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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om Fångvårdens utbildningscen-
tral 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
Fångvårdens utbildningscentral skall ändras 
så att bestämmelser om ordnande av yrkes-
högskoleexamen inom området skall fogas 
till lagen. Examen skall avläggas vid yrkes-
högskolan Laurea som skall ha hand om ut-
bildningen i samarbete med Fångvårdens ut-
bildningscentral. Yrkeshögskolan är verksam 

i Nyland. Avsikten är att yrkeshögskoleun-
dervisningen skall inledas hösten 2002. 

 
Propositionen hänför sig till budgetproposi-

tionen för 2002 och avses bli behandlad i 
samband med den. Lagen avses träda i kraft 
den 1 januari 2002. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Nuläge 

1.1. Lagstiftning och praxis 

Yrkesinriktad grund-, vidare- och komplet-
terande utbildning på fångvårdsområdet ges 
av Fångvårdens utbildningscentral i Dickurs-
by i Vanda. Utbildningscentralen är en statlig 
läroanstalt som lyder under justitieministeri-
et. Bestämmelser om utbildningscentralen 
finns i lagen om Fångvårdens utbildnings-
central (136/2001) och i statsrådets förord-
ning som kompletterar lagen (735/1990). Vid 
utbildningscentralen studerar dagligen 70—
80 personer i yrkesinriktad grund- och vida-
reutbildning samt 30—120 personer i kom-
pletterande utbildning. 

Enligt 13 § förordningen om Fångvårdens 
utbildningscentral består examina på fång-
vårdsområdet av grundexamen i fångvård 
och fångvårdsexamen.   

Grundexamen i fångvård ger yrkesutbild-
ning för övervaknings- och handlednings-
uppgifter på fångvårdsområdet. Det gäller 
utbildning efter andra stadiet som ger bas-
kunskap i fångvård och behörighet för bl.a. 
väktartjänster. Fångvårdsexamen ger utbild-
ning för chefsuppdrag på fångvårdsområdet, 
och den som avlagt examen kan tjänstgöra 
bl.a. som överväktare. Grundexamen i fång-
vård varar 13 månader (54 studieveckor) och 
fångvårdsexamen ett läsår (36 studieveckor). 
Grundexamen i fångvård och fångvårdsexa-
men utgör tillsammans institutsexamen på 
fångvårdsområdet. 

De studerandes studiesociala förmåner har 
ordnats så att de elever som studerar för 
grundexamen i fångvård kan enligt de all-
männa reglerna beviljas studiestöd under den 
första studieperioden på 19 studieveckor. De 
övriga studiesociala förmånerna gäller bo-
stad, mat och resor. Efter den första studiepe-
rioden anställs de studerande av fångvårds-
väsendet och lyfter lön enligt statlig löne-
klass A 2. Under en arbetspraktik på ca tre 
månader i slutet av studierna utbetalas lön 
enligt löneklass A 10. 

De som avlägger fångvårdsexamen är an-
ställda hos fångvårdsväsendet och lyfter un-
der utbildningsperioden fast lön som ingår i 

tjänsten. 
De kriminalpolitiska uppgifterna och 

straffverkställighetsuppgifterna inom justi-
tieministeriets förvaltningsområde omorgani-
serades den 1 augusti 2001. För centralför-
valtningen av straffverkställighet inrättades 
brottspåföljdsverket. Fångvårdsväsendet och 
kriminalvårdsväsendet lyder under brottspå-
följdsverket. Den offentligrättsliga Kriminal-
vårdsföreningen lades ned, och de uppgifter 
för verkställighet av samhällspåföljder som 
hört till föreningen överfördes på en stats-
myndighet. I samband med organisationsre-
formen ändrades också uppgifterna för Fång-
vårdens utbildningscentral så att centralen 
inte längre ger enbart utbildning på fång-
vårdsområdet, utan utbildning i straffverk-
ställighet i mera omfattande bemärkelse. I 
fortsättningen kan den ge utbildning till bl.a. 
de anställda i kriminalvårdsväsendet. I be-
stämmelserna om utbildningscentralen slo-
pades samtidigt omnämnandet av komplette-
rande examen i fångvård som aldrig ordnats. 
Reformen har inte inverkat på grundexamen i 
fångvård och fångvårdsexamen.  

