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1. Antalet fångar och fångplatser i dagens läge och 2025
• Antalet fångar uppgår i dag till 3089 (registrerade den 16 oktober 2013). Totalt 3077 fångplatser 

är i bruk, varav 70 procent på slutna och 30 procent på öppna anstalter
• Om man bortser från fångar i frihet på prov och på utomstående anstalter uppgår antalet fångar till 2943 varför 

beläggningsgraden är nästan 95 procent. Detta överensstämmer med målet.
• Det nuvarande fångtalet och antalet platser i de nuvarande fängelserna befinner sig i ett jämviktsläge på det 

riksomfattande planet. Också fängelsenätverket täcker regionerna.
• Det största antalet lediga platser finns på de öppna anstalterna i Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion 

(78 platser) och i Västra Finlands brottspåföljdsregion (55 platser). Det finns alltjämt överbefolkning på de 
slutna anstalterna i Västra Finlands brottspåföljdsregion (23 platser).

• Det saknas öppna anstaltsplatser i Södra Finlands brottspåföljdsregion där andelen öppna anstalter uppgår till 
16,3 procent. I Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion är andelen 37,6 procent och i Västra Finlands 
brottspåföljdsregion 35,2 procent.

• I Södra Finlands brottspåföljdsregion är de häktades andel av samtliga fångar klart större än i de övriga 
regionerna, dvs. 24,6 procent av samtliga fångar. I Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion är andelen 
18,4 procent och i Västra Finlands brottspåföljdsregion 14,6 procent. Vanda fängelse är konstant överbefolkat 
vilket gör det svårare att hålla de häktade avskilda.

• Antalet fångar kommer 2025 enligt en prognos att uppgå till ca 3250 varvid det, med en 
beläggningsgrad på 95 procent, kommer att behövas ca 3150 platser

• Enligt förslaget till lokalvision (6/2013) kommer det 2025 att finnas 3252 fångar. Av dessa ska 245 fångar  
befinna sig i övervakad frihet på prov eller på utomstående anstalt. Då kommer det att behövas 3157 
fångplatser (med en beläggningsgrad på 95 procent).

• Behovet kan vara större ifall tillämpningen av övervakningsstraff förblir på den nuvarande nivån och 
tillämpningen av övervakad frihet på prov inte kan ökas såsom planerat.

• Koncentreringen av befolkningen i Södra Finland kommer att öka behovet av fångplatser i regionen. 

ANTALET FÅNGAR OCH FÅNGPLATSER 
I DAGENS LÄGE OCH 2025
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RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN

2. Riktlinjer för verksamheten
• En klassificering av övervakningsnivån med 4 stadier ska tas i bruk

• De konstruktionsmässiga villkoren, nivån av säkerhetsteknik och personaldimensioneringen i de 
olika fängelserna ska preciseras genom klassificeringen.

• Klasserna av övervakningsnivå betecknas som S2, S1, A2 och A1 (S2 inkluderar 
säkerhetsavdelningarna). 

• De öppna anstalterna A2 tar emot eventuella berusade personer som anländer direkt från det 
civila och som förbinder sig att iaktta alkohol- och drogfrihet under anstaltstiden. Anstalterna A1 
ger fångarna mera ansvar och övervakningsnivån är lägre. Också frigivningsenheterna hör till A1-
anstalterna.

• Samtliga öppna anstalter ska förbereda fångarna för frigivningen. Detta gäller också de slutna 
fängelser som har hand om frigivning.

• Enligt ett tioårsmål som gäller samtliga fängelselokaler ska andelen öppna anstaltsplatser 
av klass A uppgå till 32 procent (i dag 30 procent), andelen anstaltsplatser av klass S1 ska 
uppgå till 33 procent och andelen anstaltsplatser av klass S2 till 35 procent.
• Rise föreslår att frågan om indelningen av anstalter i slutna och öppna är ändamålsenlig 
ska utredas.
• Systematiska successiva förberedelser för friheten är en angelägen uppgift för Rise

• Ett växande antal fångar i övervakad frihet på prov ingår i systematisk  kontrollerad frigivning
• Ett mål under nästa tioårsperiod är att 260-280 fångar ska dagligen befinna sig i övervakad frihet 

på prov.
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Utvärdering och placering

• Inrättandet av ett riksomfattande utvärderingscentrum ska utredas. Utvärderingscentrumet ska dock 
bevara rollen av stödenhet för brottspåföljdsregionerna.

