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Lag
om ändring av lagen om övervakad frihet på prov

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om övervakad frihet på prov (629/2013) 13 §, 32 § 1–5 mom., 40 §

2 mom. och 41 § 2 mom.,
sådana de lyder, 13 § i lagarna 404/2015 och 807/2017 samt 32 § 1–5 mom., 40 §

2 mom. och 41 § 2 mom. i lag 1305/2021, som följer:

13 §

Beredning av övervakad frihet på prov för livstidsfångar

Vid beredningen av övervakad frihet på prov för fångar som avtjänar fängelsestraff på
livstid ska fängelset ge ett utlåtande om huruvida förutsättningarna för frihet på prov upp-
fylls. Till utlåtandet ska fogas ett förslag till plan för strafftiden för friheten på prov, en
bedömning av genomförandet av planen för strafftiden samt andra handlingar som behövs.
Förslaget till plan för strafftiden ska innehålla de uppgifter som avses i 14 §. Till handling-
arna fogas skriftliga samtycken av fången och den person eller de personer som avses i 3 §
2 mom. Förslaget till plan för strafftiden, de övriga behövliga handlingarna och fängelsets
utlåtande sänds till enheten för klientbedömning.

Enheten för klientbedömning ska vid behov stå i kontakt med de myndigheter, inrätt-
ningar, sammanslutningar och enskilda personer som berörs av verkställigheten av frihe-
ten på prov. Enheten för klientbedömning ger sitt utlåtande om huruvida den övervakade
friheten på prov i fråga om fången som avtjänar ett fängelsestraff på livstid upprätthåller
och främjar hans eller hennes färdigheter för anpassning i samhället, samt reder ut huru-
vida de övriga förutsättningarna för övervakad frihet på prov uppfylls. Särskilda bestäm-
melser gäller för utlåtandet från Enheten för hälso- och sjukvård för fångar.

32 §

Beslutanderätt

Direktören för Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för klientprocesser fattar
beslut om placering av en fånge som avtjänar fängelse på livstid i övervakad frihet på
prov. Direktören för Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för klientprocesser fattar
beslut om tillstånd enligt 21 § 1 mom. att tillfälligt låta bli att följa planen för strafftiden,
om tillståndet gäller att personen i fråga avlägsnar sig från Finlands territorium.

Enhetschefen för fängelset fattar beslut om placering i övervakad frihet på prov av an-
dra fångar än de som avses i 1 mom. Enhetschefen för fängelset fattar också beslut om de
verkningar som ett i 22 § 3 mom. avsett nytt straff som ska verkställas har på fortsatt verk-
ställighet av frihet på prov samt om återkallelse av övervakad frihet på prov för viss tid
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eller helt och hållet och om återförpassning till fängelse enligt 25 § och 25 a § 2 eller
3 mom.

En läkare vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar fattar beslut om påbörjande,
övervakning och upphörande av sådan läkemedelsbehandling och annan behandling och
stöd som avses i 4 §. I brådskande fall kan också en läkare vid ett sjukhus eller en enhet
inom den specialiserade sjukvården som avses i 20 § avbryta läkemedelsbehandlingen till-
fälligt. En läkare vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar ska omedelbart informeras
om att behandlingen avbrutits tillfälligt. Denna läkare fattar det slutliga beslutet om läke-
medelsbehandlingen.

Enhetschefen för fängelset, enhetschefen för byrån för samhällspåföljder, den biträdan-
de direktören enligt brottspåföljdscentralens arbetsordning eller brottspåföljdschefen fat-
tar beslut om planen för strafftiden enligt 14 §, ändring av planen för strafftiden enligt
16 §, blodprov enligt 19 §, tillstånd enligt 21 § 1 mom. att tillfälligt låta bli att följa planen
för strafftiden, följderna av återkallelse av samtycke enligt 23 § och anmärkning och var-
ning enligt 25 a § 1 mom.

Enhetschefen för verkställighetsenheten eller någon annan i Brottspåföljdsmyndighet-
ens arbetsordning förordnad tjänsteman fattar beslut om beräkningen av strafftiden och
om inräkningen i strafftiden enligt 28 §. En tjänsteman som svarar för verkställigheten el-
ler en annan i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning förordnad tjänsteman vid verk-
ställighetsenheten beslutar om utfärdande och återkallande av en efterlysning enligt 37 §.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

40 §

Sökande av ändring

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vid behandlingen av begäran om omprövning och besvär iakttas i övrigt 20 kap. 3–9 §

i fängelselagen. Generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten avgör en begäran om
omprövning, om det är fråga om ett beslut som direktören för ansvarsområdet för klient-
processer fattat med stöd av 32 § 1 mom.

41 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Brottspåföljdsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
1) beredning av övervakad frihet på prov,
2) förfarandet vid utredning av minderåriga barns åsikt,
3) situationer som avses i 9 § där en placering i övervakad frihet på prov är uppenbart

onödig,
4) utförande av övervakning och det förfarande som ska iakttas vid kontroll av drog-

frihet,
5) grunderna för avvikelse från verksamhetsskyldigheten,
6) sådana tvingande och oförutsedda situationer som avses i 28 § 2 mom.,
7) innehållet i en anmälan enligt 39 §.

————
Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.
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