 
 

1.2. Bedömning av nuläget 

Vid Fångvårdens utbildningscentral var det 
ända fram till början av 1990-talet möjligt att 
avlägga fångvårdsexamen som gav fängelse-
direktörsbehörighet. Dessutom planerade 
man att ordna en fortsättningsexamen i fång-
vård som skulle ge behörighet för högre 
fångvårdstjänster med undantag av tjänsten 
som fängelsedirektör. Ett omnämnande av 
denna examen togs 1990 med i bestämmel-
serna på området, men planerna på en fort-
sättningsexamen i fångvård genomfördes ald-
rig. 

På fångvårdsområdet är det för närvarande 
inte möjligt att avlägga examen på högre 
nivå än den tidigare institutnivån, en examen 
som gav färdigheter för chefs- och expert-
uppdrag. De nuvarande examina, dvs. grund-
examen i fångvård och fångvårdsexamen, be-
finner sig mellan det andra stadiet och hög-
skolenivån. Examina ger inte möjlighet till 
fortsatta studier och den behörighet de ger 
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inskränker sig till det relativt snäva fång-
vårdsområdet. Dessa omständigheter kan för 
sin del reducera antalet personer som söker 
sig till branschen. Antalet sökande till grund-
utbildning på området har under de senaste 
åren sjunkit från över 800 till under 300 
(2001). Problemet är att rekrytera tillräckligt 
med utbildad personal på området när de sto-
ra årskullarna går i pension. Särskilt i över-
vaknings- och vakthållningsuppdrag finns det 
redan för närvarande anställda som saknar 
behörig utbildning.  

Också förändringar i närmiljön och arbetets 
innehåll kräver att en utbildningsreform 
genomförs. Sådana förändringar är bl.a. ut-
vecklingen av nya påföljdsformer, nya åt-
gärdsprogram för fångar och andra arbetsme-
toder i fängelserna och kriminalvården samt 
förändringarna i fångstrukturen. Också flera 
ändringar i lagstiftningen, t.ex. den nya 
grundlagen och den aktuella totalreformen av 
lagstiftningen om straffverkställighet, påver-
kar arbetsuppgifterna på området. För de an-
ställda med straffverkställighetsuppgifter le-
der förändringarna till nya krav på yrkeskun-
nighet som den nuvarande utbildningen på 
området inte kan fylla. Förändringarna i 
arbetets innehåll kräver grundligare och mera 
övergripande kunnande än tidigare. De nya 
uppgifterna medför utmaningar särskilt för 
anställda som utför expertuppdrag, överord-
nade och personer i ledande ställning. 

För den som utbildats i branschen är möj-
ligheterna att övergå till nya uppdrag eller 
andra områden begränsade. Den nya examen 
skall vara mera övergripande än i dag så att 
den ger behörighet förutom för fångvården 
även för mera omfattande straffverkställig-
hetsuppgifter och gör det möjligt att ta an-
ställning även på närbelägna områden. 

Utbildningen på institutnivå har på under-
visningsministeriets förvaltningsområde ut-
vecklats till yrkesinriktad högskoleundervis-
ning och överförts från yrkesläroanstalter till 
yrkeshögskolor. I takt med att institutsexa-
mina avskaffats, har sambandet mellan exa-
mina i fångvård och det allmänna utbild-
ningssystemet brutits. Syftet med yrkes-
högskolor är att utbilda kunniga personer för 
chefs- och expertuppdrag. För att bevara 
branschens konkurrenskraft bör en dylik ex-
amen införas även på området för straffverk-

ställighet. 
 
