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UPPSKOV MED INLEDANDE AV FÄNGELSESTRAFF 
 
Avtjänandet av ett fängelsestraff ska inledas utan omotiverat dröjsmål. Om den som dömts till 
fängelsestraff har en grundad anledning till anstånd med straffverkställigheten ska uppskov ansökas på ett 
särskilt formulär. Fängelsestraff medför ofta olika begränsningar i vardagen eftersom ett fängelsestraff 
uttryckligen innebär förverkande eller begränsning av friheten. Begränsningar ska dock föreskrivas i lag. 
Bara de begränsningar som nödvändigtvis följer av själva straffet är godtagbara.  
 
Uppskov kan sökas och beviljas först efter att beslut om placering av dömde i fängelse har fattats. 
Placeringsfrågan ska beredas av byrån för samhällspåföljder i den dömdes bostadsregion. Beslut i frågan 
ska fattas av utvärderingscentrumet. I placeringsbeslutet bestäms också tidpunkten när den dömde ska 
anmäla sig i fängelset. 
 
Uppskov kan beviljas av hälsoskäl om behandlingen av en allvarlig sjukdom eller en svår skada hos den 
dömde skulle äventyras av att han eller hon överförs till fängelse eller om vården av den dömde i 
fängelset skulle medföra avsevärda svårigheter. 
 
Uppskov kan också beviljas på andra grunder än av hälsoskäl om det genom uppskov är möjligt att 
väsentligt minska de förluster eller svårigheter som omedelbar verkställighet skulle vålla den dömde, 
någon nära anhörig, någon annan närstående till den dömde, den dömdes arbetsgivare eller någon annan 
intressent för vilken den dömdes arbetsprestation är särskilt behövlig. 
 
Om den dömde på nytt ansöker om uppskov med en och samma straffverkställighet kan uppskov beviljas 
endast undantagsvis och på sådana grunder som upphör att gälla vid en känd tidpunkt. En ny ansökan 
senarelägger dock inte nödvändigtvis den tidigare bestämda anmälningsdagen. Utvärderingscentrumet 
kan besluta att den nya ansökningen inte ska ändra den redan fastslagna anmälningsdagen. 
 
Maximitiden för uppskov är totalt ett år från tidpunkten för anmälan. Om flera domar samtidigt ska 
verkställas eller om nya domar ska verkställas under uppskovets gång beräknas maximitiden från 
anmälningstidpunkten för den första verkställbara domen. 
 
Uppskov får inte beviljas om 
1) den dömde är häktad i målet eller förordnad att häktas i något annat mål 
3) det finns grundad anledning att anta att den dömde drar sig undan verkställigheten eller fortsätter  
den kriminella verksamheten 
3) den dömde har redan börjat avtjäna straffet.    
 
Bestämmelser om inledande av och uppskov med verkställighet av fängelsestraff anges i 2 kap. i 
fängelselagen. 
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ANVISNING OM ANSÖKAN OM UPPSKOV 
 
Uppskov ska sökas hos Brottspåföljdsmyndighetens utvärderingscentrum. När det gäller uppskov med 
verkställigheten av hälsoskäl ska utvärderingscentrumet anhålla om ett utlåtande hos 
Brottspåföljdsmyndighetens hälsovårdsenhet.  
 
Uppskov ska sökas skriftligen. Ansökningsformuläret är tillgängligt på Brottspåföljdsmyndighetens 
webbsida och hos byråerna för samhällspåföljder och utvärderingscentrumen.  Sökandens namn och 
adressuppgifter som är nödvändiga för beredningen av frågan (postadress och andra adressuppgifter) ska 
nämnas i ansökan. Den ansökta uppskovstiden och grunderna för det ansökta uppskovet ska framgå av 
ansökan. En tillförlitlig utredning av grunderna för uppskovet, exempelvis intyg, ska också bifogas till 
ansökan. Ansökan om uppskov av hälsoskäl ska förses med ett läkarutlåtande om de uppskovsgrunder 
som nämns i ansökan. Bilagorna returneras inte. 
 
Om inga intyg har bifogats till ansökan ska sökanden notera att det till stöd för ansökan inte 
nödvändigtvis har framförts någon tillförlitlig utredning av de risker, svårigheter eller förluster som 
omedelbar straffverkställighet medför. Uppskovsärendet ska då avgöras på basis av de uppgifter som 
sökanden har presenterat. Utvärderingscentrumet kan dock av grundad anledning begära att sökanden ska 
komplettera ansökan. 
 
Uppskov ska ansökas omedelbart efter att uppskovsbehovet har fastställts och i god tid före dagen för 
anmälan i fängelset. 
 
Ansökningar om uppskov ska sändas till följande adresser:  
 
I Södra Finland: 
Södra Finlands brottspåföljdsregion, utvärderingscentrumet 
PB 7, 00581 Helsingfors 
lykkays.arke.esra(at)om.fi 
förfrågningar: tel. 050 442 0922 
 
I Västra Finland: 
Västra Finlands brottspåföljdsregion, utvärderingscentrumet 
PB 50, 20251 Åbo 
arke.lsra(at)om.fi 
förfrågningar: tel. 050 443 6826 
 
I Östra och Norra Finland: 
Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion, utvärderingscentrumet 
arke.ipra(at)om.fi 
Kuopio:  PB 324, 70101 Kuopio. Förfrågningar: tel. 029 56 87011 
S:t Michel: Maaherrankatu 2 A, 50100 S:t Michel. Förfrågningar: tel. 029 56 85113 
Uleåborg: Nahkatehtaankatu 5 A, 90130 Uleåborg. Förfrågningar: tel. 029 56 86712 
 
Beslut om beviljande av uppskov delges skriftligen under den adress som sökanden har meddelat. 
Sökanden ska se till att giltig postadress meddelas i ansökan.  
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ANSÖKAN OM UPPSKOV 
 
 
Sökandens namn:       
 
Personbeteckning:       
   
Telefon:     
  
Adress:        

          

 

Ansökt uppskovstid:       
 

Orsak till ansökan om uppskov:   (  ) studier,  (  ) jobb, (  ) familjerelationer, (  ) någon annan orsak, 

vad:__________________           (  ) hälsoskäl 

 

Motivering till ansökan om uppskov: 
      

      

      

      

      

          

       

      

      

      

      

      

          

   

Bilagor:                  exemplar skriftliga utredningar av de grunder för uppskov som nämns i ansökan 
 
Datum:                                                
 
Namnteckning:                                                                                     