• Vi har som mål att nå en stabilare grad av anstaltsbeläggning jämfört med nuläget och ökad likställdhet 
mellan fångarna när det gäller placering på öppen anstalt.

• Vi går in för att varje fånge ska enligt fängelselagen placeras på en så öppen anstalt som möjligt 
(individuell bedömning). Om fången inte klarar av villkoren ska han eller hon överföras till en anstalt på
högre övervakningsnivå.

• Vi går in för att de som dömts till under två år fängelse och som förbundit sig vid drogfrihet ska 
placeras direkt på öppen anstalt. Det kräver att de öppna anstalter som tar emot fångar direkt från det 
civila ska bl.a. ha tillräckligt med hälsovårdstjänster och lokaler för avskild förvaring av berusade.

• Principen om placering nära hemorten ska bli föremål för en mera liberal tolkning än förut. Placeringen 
ska dock äga rum på grundval av individuell prövning, så att anstalten motsvarar fångens behov med 
hänsyn till övervakningsnivå och tillgång till verksamhet.

• Frigivningen ska förberedas nära frigivningskommunen.
• Utländska fångar som saknar band till Finland ska placeras i fängelser med låg beläggningsgrad, dock 

så att varje fånges individuella behov beaktas.

RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN
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Placering av kvinnliga fångar

• Merparten av de kvinnliga fångarna ska placeras på anstalter som är avsedda för kvinnor och 
som arbetar enligt kvinnoprinciper. Tavastehus fängelse tjänstgör också efter totalrenoveringen 
som ett sådant slutet fängelse för kvinnor, medan Vånå fängelse tjänstgör som en öppen anstalt 
för kvinnor.

• Likställdhetsprincipen kräver att kvinnor kan placeras också på andra orter vid sidan av 
Tavastehus. Särskilt för kvinnor är det viktigt att de kan placeras så nära hemorten som möjligt 
så att kontakter med barn och familj inte bryts.

• Antalet platser på kvinnoavdelningar i fängelser för män ska vara tillräckligt stort (minst 12 
platser) så att egna gruppaktiviteter för kvinnor kan ordnas.  

• När kvinnor deltar i gemensamma aktiviteter med män i blandade grupper ska anstalten särskilt 
se till att deras trygghet säkerställs och att det finns omedelbar personalövervakning och 
-vägledning i aktiviteterna. I häkten kan det också finnas mindre kvinnoavdelningar.

• Om antalet kvinnliga fångar växer ska en öppen anstalt reservaras uteslutande för kvinnliga 
fångar i Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion. Vid behov kan anstalten också inbegripa 
en sluten kvinnoavdelning (S1).

RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN
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Insatser för rehabilitering och påverkan
•Sysselsättning som främjar frihet från kriminalitet och integrering i samhället ska 
prioriteras. Nätverksinsatser ska spela en viktigare roll.

•En specifik uppsättning av aktiviteter enligt varje fånges individuella risker, behov och 
strafftid ska tas i bruk.

•Systematiska successiva förberedelser för friheten ska tillämpas.

•När det gäller fångar med en kortvarig strafftid ska planen för frigivningen ersätta 
planen för strafftiden.

•Fångarnas egen aktivitet i matlagning och övriga vardagssysslor ska främjas. 
Elektronisk hantering av ärenden och informationsteknik ska utnyttjas i aktiviteterna. 

RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN
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UTGÅNGSPUNKTER FÖR UTVECKLINGEN AV 
ANSTALTSBESTÅNDET

3. Utgångspunkter för utvecklingen av anstaltsbeståndet

• Brottspåföljdsmyndigheten är enligt lagen skyldig att verkställa fängelsestraff utan dröjsmål.
• Brottspåföljdsmyndigheten har högst begränsade möjligheter att inverka på regleringen av 

fångtalet. Men myndigheten kan påverka antalet intagna genom att främja övervakad frihet på
prov och placering på utomstående anstalt.