 

2.  Proposit ionens må l  och de vikt i-
gaste  förslagen 

I denna proposition föreslås att straffverk-
ställighetsbranschen i enlighet med utveck-
lingen av det allmänna utbildningssystemet 
skall ordna undervisning på yrkeshögskole-
nivå som ger behörighet för chefs- och ex-
pertuppdrag på området. En examen på yr-
keshögskolenivå avses ersätta den nuvarande 
fångvårdsexamen. Syftet med den nya exa-
men skall vara att förena de allmänna princi-
perna för yrkeshögskolestudier med special-
kraven på straffverkställighetsområdet. 

Den nya examen på brottspåföljdsområdet 
inte skapa specialister för endast ett yrke el-
ler tjänsteuppdrag, utan genom att avlägga 
examen skall man kunna skaffa sig omfat-
tande behörighet för chefs- och expertupp-
drag i både fång- och kriminalvården. Exa-
men skall också förbättra möjligheterna till 
vidare- och kompletterande utbildning.      

När propositionen bereddes, utreddes olika 
alternativ för ordnande av utbildning på yr-
keshögskolenivå. Det ansågs inte vara en än-
damålsenlig lösning att utifrån den nuvaran-
de fångvårdsutbildningen på institutnivå ut-
veckla en egen yrkeshögskola på brottspå-
följdsområdet, eftersom en sådan hade varit 
en alltför liten enhet. Det ansågs således mo-
tiverat att ordna utbildningen i samband med 
en yrkeshögskola som redan finns till. Yr-
keshögskolan Laurea i Vanda ansågs vara det 
funktionellt och ekonomiskt bästa alternati-
vet. För detta val talade också yrkeshögsko-
lans läge och mångsidighet. Det handlar om 
ett aktiebolag med sex nyländska kommuner, 
två samkommuner och två privata ägarsam-
manslutningar som aktieägare. Yrkesskolan 
Laurea skall i nödvändig utsträckning ordna 
undervisningen i samarbete med Fångvår-
dens utbildningscentral. 

Fördelen med det valda alternativet är att 
resurserna hos Fångvårdens utbildningscen-
tral skall kunna nyttjas flexibelt. Lösningen 
skall vara administrativt enkel och inte kräva 
att en ny läroanstalt inrättas. Den skall också 
vara flexibel, eftersom samarbetsarrange-
mangen i huvudsak skall kunna skötas ge-
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nom överenskommelse mellan yrkeshögsko-
lan Laurea och Fångvårdens utbildningscen-
tral. Det föreslagna systemet skall ge möjlig-
het till en tillräckligt övergripande utbildning 
och förstärka kontakterna med verksamhets-
grenar som är viktiga för brottspåföljdsområ-
det, såsom social- och säkerhetssektorn samt 
utbildningen i kommunikationer och infor-
mationsteknik. Att införliva examen med sy-
stemet för yrkeshögskolor skall i framtiden 
göra det lättare för branschen att följa med i 
utvecklingen. Dessutom skall man kunna 
nyttja bibliotek, datanät och andra tjänster 
som redan finns till. 

Startandet av utbildningen kräver ett beslut 
av undervisningsministeriet om utbildnings-
program och intagningsplatser samt jämför-
priset för utbildningen. Undervisningsmini-
steriet och yrkeshögskolan Laurea skall årli-
gen i samband med resultat- och målavtalet 
komma överens om studieplatser och andra 
frågor som gäller yrkeshögskoleutbildningen 
på brottspåföljdsområdet.  

I intagningen av studerande skall lagen om 
yrkeshögskolestudier (255/1995) iakttas. Yr-
keshögskolan skall besluta om grunderna för 
intagningen  av studerande och om ordnande 
av urvalsprov. Närmare beslut om kriterierna 
för intagning av studerande och iakttagandet 
av brottspåföljdsområdets speciella karaktär 
skall fattas genom avtal mellan utbildnings-
centralen och yrkeshögskolan.  

