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Ehdollisen vankeusrangaistuksen virheellinen koeaika 

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-Pohjanmaan käräjäoikeus oli 26.1.2021 asiassa 

dnro R 20/1522 antamassaan tuomiossa nro 21/103639 määrännyt vastaajalle tuomitun ehdol-

lisen vankeusrangaistuksen koeajan päättymään 31.12.2020 eli jo ennen tuomion antamista.  

 

SELVITYS 

Asiassa käräjäoikeuden puheenjohtajana toiminut käräjätuomari on 6.9.2021 antamassaan sel-

vityksessä todennut, että tuomiota julistaessa ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika on 

määrätty päättymään 30.12.2022. Käräjätuomari on kertonut, että tuomiolauselman laatimisvai-

heessa tuomiolauselmaan on tullut päättymisvuoden osalta kirjoitusvirheenä vuoden 2022 si-

jasta vuosi 2020. 

 

RATKAISU 

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

sen täytäntöönpano lykkääntyy koeajaksi. Ehdollisen vankeuden koeaika on vähintään vuosi ja 

enintään kolme vuotta. Koeaika alkaa tuomion julistamisesta tai antamisesta. 
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Käräjätuomari on virheellisesti määrännyt ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan päätty-

mään jo ennen tuomion antamispäivää. Koeaika on ollut laissa säädettyä vähimmäiskestoa ly-

hyempi ja jäänyt tosiasiallisesti tuomiossa määräämättä. 

 

Vaikka virhe on ollut luonteeltaan tekninen, on sen seuraus ollut kuitenkin vakava, koska ehdol-

lisen vankeusrangaistuksen koeaika on virheen seurauksena jäänyt tuomiossa tosiasiallisesti 

määräämättä. Oikeuskanslerin ratkaisukäytännössä vastaavanlaiset virheet ovat vakiintuneesti 

johtaneet huomautuksen antamiseen. 

 

Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan, jos virkamies, julkis-

yhteisön työntekijä tai muu henkilö julkista tehtävää hoitaessaan on menetellyt lainvastaisesti 

tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä, oikeuskansleri voi antaa asianomaiselle huomautuksen 

vastaisen varalle, mikäli hän ei harkitse olevan aihetta syytteen nostamiseen. 

 

Annan tuomiosta vastuussa olevalle käräjätuomarille valtioneuvoston oikeuskanslerista anne-

tun lain 6 §:n 1 momentin mukaisen huomautuksen vastaisen varalle tuomiossa olleen virheen 

perusteella. 

 

Pyydän saattamaan mainitun toimenpiteeni käräjätuomarin tietoon. 

 

Lähetän päätökseni tiedoksi Vaasan hovioikeudelle. 

 

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

 

 
Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen  
 
 
 
Oikeuskanslerinsihteeri Leo Lahtinen 
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