektiv verkställighet. Trygga verksamhetsmetoder ska tränas 
på varje enskild anstalt. 

7.1.2 Åtgärder

 � Kontrollen ska vara regelbunden, återkommande och profes-
sionell. Inpektionerna ska dokumenteras.

 �  Trygg anstaltsförvaring ska säkerställas genom lagenliga och 
tillräckliga åtärder. 

 �  På samtliga slutna anstalter ska det finnas minst en skolad 
hund och en hundinstruktör som ska utföra kontroller. Det ska 
finnas tillräckligt med narkotikahundar för inspektioner på öp-
pna anstalter.

 �  Enheterna ska ordna säkerhets-, brand- och räddningsövnin-
gar och vid behov behövlig kompletterande utbildning. 

 �  Regionerna ska upprätthålla beredskap att ordna special-
granskningar i fängelserna. 

7.1 Trygga anstalter - särdrag

Trygg verkställighet gör det möjligt för fångarna att ta 
del i aktiviteter. De inspektioner som utförs av över-
vakningspersonalen på anstalterna och fängelseområ-
det har som syfte att upprätthålla anstaltssäkerheten. 
Kontrollen består av granskning av lokaler och egen-
dom, granskning av personer, specialgranskning och 
nykterhetsövervakning. Särskild vikt ska fästas vid 
reducering av de skador som orsakas av organiserad 
brottslighet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift 
att garantera säker förvaring på anstalterna och där-
med bidra till säkerheten i samhället och medborgar-
nas trygghetskänsla.
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7.2 Trygga samhällspåföljdsbyråer - särdrag

Enligt lokalkonceptet i förvaltningssektorn ska kong-
ruent och kostnadseffektiv planering iakttas när sam-
hällspåföljdsbyråernas lokaler designas. Lokalerna 
ska stödja verksamheten och samtidigt bidra till ut-
veckling och effektivering. Att indela lokalerna i offent-
liga och interna lokaler skapar större klarhet i klient-
mottagningen. Det är viktigt att mottagningslokalerna 
ska göra det möjligt att bemöta klienterna tryggt och 
förtroendefullt.

Arbetet med samhällspåföljder innebär att klienterna 
inte bara ska mötas på byråerna. De ska ofta träffas på 
tjänstgöringsplatserna för de personer som dömts till 
samhällstjänst, övervakningsstraff eller övervakad fri-
het på prov. I stödpatrullarbete sker samankomsterna 
med klienterna dessutom också hemma hos dem. Vid 
sidan av tjänstgöringsplatser och bostäder äger sam-
mankomsterna rum genom diverse nätverk, på soci-
albyråer, arbetsförmedlingen och kaféer. Klienterna 
transporteras också i kollektivtrafiken. 
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7.2.1 Riktlinjer

Tillräcklig vikt ska fästas vid strukturell säkerhetsplanering vid by-
råerna för samhällspåföljder. Enheterna ska se till att trygga verk-
samhetsmetoder inövas på varje enskild tjänstgöringsplats. När nya 
lokaler tas i bruk ska arbetarskyddsrelaterade faktorer beaktas. Ar-
bets- och andra lokaler ska inredas med tanke på arbetarskyddet.
 
7.2.2 Åtgärder 

 �  Tjänstgöringsplatserna ska ha uppdaterade säkerhetsföres-
krifter och en säkerhetsmodell med tanke på riskfyllda klient-
situationer.

 �  Arbetarskyddet vid byråerna för samhällspåföljder och för up-
pgifter som utförs utanför byråerna ska främjas genom tydliga 
och konkreta riksomfattande anvisningar för arbetarskydd. 

 �  En princip i arbetet är att byråerna inte arbetar med en berusad 
klient.

 �  Ensamt arbete ska undvikas. Vid hembesök hos klienterna ska 
två anställda alltid närvara (situationerna är oförutsebara).

 �  I klienternas väntsalar ska det finnas låsbara förvaringsskåp 
eller -boxar där exempelvis ryggsäckar, väskor och ytterkläder 
ska lämnas.

 �  I mottagningslokalen för klienter ska det finnas två utgångar. 
Alternativt ska rummet inredas så att medarbetaren har obe-
hindrad passage till dörren.

 �  Klienter får inte transporteras i tjänstebil. 