Avsikten är att undervisning i enlighet med 
utbildningsprogrammet på brottspåföljdsom-
rådet skall inledas hösten 2002 som vuxenut-
bildning genom vilken de som avlagt examen 
på institutnivå och är anställda i fång- eller 
kriminalvårdsväsendet skall kunna höja sin 
examen till yrkeshögskolenivå. Omfattningen 
och längden av dessa studier skall variera be-
roende av tidigare studier. Den lämpliga stor-
leken på en nybörjargrupp föreslås vara 15 
studerande. 

I fortsättningen skall enligt dagens bedöm-
ning 20 studerande årligen tas in i utbild-
ningen. Inträdeskraven skall i regel överens-
stämma med 13 § lagen om yrkeshögskole-
studier. Studierna skall omfatta 140 studie-
veckor. Antalet studerande när omfattningen 
av studierna är som störst föreslås vara 60—
80. Utbildningen skall omfatta mera själv-
ständiga studier än den nuvarande examens-

utbildningen. En del av undervisningen skall 
äga rum i Fångvårdens utbildningscentral. 
Den ersättning som yrkeshögskolan betalar 
till Fångvårdens utbildningscentral skall fast-
ställas när läroplanen för varje år görs upp. 

Trots inledandet av undervisning på yrkes-
högskolenivå är det också i fortsättningen 
nödvändigt att bevara yrkesutbildning efter 
andra stadiet som ger utbildning för väktar-
uppdrag, dvs. grundexamen i fångvård. Det 
är meningen att den skall ordnas vid Fång-
vårdens utbildningscentral och att slutförda 
studier för grundexamen skall räknas som 
merit i yrkeshögskolestudier på brottspå-
följdsområdet. Frågan skall beslutas av den 
behöriga yrkeshögskolan. 

Det är nödvändigt att vid sidan av yrkes-
högskoleexamen även fortsätta ordnandet av 
nuvarande fångvårdsexamen under några år. 
Under övergångsperioden behövs det behörig 
personal för chefsuppdrag i fångvården. Det 
är nödvändigt att reglera övergångsskedet, 
eftersom personalavgången med pension un-
der de närmaste åren kommer att vara avse-
värt större än tidigare. 

Genom den nya lagen om Fångvårdens ut-
bildningscentral höjdes bestämmelserna om 
intagning av elever, sökande av ändring och 
avstängning från utbildningen från förord-
nings- till lagnivå. De nya bestämmelserna 
överenstämmer med den allmänna utbild-
ningslagstiftningen. Vid fattandet av beslut 
om yrkeshögskolestuderande skall i stället 
för lagen om Fångvårdens utbildningscentral 
bestämmelserna i lagen om yrkeshögskole-
studier för denna del iakttas. 

Ett motsvarande arrangemang har vidtagits 
i utbildningen i räddningsbranschen på yr-
keshögskolenivå som ordnas i samarbete 
mellan Räddningsinstitutet och Nordsavolax 
yrkeshögskola. Bestämmelser om saken finns 
i lagen om ändring av lagen om Räddnings-
institutet (1165/1994).  

 
 

3.  Proposit ionens verkningar   

3.1. Ekonomiska verkningar 

Budgeteringen av statsutgifter som orsakas 
av utbildningen för yrkeshögskoleexamen 
skall i statsbudgeten överföras från justitie-
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ministeriets förvaltningsområde till under-
visningsministeriets förvaltningsområde. Yr-
keshögskolan Laurea skall för studerande 
som avlägger yrkeshögskoleexamen beviljas 
finansiering enligt bestämmelserna i lagen 
om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet (635/1998). Ett särskilt pris 
per enhet för yrkeshögskoleexamen skall be-
räknas, eftersom motsvarande utbildning inte 
för närvarande ges i någon yrkeshögskola. 
Priset per enhet för utbildningen har beräk-
nats vara 12 280 euro per år. 

