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Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan pituus  

ASIAN 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 Etelä-Karjalan käräjäoikeus oli 18.12.2020 asiassa 

dnro R 20/841 antamallaan tuomiolla nro 20/149764 määrännyt vastaajalle tuomitsemansa eh-

dollisen vankeusrangaistuksen koeajan päättymään 18.12.2023. 

 

SELVITYS 

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden laamannin asiassa antaman lausunnon mukaan käräjäoikeuden 

puheenjohtajana asiassa toiminut käräjätuomari on laamannille antamassaan selvityksessä to-

dennut tarkoituksenaan olleen asettaa asiassa lain tarkoittama maksimikoeaika kolme vuotta. 

Käräjätuomari on lausunnon mukaan ilmaissut, että hän ei ollut asiaa ratkaistessaan tulkinnut 

tarkemmin lain tarkoittamaa päivämäärää maksimikoeajan tilanteessa. Käräjätuomarin mukaan 

päivän liian pitkän koeajan määräämisessä on kyse ollut pikemmin kirjoitus- kuin laintulkintavir-

heestä. 
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Laamanni on todennut pitävänsä mahdollisena, että laissa säädetyn koeajan enimmäispituuden 

ylittämisessä vuorokaudella on ollut kysymys kirjoitusvirheen tapaisesta huolimattomuudesta. 

Hän on ilmoittanut kiinnittävänsä käräjäoikeuden lainkäyttöhenkilökunnan huomiota asiaan vas-

taavien tilanteiden välttämiseksi. 

 

RATKAISU 

Arviointi 

Rikoslain 2 b luvun 3 §:n 1 momentin mukaan ehdollisen vankeuden koeaika on enintään kolme 

vuotta. Koeaika alkaa tuomion julistamisesta tai antamisesta. 

 

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

linen. 

 

Käräjäoikeus on tuomiossaan virheellisesti määrännyt vastaajalle tuomitun ehdollisen vankeus-

rangaistuksen koeajan päättymään yli kolmen vuoden kuluttua tuomion antamisesta. Koeaika 

on näin ylittänyt rikoslain 2 b luvun 3 §:n 1 momentissa säädetyn koeajan enimmäisajan. 

 

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. 

 

Johtopäätökset ja toimenpiteet 

Käräjätuomari on menetellyt virheellisesti, kun hän on kysymyksessä olevassa tuomiossa mää-

rännyt ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan rikoslain 2 b luvun 3 §:n 1 momentissa sää-

dettyä koeajan enimmäisaikaa pidemmäksi. 

 

Kiinnitän käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen mainitun säännöksen sovel-

tamisessa. Pyydän saattamaan ratkaisuni hänen tietoonsa. 

 

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

 
Apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Martikainen  
 
 
 
Oikeuskanslerinsihteeri Henna-Riikka Välinen 
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