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ANVISNINGAR TILL DEN SOM SKA AVTJÄNA FÄNGELSESTRAFF  

Du har nyss förordnats att anmäla dig i fängelse. Om du har handlat enligt den tidigare kallelsen att 
kontakta byrån for samhällspåföljder så har du blivit hörd om förläggningsanstalten, tidpunkten när du 
ska anmäla dig i fängelset och sysselsättningen under fängelsetiden. Beslutet om förläggningsanstalt 
har fattats av utvärderingscentrum i den brottspåföljdsregion där du bor.  

Dessa anvisningar innehåller information som du behöver när du ska till fängelset.  

Personliga föremål 
 

Varje fånge har rätt att inneha en rimlig mängd personliga föremål på anstalten. Föremålen 
får inte orsaka problem med tanke på hygien, ordning eller säkerhet på anstalten. Det går 
alltså att ta med sig exempelvis kläder, böcker och artiklar för personlig hygien (dock ej 
vätskor eller krämer). Television ingår i cellinredningen. Elapparater ska granskas på 
fångens bekostnad innan de tas i bruk i fängelset.  

På slutna anstalter får fångarna inte använda mobiltelefoner. På öppna anstalter iakttas 
varierande praxis med hänsyn till mobiltelefoner. På vissa öppna anstalter kan fångarna 
använda sina egna mobiltelefoner (ej smarttelefon eller telefon med kamera) enligt 
fängelsets villkor. Andra öppna anstalter ställer mobiltelefoner till fångarnas förfogande. 
Fångarna får inte använda sina egna pekplattor eller motsvarande.  

Om den intagne står under kontinuerlig medicinbehandling är det viktigt att ta med sig de 
nödvändiga medicinerna för några dagar, recept och eventuella läkarintyg.  

Var och en som anländer till ett fängelse får en gång kostnadsfritt en förpackning för 
skötande av bashygienen. Förpackningen innehåller bl.a. en tandborste, tandkräm, 
engångsrakblad och schampo. I tvättutrymmen finns vissa hygienartiklar som fängelset 
ställer till fångarnas förfogande.  

Det är förbjudet att ta med sig egna livsmedel till anstalten. Mathållningen ordnas av 
fängelset. På några öppna anstalter sköter fångarna självständigt en del av bespisningen, 
exempelvis under veckosluten. Därför är det lönt för den som ska till öppen anstalt över 
helg att ta med sig pengar för att göra livsmedelsinköp i den händelse att man inte hinner 
betala ut kostpenning för självständigt mathållning.  

Livsmedel, tobaksprodukter och hygienartiklar kan inhandlas i anstaltsbutiken (i slutna 
fängelser) eller i en affär eller varubuss (på öppna anstalter).  

Det är förbjudet att inneha alkoholdrycker eller andra rusmedel, dopningsmedel och 
föremål avsedda för narkotikabruk. Andra förbjudna föremål är bl.a. skjut- och eggvapen, 
sprängämnen, kameror, videokameror och datorer. Ordningsstadgan för varje enskilt 
fängelse innehåller närmare bestämmelser om fångarnas rätt att inneha föremål och övriga 
omständigheter som hänför sig till upprätthållandet av anstaltsordningen. Fängelset och 
Brottspåföljdsmyndighetens webbsidor www.rikosseuraamus.fi. lämnar närmare 
anvisningar före avfärden till anstalten.  
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Om du ska intas i ett slutet fängelse: 

Du ska absolut ta med dig till fängelset ett ID-kort eller någon annan giltig handling 
försedd med fotografi som du kan legitimera dig med.  

Det lönar sig att ta med sig pengar för inköp i anstaltsbutiken. På slutna anstalter är det 
förbjudet att inneha egna pengar. Pengar från källor utanför fängelset och ekonomiska 
förmåner som utbetalas av fängelset deponeras på ett personligt betalkort, som 
överlämnas till fången för användning i anstaltsbutiken. Varje betalkort är budet till ett eget 
kontonummer och har en PIN-kod. På permissioner kan fången ta ut pengar från 
bankomater eller använda betalkortet utanför fängelset på ställen där det går att betala 
med kort med chip.  