Fångvårdens utbildningscentral skall få er-
sättning av yrkeshögskolan för den undervis-
ning utbildningscentralen ger. Ersättningens 
storlek per studerande skall vara den procen-
tuella andel av det fastställda priset per enhet 
som svarar mot undervisningens andel. Be-
stämningsgrunderna för ersättningen skall i 
detalj avtalas med yrkeshögskolan innan ut-
bildningen inleds.  

I utbildning som leder till yrkeshögskole-
examen omfattar studierna mera självständigt 
arbete och praktik än i dag, vilket å sin sida 
begränsar den kostnadsökning som den nya 
utbildningen medför. Finansieringen av ut-
bildningen skall genomföras kostnadsneutralt 
mellan olika förvaltningsområden så att ett 
anslag som motsvarar antalet studerande och 
förändringarna i antalet skall årligen överfö-
ras i statsbudgeten från momentet för verk-
samhetsutgifter för straffverkställighet på ju-
stitieministeriets förvaltningsområde till 
statsandels- och understödsanslaget för yr-
keshögskolornas driftskostnader på under-
visningsministeriets förvaltningsområde. Be-
loppet som 2002 skall överföras avses vara 
den andel av 15 studerande som motsvarar 
höstterminen, dvs. 76 000 euro. År 2003 
skall motsvarande överföring enligt upp-
skattning uppgå till 210 000 euro när antalet 
studerande ökar, förutsatt att jämförpriset 
alltjämt är 12 280 euro. Beloppet som mot-
svarar ökningen av antalet studerande skall 
årligen uppgå till högst 245 000 euro. Över-
föringen av anslag innebär före 2006 en ned-
gång i det årliga verksamhetsanslaget på ju-
stitieministeriets förvaltningsområde med ca 
840 000 euro och en motsvarande ökning på 
undervisningsministeriets förvaltningsområ-
de. En del av detta belopp skall återgå till ju-
stitieministeriets förvaltningsområde i form 

av ersättningar som betalas av yrkeshögsko-
lan till Fångvårdens utbildningscentral. För 
denna del har en övergång till nettobudgete-
ring planerats i budgeten för 2003. Nettoök-
ningen av de årliga utgifterna på justitiemini-
steriets förvaltningsområde torde stanna vid 
högst 500 000 euro. 

I utbildningsplanerna har man utgått ifrån 
att fångvårds- eller kriminalvårdstjänstemän 
som avlägger yrkeshögskoleexamen skall 
kunna beviljas tjänstledighet med lön under 
studieperioden för den del av studierna som 
inte bedrivs som självständiga studier vid si-
dan av arbetet. Detta är nödvändigt för att 
tillräckligt med personer med arbetserfaren-
het på området skall söka sig till utbildning 
som medför behörighet för chefsuppdrag. 
Beviljandet av tjänstledighet skall ske enligt 
allmänna bestämmelser. När beslut om löne-
frågor under studietiden i sinom tid fattas, är 
det meningen att man skall beakta arrange-
mangen för avlöning under utbild-
ningsperioden på andra områden som är jäm-
förbara med fångvården, såsom polisen. Då 
kan man vid behov också överväga att kräva 
en s.k. tjänsteförbindelse av personer som re-
dan är anställda på området. 