• Enligt anpassningsplanen för Rise ska en inbesparing på ca 200 årsverken genomföras under 
perioden 2012-2016, vid sidan av de inbesparade 300 årsverken som ingår i produktivitetsplanen.

• Det sjunkande antalet anställda är inte längre tillräckligt för att den nuvarande nivån av säkerhet 
och rehabilitering i det befintliga anstaltsnätverket ska garanteras.  

• Många fängelser står under de närmaste åren inför en totalrenovering av lokalerna vilket medför 
att hyreskostnaderna kommer att avsevärt höjas i dessa fängelser.

• Trots anpassningsplanen kan Rise inte säkerställa verksamheten på grundval av de beviljade 
anslagen, varför det blir nödvändigt att söka nya inbesparingsobjekt som gäller både personal-
och lokalkostnader.  

• Alternativt måste anslagsramen för Brottspåföljdsmyndigheten utvidgas genom en nivåförhöjning 
som gör det möjligt att bevara den nuvarande nivån av verksamheten.
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Övrig utveckling av lokalförvaltningen 

• Förhandlingar ska inledas för att göra hyran för Senatfastigheters lokaler rimligare och 
precisera lokalägarens och hyresgästens ansvarsförhållanden.  

• Övergången till modellen med delad hyra ska förbättra fastighetsvården och –underhållet 
och får inte höja lokalkostnaderna.

• I de objekt som tillämpar modellen med delad hyra arbetar ingen tjänsteman som på heltid 
svarade för lokalförvaltningen vid Rise. 

• Vi ska fortsätta att avstå från tjänstebostäder enligt de riktlinjer som dragits upp.
• Syftet med inkvarteringslokalerna vid Brottspåföljdssektorns utbildningscentrum ska 

omprövas.
• En kontinuerlig modell av energieffektiv verksamhet ska skapas genom ökad kunskap om 

energibruk, genom övertygande av personal och fångar om att de uppställda målen är 
bindande och genom energisnålt vardagsarbete.  

• Lokalerna ska kunna flexibelt omvandlas och vara rumsligt effektiva så att 
kapacitetsutnyttjandet kan öka.

• Lokalkonceptet och campustänkandet ska tillämpas på det riksomfattande planet. 
Lokalerna ska planeras enligt funktionell prövning och kostnadseffektivitet.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR UTVECKLINGEN AV 
ANSTALTSBESTÅNDET
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ALTERNATIV 0

4. Det nuvarande nätverket av anstalter ska bevaras och renoveras 
(alternativ 0)

Södra Finlands brottspåföljdsregion
• Kervo fängelse

• den öppna avdelningen, dvs. huset för ungdomsavdelningen och allaktivitetshuset ska 
totalrenoveras. Nya bostadsavdelningar ska byggas så att antalet öppna fångplatser kommer 
att uppgå till 155. Kostnadskalkylen för projektet uppgår till 19,2 miljoner euro (projektplan av 
den 9 maj 2011).

• den slutna avdelningen i Kervo fängelse ska totalrenoveras.  
• Helsingfors fängelse:

• de västra och norra cellavdelningarna ska totalrenoveras, varvid de så kallade baljcellerna 
försvinner.

• huset för snickeriverkstaden ska rivas och boktryckeri- och skolhuset ska totalrenoveras. 
• Helsingfors byrå för samhällspåföljder ska placeras i personalbostäderna.

• Huset för portkontroll i Jokela fängelse ska totalrenoveras så att portkontrollen överenstämmer med 
behoven i ett slutet fängelse.

• Totalrenoveringen av Sveaborgs fängelse ska slutföras.
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Västra Finlands brottspåföljdsregion
•Totalrenoveringen av Tavastehus fängelse ska genomföras.

•de nuvarande personalbostäderna ska omvandlas till en öppen enhet med plats för 35 fångar.
•Ojoinen avdelningen i Vånå fängelse ska överföras till den öppna avdelningen vid Tavastehus
fängelse (18 öppna fångplatser ska läggas ned).

Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion
•Totalrenoveringen av S:t Michels fängelse pågår för närvarande. När den har färdigställts ska antalet 
slutna fängelseplatser stiga med 58.
•Investeringen i Pelso fängelse ska genomföras. Huvudbyggnaden och cellavdelning 2 ska 
toralrenoveras, cellavdelning 1 ska rivas och ingen öppen avdelning ska byggas. Hyresinverkan uppgår 
till 400 000 euro per år.

…ALTERNATIV 0
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5. Brottspåföljdsmyndighetens vision: anstaltsstrukturen i Södra 
Finland ska motsvara behoven, Pyhäselkä fängelse ska läggas 
ned (alternativ 1)
Södra Finlands brottspåföljdsregion: antalet öppna fängelseplatser ska ökas. 
Överbefolkningen av häktet i Vanda ska elimineras och de häktades avskildhet 
garanteras. Vi ska förbereda oss på att antalet fångar kommer att stiga på grund av 
migration och invandring. De s.k. baljcellerna ska försvinna. Genom att bilda ett campus 
för brottspåföljdsbranschen i Helsingfors går vi in för att nå synergieffekter och 
kostnadsbesparingar.
• Den slutna delen av Kervo fängelse ska totalrenoveras och förvandlas till ett öppet fängelse 

eller en öppen fängelseavdelning med 95 platser. Vi ska avstå från den tidigare byggnaden 
för  ungdomsfängelset, liksom från merparten av de övriga fastigheterna. 
Personalbostäderna ska omvandlas till arbetslokaler. 

• Den slutna delen av Jokela fängelse ska förvandlas till ett öppet fängelse eller en öppen 
fängelseavdelning med 84 platser. Portanläggningen ska renoveras enligt behoven vid en 
öppen anstalt. De nuvarande öppna platserna ska bevaras.

• För att lätta upp förvaltningen ska de öppna fängelseavdelningarna i Kervo och Jokela bilda 
en gemensam enhet (”Mellersta Nylands fängelse”). 

• På området för Vanda fängelse ska en ny anläggning uppföras. Huset ska omfatta 120 
slutna fängelseplatser. Vi går in för att koncentrera de häktade i regionen till en enda plats 
och därmed bättre än i dag utnyttja redan befintliga infrastrukturer och verksamheter.

• Utvärderingscentrumet ska flyttas till Vanda fängelse. Lokaler för den psykiatriska 
avdelningen ska sökas annanstans.

• Boktryckeri- och skolhuset i Helsingfors fängelse ska totalrenoveras och nya energisnåla 
och mindre arbetslokaler ska uppföras. När lokalerna färdigställts ska snickerihuset rivas. 

ALTERNATIV 1
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• De västra och norra avdelningarna med s.k. baljceller i Helsingfors fängelse ska totalrenoveras 
(projektplanering pågår). 

• Helsingfors byrå för samhällspåföljder ska placeras i de tidigare personalbostäderna i 
Helsingfors fängelse. En öppen enhet (22 platser) och en frigivningsenhet (8 platser) ska 
inrättas vid det campus som därmed bildas.

• Totalrenoveringen av Sveaborgs fängelse ska slutföras.
• På grund av den lättare anstaltsstrukturen ska ändringarna genomföras med nuvarande 

personalresurser.

Västra Finlands brottspåföljdsregion: de s.k. baljcellerna ska slopas. Bildandet av Åbo 
campus ska medföra synergieffekter och kostnadsbesparingar 

• Totalrenoveringen av Tavastehus fängelse ska slutföras 2017.
• De nuvarande personalbostäderna vid Tavastehus fängelse ska omvandlas till en öppen 

anstalt med 35 fångplatser. 
• Avdelningen i Ojoinen vid Vånå fängelse ska totalrenoveras. Platserna i Ojoinen kan vid behov 

också användas av Södra Finlands brottspåföljdsregion. 
• I Åbo ska det bildas ett campus som omfattar Åbo byrå för samhällspåföljder, Åbo 

utvärderingscentrum och den anstalt som ska ersätta Käyrä fängelse och som ska fortsätta 
verksamheten i en enhet med (maximalt) 40 platser. Frågan ska framskrida på grundval av 
erfarenheterna från Jyväskylä campus. 

