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Rangaistuksen virheellinen kohtuullistaminen 

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 Itä-Uudenmaan käräjäoikeus oli 8.4.2021 asiassa 

dnro R 18/1267/707 antamassaan tuomiossa nro 21/115235 ottanut vastaajalle määrättyä ran-

gaistusta alentavana huomioon hänelle aikaisemmin tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuk-

sen. 

 

SELVITYS 

Käräjäoikeuden puheenjohtajana asiassa toiminut Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuo-

mari on 17.8.2022 antanut menettelystään oikeuskanslerin häneltä pyytämän selvityksen. Sel-

vityksensä mukaan käräjätuomarille on tapahtunut asiassa rangaistuksen mittaamisessa inhi-

millinen ajatusvirhe.  

 

Käräjätuomari on selvityksessään kertonut, että huomatessaan tekemänsä virheen oli asian 

käsittely ollut kesken Helsingin hovioikeudessa. Helsingin hovioikeus on asiassa 26.11.2021 

antamassaan tuomiossa (nro 21/150812, dnro R 21/1242) todennut käräjäoikeuden menetel-

leen rikoslain 7 luvun 6 §:n säännösten vastaisesti ottaessaan rangaistusta alentavana huomi-

oon ehdollisen vankeusrangaistuksen ja mitanneen vastaajalle tuomitun rangaistuksen siten 
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virheellisesti. Käräjäoikeuden tuomiota muuttaessaan hovioikeus ei ole kohtuullistanut rangais-

tusta rikoslain 7 luvun 6 §:n perusteella. 

 

RATKAISU 

Rikoslain 7 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan, jos ehdottomaan vankeusrangaistukseen tai yh-

distelmärangaistukseen tuomittua syytetään hänen ennen tämän rangaistuksen tuomitsemista 

tekemästään muusta rikoksesta, voidaan aikaisempi ehdoton vankeusrangaistus tai yhdistel-

märangaistus ottaa uutta rangaistusta määrättäessä kohtuuden mukaan huomioon rangaistusta 

alentavana tai lieventävänä seikkana. 

 

Käsiteltävänä olevassa asiassa käräjäoikeus oli mainitun säännöksen nojalla ottanut rangais-

tusta määrättäessä kohtuullistavana seikkana huomioon vastaajalle aikaisemmin tuomitun eh-

dollisen vankeusrangaistuksen, vaikka säännöksen mukaan rangaistusta alentavana voidaan 

huomioida ainoastaan aikaisemmin tuomittu ehdoton vankeusrangaistus tai yhdistelmärangais-

tus. 

 

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

linen. 

 

Käräjätuomari on menetellyt asiassa huolimattomuudesta virheellisesti kohtuullistaessaan vas-

taajalle määrättyä rangaistusta ottamalla huomioon vastaajalle aikaisemmin tuomitun ehdolli-

sen vankeusrangaistuksen. 

 

Kiinnitän käräjätuomarin huomiota aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ot-

tamista koskevan sääntelyn noudattamiseen. 

 

Pyydän saattamaan ratkaisuni käräjätuomarin tietoon. 

 

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

 
Apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Martikainen  
 
 
 
Oikeuskanslerinsihteeri Leo Lahtinen 
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