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172/2022

Statsrådets förordning
om verkställighet av den övervakningstid som ingår i ett kombinationsstraff

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 1 mom. i lagen om verk-
ställighet av kombinationsstraff (801/2017) sådant det lyder i lag 1306/2021: 

1 §

Verksamhet som godkänns som verksamhetsskyldighet

Verksamhet som stöder ett liv utan brott och vars lämplighet och lagenlighet kan kont-
rolleras ska godkännas som sådan verksamhetsskyldighet som avses i 6 § i lagen om verk-
ställighet av kombinationsstraff (801/2017). Platsen och tidpunkten för verksamheten ska
kunna bestämmas på förhand.

2 §

Registrering av uppgifter om kontroll av drogfrihet

Vid en kontroll av den övervakades drogfrihet ska följande registreras:
1) den övervakades personuppgifter,
2) tidpunkt och plats för kontrollen av drogfrihet,
3) den tjänsteman som beslutat om kontrollen av drogfrihet,
4) den tjänsteman som utfört kontrollen av drogfrihet,
5) grunden för kontrollen av drogfrihet och utförd åtgärd,
6) den tidpunkt då den övervakade har underrättats om grunden för kontrollen av drog-

frihet,
7) uppgifter om behandlingen av urin-, saliv- och blodprov,
8) observationer om det berusningstillstånd som avses i 13 § 3 mom. i lagen om verk-

ställighet av kombinationsstraff och uppgift om att den övervakade inte har krävt att ut-
andnings-, saliv-, urin- eller blodprov ska tas,

9) resultatet av utandnings-, saliv-, urin- eller blodprov och uppgifter om säkerställan-
det av resultatet.

3 §

Plats för säkerhetskontroll och registrering av uppgifter om den

En säkerhetskontroll som gäller den övervakade ska genomföras i den övervakades bo-
stad, i Brottspåföljdsmyndighetens fordon eller på något annat ställe där kontrollen kan ut-
föras utan att väcka uppmärksamhet.

Vid säkerhetskontrollen av den övervakade ska följande registreras:
1) den övervakades personuppgifter,
2) tidpunkt och plats för säkerhetskontrollen,
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3) den tjänsteman som beslutat om säkerhetskontrollen,
4) den tjänsteman som utfört säkerhetskontrollen,
5) grunden för säkerhetskontrollen och utförd åtgärd,
6) observationer och fynd som har gjorts vid säkerhetskontrollen,
7) grunden för att frånta den övervakade föremål eller ämnen,
8) uppgifter om de fråntagna föremålen och ämnena,
9) uppgifter om behandling och eventuellt återlämnande av de fråntagna föremålen och

ämnena.

4 § 

Utredning och registrering av brott mot skyldigheter

Vid misstänkta brott mot skyldigheter ska en anmälan registreras. I anmälan ska följan-
de antecknas:

1) den som gör anmälan,
2) tidpunkt och plats för händelsen, 
3) den övervakades personuppgifter,
4) vilken skyldighet den övervakade misstänks ha brutit mot, 
5) andra personer med anknytning till händelsen,
6) en redogörelse för det skedda och de åtgärder som har vidtagits med anledning av

händelsen.
vid utredning av brott mot skyldigheter ska följande registreras:
1) den övervakades personuppgifter, 
2) händelsens identifieringsuppgifter,
3) den tjänsteman som utfört utredningen,
4) vilken skyldighet den övervakade misstänks ha brutit mot,
5) uppgifter om hörande av den övervakade och den övervakades yttrande samt annan

bevisning,
6) uppgifter om tidigare anmärkningar eller varningar som meddelats den övervakade.
Om den övervakade misstänks för grovt brott mot skyldigheter ska följande registreras:
1) uppgifter om lämnande av utredningen till åklagaren,
2) uppgifter om när verkställigheten av ett beslut om tagande i förvar av den övervaka-

de inleds och upphör och om platsen för verkställigheten. 

5 §

Maktmedelsredskap och fängsel

Som maktmedelsredskap används redskap som Brottspåföljdsmyndigheten har reserve-
rat för detta syfte, vilka är skyddssköld, batong, teleskopbatong, gassprej och elpistol.

Som fängsel används redskap som Brottspåföljdsmyndigheten har reserverat för detta
syfte, vilka är handbojor, knippförband av plast för fängsel av en person, huva som förhin-
drar spottning och midjefängsel.

Brottspåföljdsmyndigheten beslutar om typen och mängden av de maktmedelsredskap
och fängsel som tjänstemännen använder.

6 §

Registrering av uppgifter om användning av fängsel

Vid användning av fängsel på den övervakade ska följande registreras:
1) den övervakades personuppgifter,
2) tidpunkt och plats för inledande och avslutande av användningen av fängsel,
3) den tjänsteman som beslutat om användningen av fängsel,
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4) den tjänsteman som använt fängsel,
5) grunden för användningen av fängsel och utförd åtgärd,
6) den tidpunkt då den övervakade har underrättats om grunden för användningen av

fängsel.

7 §

Registrering av uppgifter om användning av maktmedelsredskap

Vid användning av maktmedelsredskap ska följande registreras:
1) personuppgifter för den övervakade som varit föremål för användningen av makt-

medelsredskap,
2) tidpunkt och plats för användningen av maktmedelsredskap,
3) den tjänsteman som använt maktmedelsredskap,
4) grunden för användningen av maktmedelsredskap och utförd åtgärd.

8 §

Åtgärder i anslutning till frigivning

Den övervakade ska under den sista dagen av övervakningstiden mellan klockan 7 och
17 överlämna de anordningar som använts vid övervakningen till en tjänsteman vid
Brottspåföljdsmyndigheten. Om tidpunkten för överlämnandet av övervakningsanord-
ningarna ska överenskommas med den övervakade i god tid före frigivningsdagen.

Bestämmelser om utgången av strafftiden vid kombinationsstraff och om intyg över av-
tjänat kombinationsstraff finns i 32 § i lagen om verkställighet av kombinationsstraff. I in-
tyget antecknas personuppgifter samt verkställighetsuppgifter och frigivningsuppgifter
om den övervakade.

9 §

Ersättning för resekostnader

De resekostnader som avses i 33 § i lagen om verkställighet av kombinationsstraff er-
sätts genom att en biljett ges eller skickas till den övervakade eller genom att de faktiska
kostnaderna betalas till ett bankkonto som den övervakade har uppgett, eller på något an-
nat ändamålsenligt sätt.

10 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 april 2022. 
Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om verkställighet av den över-

vakningstid som ingår i ett kombinationsstraff (140/2018).

Helsingfors den 10 mars 2022

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd Juho Martikainen
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