 

Tjänstgöringsplatserna svarar primärt för arbetarskyd-
det, även om Brottspåföljdsmyndigheten bär det totala 
ansvaret för säker verkställighet. Säkerhetsfrågor ska 
därför tas upp vid informationsmöten och studiebesök. 
De ska vara en del av den arbetsorientering som ge-
nomförs tillsammans med tjänstgöringsplatserna.
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7.3 Trygga hälsovårdsenheter - särdrag

Den viktigaste patientsäkerhetsrelaterade lagstiftnin-
gen omfattar vårdkvalitet och patientsäkerhet. Hälso-
vården ska grunda sig på prover och god vårdpraxis. 
Den ska vara högklassig, trygg och korrekt. Säkerhe-
ten är nära förenad med myndighetsövervakning som 
omfattar både sjukvårdspersonal och lokaler.

Patientsäkerheten i fängelsesjukhus inbegriper också 
säker läkemedelsbehandling som gäller både sjuk-
vårds- och övervakningspersonal. Med hänsyn till den 
medicinska tryggheten har utbildning i läkemedelsbe-
handling fogats till grundutbildningen av väktare. Ut-
bildning i läkemedelsbehandling med tentamen som 
grundar sig på webben har dessutom utarbetats för de 
fängelser där sjukvårdspersonalen är närvarande bara 
på vardagar under tjänstetid. Kursen ska genomgås av 
de väktare som saknar utbildning i läkemedelsbehand-
ling. Dessutom ska väktarna lämna en sjuksköterska 
prov på sina läkemedelskunskaper. Därefter ska läke-
medelsdoseringen till fångarna ske antingen genom 
maskinell dosutdelning varvid läkemedlen i regel inne-
has av fångarna eller kontrolleras av övervaknings-
personalen. Registrering av nödvändiga läkemedel i 
en separat förteckning och anmälning av avvikelser 
till sjukvårdspersonalen främjar säker läkemedelsbe-
handling.

Patienterna i Sjukhuset för fångar skrivs in från fäng-
elser av alla slag av säkerhetsklassificering på grund 
av varierande hälsoproblem. Vårdaktiviteterna sker 
främst genom kontaktarbete. Planläggning av vården 
och samarbete med övervakningspersonalen bildar 
grunden för arbetarskyddet. Det ska också noteras att 
sjukvårdspersonalen i fängelsesjukhus inte har sam-
ma befogenheter som övervakningspersonalen. 
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7.3.1 Riktlinjer

Fängelsesjukhusen ska vara försedda med lämpliga lokaler och er-
bjuda trygga omständigheter för behövlig och effektiv vård av patien-
terna.

7.3.2 Åtgärder

 �  Ett sjukhus eller en poliklinik ska ha lokaler som är trygga för 
patienterna och vården.

 �  Ett sjukhus eller en poliklinik ska iaktta tidsenliga instruktioner 
och enhetliga handlingsmodeller när det gäller bl.a. ordnande 
av akutmottagning, förvaring, användning och förstöring av vas-
sa nålar och instrument, och förvaring och utdelning av medici-
ner till patienterna.

 �  Övervakningspersonal ska kontinuerligt närvara på avdelnin-
garna.

 �  Hotfulla och farliga situationer ska rapporteras inom enheten. 

 �  Särskilda anvisningar för patientsäkerhet ska utarbetas för 
hälsovårdsenheten.
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8  PSYKOSOCIALT STÖD FÖR 
PERSONALEN I HOTFULLA OCH 

FARLIGA SITUATIONER

Arbetsgivaren ska undvika eller reducera de hälso-
risker och -skador som orsakas av arbetsbelastning. 
Arbetsgivaren är också skyldig att vidta åtgärder efter 
att ha informerats om att en medarbetare har belastat 
sin hälsa i jobbet på ett farligt sätt. Därför accentueras 
betydelsen av rapportering, oavsett hur allvarliga inci-
denterna är till karaktären. 

Allvarliga olycksfall och våldsamma händelser på ar-
betsplatsen ska polisanmälas, och arbetarskyddsmyn-
digheterna ska underrättas. Våld mot en anställd på 
arbetsplatsen kan inte förbigås som ett enkelt straff-
rättsligt efterspel. Det gäller alltid ett arbetarskyddsä-
rende relaterat till arbete och arbetsmiljö. Vid behov 
ska man stödja sig på personalhälsovården eller ge 
möjlighet till arbetsorientering.

