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Ehdollisten vankeusrangaistusten koeaikojen pituus 

ASIOIDEN VIREILLETULO 

Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 3 §:n 3 momentin mukaan oikeuskansleri tar-

kastaa rangaistustuomiot, joita koskevia ilmoituksia erikseen säädetyin tavoin lähetetään oi-

keuskanslerinvirastoon. 

 

Mainitussa tarkastuksessa havaittiin, että Oulun käräjäoikeus oli 2.10.2020 asiassa R 20/1948 

antamassaan tuomiossa 20/136355 määrännyt vastaajalle tuomitun ehdollisen vankeusran-

gaistuksen koeajan päättymään 2.1.2021 eli alle vuoden kuluttua tuomion antamisesta. Edel-

leen käräjäoikeus oli 14.10.2020 antamissaan tuomioissa nrot 20/137788 (dnro R 20/2034), 

20/137786 (dnro R 20/2828) ja 20/137789 (dnro R 20/2878) määrännyt kullekin vastaajalle asi-

oissa tuomittujen ehdollisten vankeusrangaistusten koeajat päättymään 14.1.2021 eli niin ikään 

alle vuoden kuluttua tuomion antamisesta.  

 

Kaikissa neljässä asiassa käräjäoikeuden puheenjohtajana oli toiminut sama käräjätuomari. 

 

SELVITYS 

Käräjätuomarin selvityksen mukaan kyse on kaikissa tuomioissa ollut vuosiluvussa olleesta kir-

joitusvirheestä. Vuosiluvun olisi tullut koeaikojen päättymispäivissä olla 2022 eikä 2021. Kärä-

jätuomari on korjannut virheet kirjoitusvirheenä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 

11 luvun 9 §:n nojalla varattuaan asiaan osallisille tilaisuuden lausua tehtävästä korjauksesta. 
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RATKAISU 

Rikoslain 2 b luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, kun vankeus tuomitaan ehdollisena, rangaistuk-

sen täytäntöönpano lykkääntyy koeajaksi. Ehdollisen vankeuden koeaika on mainitun lainkoh-

dan mukaan vähintään vuosi ja enintään kolme vuotta. Koeaika alkaa tuomion julistamisesta tai 

antamisesta.  

 

Käräjätuomari on edellä mainituissa lokakuussa 2020 antamissaan neljässä tuomiossa mää-

rännyt ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan virheellisesti yhdeksän kuukautta laissa sää-

dettyä vuoden vähimmäisaikaa lyhyemmäksi. Kyse on hänen selvityksensä mukaan ollut kirjoi-

tusvirheistä. Virheiden lukuisuus osoittaa hänen toiminnassaan ilmeistä huolimattomuutta. 

 

Tuomioistuinlain 9 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan tuomarin on virkatoimissaan oltava tunnol-

linen ja huolellinen. 

 

Annan käräjätuomarille valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mu-

kaisen huomautuksen vastaisen varalle tuomioissa olleiden virheiden vuoksi.  

 

Pyydän saattamaan ratkaisuni käräjätuomarin tietoon. 

 

Lähetän ratkaisuni Rovaniemen hovioikeudelle tiedoksi. 

 

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. 

 
 
 
Apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Martikainen  
 
 
 
 
Oikeuskanslerinsihteeri Henna-Riikka Välinen 
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