…ALTERNATIV 1
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Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion: synergieffekter och kostnadsbesparingar ska sökas 
genom bildandet av campus. Överflödiga fångplatser ska slopas och nedgången i antalet fångar som 
betingas av befolkningsutvecklingen ska beredas. Den nedskärda  fängelsestrukturen gör det möjligt 
att sänka årsverkesramen.

•S:t Michels fängelse totalrenoveras för närvarande. När totalrenoveringen har slutförts ska antalet 
slutna platser i regionen stiga med 58. 
•Investeringen i Pelso fängelse ska genomföras: huvudbyggnaden och cellavdelning 2 ska 
totalrenoveras, cellavdelning 1 ska rivas och ingen öppen anstalt ska byggas. Hyresinverkan är 
400 000 euro per år. Enligt en befolkningsprognos kommer folkmängden i Uleåborgsregionen att växa 
varför det behövs fångplatser i regionen.
•Pyhäselkä fängelse ska läggas ned 2020.

•delar av Pyhäselkä fängelse är redan i dag byggnadstekniskt föråldrade och en totalrenovering 
måste inledas före 2025.
•enligt befolkningsprognoserna kommer folkmängden i Norra Karelen att sjunka.
•nedskärningen av lokalnätverket ska genomföras så att fångarna placeras på redan befintliga 
anstalter i regionen vilket gör det möjligt att sänka ramen av årsverken.
•anstaltspersonalen ska om möjligt överföras till andra anstalter, dock så att merparten av de 
frigjorda årsverkena kan dras in. 
•årsverkena vid Pyhäselkä fängelse uppgick 2012 till totalt 65 årsverken. Efter totalrenoveringen 
ska S:t Michels fängelse enligt bedömning behöva ytterligare 15 årsverken varför högst 50 
årsverken kan dras in

…ALTERNATIV 1
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•Genom bildandet av campus är det möjligt att nå synergieffekter och kostnadsbesparingar eftersom 
frigivningsenheterna är med hänsyn till antalet platser mindre än de öppna fängelserna och behöver 
sålunda färre anställda. Också övriga kostnader sjunker.  

•verksamheten vid Laukas fängelse ska överföras till Jyväskylä där ett campus ska 2016 bildas 
tillsammans med byrån för samhällspåföljder.   
•utifrån erfarenheterna vid Jyväskylä campus ska det utvärderas om bildandet av campus medför 
synergieffekter och om de är funktionellt välmotiverade. 
•campus ska bildas i Joensuu och S:t Michel. Syftet är att framskrida successivt på grundval av 
erfarenheterna från Jyväskylä campus.
•Joensuu campus ska omfatta Joensuu byrå för samhällspåföljder och den anstalt som ska 
ersätta Juga fängelse.
•S:t Michels campus ska omfatta S:t Michels byrå för samhällspåföljder och den anstalt som ska 
ersätta Sulkava fängelse.

…ALTERNATIV 1
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6. Vid sidan av alternativ 1 ska Juga och Sulkava
fängelser läggas ned (alternativ 2)

• Ifall alternativ 1 inte räcker till för att täcka sparbehovet i verksamhetsanslaget behövs 
det, vid sidan av anpassningsåtgärderna, vidare sparåtgärder i personalkostnader och 
lokalhyror. Då måste lokalnätverket och investeringarna med hyresverkningar ytterligare 
skäras ned. Dessutom måste  övriga operativa utgifter begänsas.

• Vid sidan av Pyhäselkä fängelse ska också Juga och Sulkava fängelser läggas ned, och  
verksamheten där ska inte överföras till de campus som bildas. Dessa fängelser är 
belägna i regioner med sjunkande folkmängd.

• Inskränkningen av lokalnätverket ska genomföras så att fångarna flyttas till redan 
befintliga fängelser i Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion.

• Det gör det möjligt att sänka ramen av årsverken. De anställda vid de nedlagda 
anstalterna ska om möjligt flyttas till andra anstalter, dock så att merparten av de 
frigjorda årsverkena kan dras in. Det totala antalet årsverken i Pyhäselkä, Juga och 
Sulkava uppgick 2012 till sammanlagt 114. Efter totalrenoveringen ska S:t Michels 
fängelse enligt en bedömning behöva ytterligare 15 årsverken, vilket innebär att högst 
99 årsverken kan dras in. 

ALTERNATIV 2