Under de närmaste åren består flertalet av 
de studerande sannolikt av personer som är 
anställda hos fångvårdsväsendet och som av-
lagt fångvårdsexamen eller åtminstone 
grundexamen i fångvård. Det är omöjligt att i 
förväg bedöma det exakta antalet särskilt på-
litligt. Innan de egentliga undervisningspla-
nerna görs upp, kan man inte heller närmare 
bedöma hur stor del av studierna kommer att 
ske vid sidan av arbetet. Enligt en preliminär 
beräkning kommer de löner som under ter-
minerna skall utbetalas till tjänstemän som 
studerar för yrkeshögskoleexamen att 2002 
orsaka ca 34 000 euro i kostnader och 2003 
ca 100 000—120 000 euro. När det totala an-
talet studerande växer till 60—80 personer 
per år av vilka i medeltal ca hälften vore an-
ställda hos fångvårdsväsendet, kommer löne-
kostnaderna enligt bedömning att årligen 
uppgå till 170 000—250 000 euro. För de 
tjänstemän som bedriver studier för att av-
lägga examen vore det nödvändigt att skaffa 
vikarier genom att anställa personal för viss 
tid. De löneutgifter som därmed uppkommer 
kan när utbildningen når sin fulla omfattning 
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i medlet av detta decennium bedömas uppgå 
till högst 170 000 euro per år. Å andra sidan 
innebär slopandet av dagens fångvårdsexa-
men efter en övergångsperiod i medlet av 
nuvarande årtionde en inbesparing i löne-
kostnader. 

Personer utanför branschen som inleder 
studier skall beviljas ekonomiskt stöd enligt 
de allmänna bestämmelserna om studiestöd. 
Under praktiktiden skall de få praktikantlön. 
Kostnaderna som därmed uppkommer kan 
bedömas uppgå till högst 120 000 euro per 
år. 

Enligt en preliminär bedömning vore ök-
ningen av de årliga lönekostnaderna som or-
sakas av yrkeshögskolereformen ca 250 000 
euro per år, när utbildningen nått den plane-
rade omfattningen. 

 
 
 

3.2. Verkningar i fråga om organisation 
och personal                               

På grund av den förlängda utbildningstiden 
skall antalet studerande på fångvårdsområdet 
stiga. Behovet av lärare vid Fångvårdens ut-
bildningscentral förändras enligt bedömning 
dock inte i det inledande skedet. När antalet 
studerande ökar och antalet undervisnings-
tjänster som yrkeshögskolan köper av utbild-
ningscentralen preciseras, kan det vara nöd-
vändigt att omvärdera situationen. Situatio-
nen underlättas av att ordnandet av fång-
vårdsexamen under de närmaste åren skall 
upphöra.  

 
 
  

3.3. Verkningar för de studerandes ställ-
ning 

Tiden för avläggande av yrkeshögskoleex-
amen skall vara över ett år längre än den 
sammanlagda tiden för nuvarande grundex-
amen och fångvårdsexamen. De studerande 
skall vara studerande vid yrkeshögskolan 
Laurea, och lagen och förordningen 
(256/1995) om yrkeshögskolestudier skall 
tillämpas på dem. Detta gäller intagningen av 
studerande, deras sociala ställning och disci-
plinärt förfarande. De studiesociala förmå-

nerna har klargjorts ovan i samband med de 
ekonomiska verkningarna. Studerande i 
tjänsteförhållande omfattas dessutom av den 
allmänna tjänstemannalagstiftningen. 

 
 
 

4.  Beredningen av proposit ionen 

Beredningen grundar sig på ett förslag av 
en arbetsgrupp som tillsattes av justitiemini-
steriet den 5 januari 2001 och som planerat 
yrkeshögskoleexamen. I arbetsgruppen var 
justitieministeriet, undervisningsministeriet, 
Fångvårdens utbildningscentral, yrkeshög-
skolan Laurea, Kriminalvårdsföreningen, 
Fängelsetjänstemännens förbund r.f. (VVL 
ry.) och Fångvårdens personalförbund r.f. 
(VHHL ry.) representerade. Innan arbets-
gruppen tillsattes hade flera utredningar om 
utvecklingen av utbildningen på fångvårds-
området lagts fram vid justitieministeriet.     