Sysselsättningsplikt 
Fångarna är skyldiga att delta i de aktiviteter som ordnas eller godkänns av anstalten. 
Sysselsättningen grundar sig på en plan för strafftiden som ska göras upp åt varje enskild 
fånge. 

  
Fångarnas ekonomiska situation 
De fångar som arbetar, studerar eller deltar i någon annan sysselsättning på slutna 
anstalter ska betalas sysselsättningspenning som utgår med 3,01 eller 4,62 euro per 
sysselsättningsdag. Utöver detta betalas en brukspenning på 1,60 euro för varje dag som 
fången tillbringar i fängelset. Sysselsättningspenningen är inte skattepliktig inkomst.  

 
Klädsel 
I slutna fängelser ska de intagna använda anstaltsklädsel eller sina egna kläder. 
 
Kontakter utanför anstalten 
Fängelsets ordningsstadga innehåller närmare anvisningar om möjligheter att ta emot 
besök, brevväxling, postförsändelser, användning av telefon och permissioner.  

Om du ska intas på en öppen anstalt: 

Den dömde kan placeras på en öppen anstalt på så sätt att han eller hon först ska anmäla 
sig hos en sluten anstalt för alkohol- och drogtest. Om testet ger ett oklanderligt resultat 
ska övergången till en öppen anstalt ske så snabbt som möjligt.  

Du ska absolut ta med dig till en öppen anstalt ett ID-kort eller någon annan giltig 
handling försedd med fotografi som du kan legitimera dig med. Det är också bra att ta med 
sig FPA-kortet.  

Fångarnas ekonomiska situation 
Till de fångar som deltar i arbete, utbildning eller rehabilitering utbetalas 4,62 eller 
7,35 euro per sysselsättningsdag. På en del öppna anstalter kan fångarna förtjäna 
skattepliktig lön för det arbete som de utför för någon annans än 
Brottspåföljdsmyndighetens räkning. Då behövs skattekortet. Utöver 
sysselsättningspenningen och lönen utbetalas en brukspenning på 1,60 euro för varje dag 
som fången tillbringar i fängelset.  
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Intagna på öppna anstalter kan också jobba eller studera utanför anstalten, förutsatt att de 
uppfyller villkoren för respektive tillstånd. Tillstånd kan ansökas hos fängelsedirektören. 

Bankkonto 
På öppna anstalter överförs inkomster och förmåner till varje fånges eget bankkonto. 
Ta därför med dig uppgifter om ditt kontonummer. Inkomsterna och förmånerna överförs 
vid de tidpunkter som anges i utbetalningsschemat till det konto du meddelat. De sätts in 
på finländska bankkonton. Om du saknar ett finländskt bankkonto ska dina inkomster 
överföras till betalkortet som du får av Brottspåföljdsmyndigheten. På öppna anstalter 
förvarar fångarna själva sina kontanter och betalkort.  
 
Klädsel 
På öppna anstalter ska de intagna använda sina egna kläder. För anstaltsarbetet är det 
viktigt att ta med sig lämpliga kläder som lämpar sig för bl.a. utomhusarbete.  
 
Sysselsättningsplikt 
Fångarna är skyldiga att delta i de aktiviteter som ordnas eller godkänns av anstalten. 
Sysselsättningen grundar sig på en plan för strafftiden som ska göras upp åt varje enskild 
fånge.  
 
Kontakter utanför anstalten 
Fängelsets ordningsstadga innehåller närmare anvisningar om möjligheter att ta emot 
besökare, brevväxling, postförsändelser, användning av telefon och permissioner.  

Ytterligare uppgifter 

Närmare information finns att läsa på nätplatsen www.rikosseuraamus.fi. Anstalternas 
kontaktinformation hittar du på webbsidan under rubriken Verksamhetsställen.  