Enheterna ska vara förberedda att ge omedelbar ef-
tervård till medarbetare som varit offer för våld eller 
våldshot. Eftervård ska ges av personalhälsovården 
men också andra sakkunniga med professionella kun-
skaper i eftervård kan erbjuda sina tjänster. Vid sidan 
av individuell eftervård behövs det ofta gruppinriktad 
eftervård som leds av specialister. Ledningen och che-
fen har till uppgift att se till att de som behöver stöd 
kan få sådant omedelbart efter en traumatisk incident. 
Eftervården omfattar också nödvändig rådgivning och 
vägledning så att psykiska reaktioner som härstammar 
från situationer på jobbet kan behärskas. 



      |33

8.1 Riktlinjer

De specifika belastningsfaktorer som är sammankopplade med ar-
betet i brottspåföljdssektorn ska beaktas i chefsarbetet och efter-
vården tillsammans med personalhälsovården.  

8.2 Åtgärder

 �  Enheterna ska fästa vikt vid psykosocialt stöd efter hotfulla och 
farliga situationer.

 �  Det ska säkerställas att praxis för upprätthållandet av arbets-
förmåga, iakttagandet av sjukskrivningar och främjandet av 
återkomst till jobbet som utvecklats med företagshälsovården 
ska etableras som enheternas vardagliga handlingsmodeller 
och vara bekanta för alla anställda.

 �  Krisberedskap ska också upprätthållas i eftervården genom re-
gelbundna övningar.

 �  Våldsamma och hotfulla situationer på arbetsplatserna ska 
iakttas och rapporteras på chefsnivån. 

 �  Allvarliga olycksfall och våldsamma händelser ska alltid polisa-
nmälas. Arbetarskyddsmyndigheterna och Brottspåföljdsmyn-
dighetens centralförvaltningsenhet ska alltid underrättas om 
sådana.

 �  De som jobbar på säkerhetsavdelningar eller med organisera-
de brottslingar, fångar med kriminellt inflytande eller radikali-
serade brottspåföljdsklienter ska garanteras tillräckligt psyko-
socialt stöd (exempelvis i form av arbetsvägledning). 
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9  VIDARE ÅTGÄRDER

Om brottspåföljdernas tyngdpunkt allt mera förskjuts i 
riktning mot öppna påföljder ska det betonas hur viktigt 
det är att tillräckligt och ändamålsenligt förbereda sig 
för de säkerhetsrisker som hör till sådana påföljder. De 
strategirelaterade målen ska omfattas på alla organi-
sationsnivåer. Utvecklingen av säkerhetsåtgärder krä-
ver dessutom att det utförs mätningar för att fastställa 
om de vidtagna åtgärderna har varit tillräckliga och än-
damålsenliga. 

Anvisningar om hur rapporter om hotfulla och farliga 
situationer ska utarbetas ska allt starkare accentu-
eras på chefsnivån. Rapporterna får inte alltför ensi-
digt fokusera på de anställdas subjektiva erfarenheter. 
Det ska finnas tydliga allmänna kriterier för hur rap-
porterna ska göras upp. Ett enhetligt material, ett s.k. 
riksomfattande introduktionsprogram, ska utarbetas 
för orienteringen. En särskild arbetsgrupp ska enligt 
förslaget tillsättas för programmet. 

Samtliga enheter ska fylla minimikraven på brandsä-
kerhet. Vid sanering eller nybygge av de intagnas bo-
stadslokaler rekommenderas åtgärder för att utveckla 
automatiska släckningssystem.   

Dessutom rekommenderas det att risker och möjlig-
heter relaterade till ny informationsteknologi ska kart-
läggas. Informationsteknik ska med säkerhetshänsyn 
införas inom gränserna för regelverk och resurser. En 
riksomfattande anvisning för användning av sociala 
medier ska göras upp åt personalen. 

De mål som nämns i Brottspåföljdsmyndighetens stra-
tegi omfattar den dömdes rätt att tryggt och störnings-
fritt avtjäna straffet och arbetarskydd för de anställda. 



    36 |

Vi anser att säkerhet ska grunda sig på kännedom om 
brottspåföljdsklienterna och växelverkan mellan fång-
ar/klienter och anställda. Den viktigaste frågan i det 
framtida utvecklingsarbetet i brottspåföljdssektorn ska 
vara att upprätthålla och utveckla yrkeskunnighet och 
klientorientering.





BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETEN 
Tfn    029 56 88500
Fax   029 56 88440
viestinta.rise@om.fi
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