Utlåtande om arbetsgruppens förslag som 
färdigställdes den 31 maj 2001 begärdes av 
finansministeriet, undervisningsministeriet, 
högskolan Laurea samt fackorganisationerna 
inom kriminal- och fångvården. I utlåtandena 
ansågs startandet av yrkeshögskoleutbildning 
vara motiverat. I ett utlåtande fästes upp-
märksamhet vid bl.a. examensinnehållet och 
den lärda grad examen ger. Dessutom ansågs 
det vara nödvändigt att närmare utreda de 
studerandes löne- och motsvarande förmåner 
samt bestämningsgrunderna för den ersätt-
ning som yrkeshögskolan skall betala till 
Fångvårdens utbildningscentral. Man fäste 
även uppmärksamhet vid att myndigheterna 
bör förbinda sig att finansiera verksamheten i 
tillräcklig utsträckning så att överföringen av 
anslag från justitieministeriet till undervis-
ningsministeriet skall täcka utbildningskost-
naderna. I utlåtandena framfördes det emel-
lertid inte några omständigheter som gav an-
ledning att ändra det föreslagna sättet att 
genomföra utbildningen.     

Den föreslagna regeringspropositionen har 
beretts som tjänsteuppdrag vid justitiemini-
steriet. Utlåtande om utkastet har begärts av 
finansministeriet, undervisningsministeriet 
och Finlands Kommunförbund. Kommunför-
bundet anser i sitt utlåtande att utbildningen 
helt skall finansieras med statsmedel. 
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5.  Andra omständigheter som in-
verkat  på  proposit ionens inne-
hå l l  

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2002 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Propositionen inverkar också på finansie-
ringen av undervisningsverksamhet för 2002. 
Undervisningsministeriet bereder de änd-
ringar i 12 § förordningen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet som 
den nya utbildningen förutsätter. 
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DETALJMOTIVERING 

1.  Motivering t i l l  lagförslaget  

Lagen om Fångvårdens utbildningscentral 
 
1 a §. Utbildning som leder till yrkeshög-

skoleexamen. Det föreslås att en ny 1 a § som 
skall innehålla grundläggande bestämmelser 
om yrkeshögskoleexamen på området skall 
fogas till lagen. Utbildningen skall ges av yr-
kehögskolan Laurea i samarbete med Fång-
vårdens utbildningscentral. Båda läroanstal-
ter skall tillsammans ha hand om undervis-
ningen enligt vad yrkeshögskolan och utbild-
ningscentralen närmare kommer överens om. 
Yrkeshögskolan skall i huvudsak svara för 
utbildningen, och vid ordnandet av den skall 
bestämmelserna i lagen och förordningen om 
yrkeshögskolestudier i tillämpliga delar iakt-
tas. Detta betyder bl.a. att de studerande skall 
vara elever vid yrkeshögskolan och att yr-
keshögskolan skall välja ut dem och utfärda 
examensbetyg. Bestämmelserna i lagen om 
Fångvårdens utbildningscentral om intagning 
av studerande, avstängning av studerande 
från utbildningen samt rättelse och sökande 
av ändring skall alltså inte gälla 
yrkeshögskolestuderande. Yrkeshögskolan 
skall även svara för uppgörandet av 
undervisningsplan. Samarbetet mellan 
läroanstalterna skall närmare definieras i 
avtal mellan dem. Genom förordning av 
statsrådet kan närmare föreskrifter om 
planeringen av utbildningen meddelas.   

Det nya utbildningsprogrammet på brotts-
påföljdsområdet skall ge behörighet för ex-
pert- och chefsuppdrag på straffverkställig-
hetsområdet. Den behörighet för tjänster på 
området som examen medför skall närmare 
definieras i förordningen om förvaltningen 
av straffverkställighet (275/2001). Examen 
skall omfatta 140 studieveckor och ingå i so-
cial- och hälsovårdsprogrammet vid yrkes-
högskolan Laurea. En viktig del av utbild-
ningsprogrammet skall bestå av kunskaper i 
samhälls- och beteendevetenskaper och till-
lämpning av dessa på yrkesmässiga och prak-
tiska krav på området. Den övergripande ka-
raktären av examen skall göra det möjligt att 
byta yrkesuppdrag på och utanför området 

samt öka möjligheterna till vidare- och kom-
pletterande utbildning. 

