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Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika 

ASIAN VIREILLETULO 

Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 3 §:n 3 momentin mukaisessa rangaistustuo-

mioiden tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden 17.2.2021 an-

tamaan tuomioon 21/106184 asiassa R 20/1534. Asiassa käräjäoikeus oli määrännyt vastaa-

jalle tuomitsemansa ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan päättymään 17.2.2024.   

 

SELVITYS 

Asiassa puheenjohtajana toiminut Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomari toteaa 

21.2.2022 päivätyssä selvityksessään merkinneensä ehdollisen vankeuden koeajan päätty-

mään kolmen vuoden kuluttua tuomionantopäivää vastaavana päivänä 17.2.2024, kun se olisi 

tullut merkitä päättymään viimeistään 16.2.2024. Kyseessä on ollut epähuomiossa tehty inhi-

millinen virhe, mikä on johtanut ehdollisen vankeuden koeajalle laissa säädetyn enimmäiskes-

ton ylittymiseen yhdellä päivällä. 

 

RATKAISU 

Rikoslain 2 b luvun 3 §:n 1 momentin mukaan ehdollisen vankeuden koeaika on vähintään vuosi 

ja enintään kolme vuotta. Koeaika alkaa tuomion julistamisesta tai antamisesta. 
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Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 1978-II-119 ilmenevin tavoin koeajan kestoa lasketta-

essa sekä määräajan alkamis- että päättymispäivä on otettava lukuun, joten täysin vuosin ase-

tetun koeajan päättymispäiväksi ei voida määrätä alkamispäivää järjestysnumeroltaan vastaa-

vaa määräkuukauden päivää, vaan sitä edeltänyt päivä.  

 

Käräjätuomari on menetellyt virheellisesti määrätessään vastaajalle tuomitun ehdollisen van-

keusrangaistuksen koeajan päättymään yli kolmen vuoden kuluttua tuomion antamisesta. Tuo-

mion perusteluiden mukaan vastaajalle tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajaksi on 

tarkoitettu asettaa kolme vuotta, jolloin koeaika olisi tullut määrätä päättyväksi käräjätuomarin 

selvityksessäänkin kertomin tavoin 16.2.2024. Vastaajalle nyt tuomitun ehdollisen vankeusran-

gaistuksen koeaika on ylittänyt yhdellä päivällä rikoslaissa koeajalle säädetyn kolmen vuoden 

enimmäisajan.  

 

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

linen ja huolellinen.  

 

Kiinnitän käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen ehdollisen vankeusrangais-

tuksen koeajan pituutta koskevan rikoslain 2 b luvun 3 §:n 1 momentin soveltamisessa. Asia ei 

anna aihetta muihin toimenpiteisiini. 

 

Pyydän saattamaan ratkaisuni käräjätuomarin tietoon. 

 

 

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

 

 
Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen  
 
 
 
Esittelijä Rasmus Niemi 
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