1 b §. Finansiering av yrkeshögskoleut-
bildningen. En ny 1 b § skall innehålla be-
stämmelser om finansiering av yrkeshögsko-
leundervisningen. Även i detta avseende 
skall allmän lagstiftning iakttas. Yrkeshög-
skolan Laurea skall beviljas finansiering av 
staten enligt bestämmelserna i lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet. Bestämmelsen skall vara likalydande 
med motsvarande bestämmelse om finansie-
ring av yrkeshögskolestudier på räddnings-
området. Undervisningsministeriet skall be-
sluta om jämförpriset för utbildningen, och 
yrkeshögskolan skall på basis av detta jäm-
förpris betala en ersättning till utbildnings-
centralen för den undervisning utbildnings-
centralen ger. Ersättningsbeloppet skall årli-
gen fastställas före ingången av finansåret. 
Grunden för ersättningen skall vara det jäm-
förpris som fastställs av undervisningsmini-
steriet samt antalet studerande. Vid årliga 
förhandlingar mellan undervisningsministeri-
et och justitieministeriet skall man komma 
överens om anslag.  

Paragrafen skall också innehålla föreskrif-
ter om bestämningen av ersättning och tid-
punkten för betalning. Ersättningen skall be-
talas till utbildningscentralen från ingången 
av finansåret. Den skall betalas månatligen i 
lika stora poster senast den 15 varje månad.  

 
 

2.  Närmare bestämmelser 

I förordningen om Fångvårdens utbild-
ningscentral skall de ändringar som de före-
slagna lagändringarna kräver företas. 

 
 

3.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2002. 

 
Med stöd av vad som ovan anförts före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 Lag 

om ändring av lagen om Fångvårdens utbildningscentral 

I enlighet med riksdagens beslut 
 fogas till lagen den 16 februari 2001 om Fångvårdens utbildningscentral (136/2001) nya 1 a 

och 1 b § som följer: 
 

1 a § 

Utbildning som leder till yrkeshögskoleexa-
men 

Den utbildning inom området som leder till 
yrkeshögskoleexamen ordnas av yrkeshög-
skolan Laurea i samarbete med Fångvårdens 
utbildningscentral. I denna utbildning iakttas 
i tillämpliga delar vad som bestäms i och 
med stöd av lagen om yrkeshögskolestudier 
(255/1995).   

   Vardera läroanstalten har hand om ut-
bildningen enligt vad som närmare bestäms 
genom förordning av statsrådet och enligt 
vad yrkeshögskolan och utbildningscentralen 
närmare kommer överens om. Närmare före-
skrifter om planeringen av utbildningen kan 
meddelas genom förordning av statsrådet. 

   De studerande är studerande vid yrkes-
högskolan. På dem tillämpas inte bestämmel-
serna i denna lag om intagning av studeran-
de, avstängning av studerande från utbild-
ningen samt rättelse och sökande av ändring. 

 
 
 

1 b § 

Finansiering av yrkeshögskoleundervisning-
en 

För driftskostnaderna för den utbildning 
som leder till yrkeshögskoleexamen beviljas 
yrkeshögskolan Laurea finansiering enligt 
bestämmelserna i lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet 
(635/1998). Yrkeshögskolan ersätter Fång-
vårdens utbildningscentral för den utbildning 
som utbildningscentralen ger. Yrkeshögsko-
lan och utbildningscentralen fastställer årli-
gen ersättningens storlek före ingången av fi-
nansåret. Ersättningen bestäms utifrån det be-
räknade priset per enhet för yrkeshögskole-
examen och antalet studerande.   

   Yrkeshögskolan betalar ersättningen till 
utbildningscentralen månatligen från ingång-
en av finansåret i lika stora poster senast den 
15 varje månad. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

—————— 

Helsingfors den 28 september 2001 

 
Republikens President    

TARJA HALONEN 

 
 
 

Justitieminister Johannes Koskinen 


