
 

 

HELSINGIN HOVIOIKEUS       Tiedote 6.4.2020 

     

Salmisaarenranta 7 I       

PL 132, 00181 Helsinki 

puh. 02956 40500 

helsinki.ho@oikeus.fi 

 

 

 

HOVIOIKEUDEN PÄÄTÖS ELINKAUTISVANGIN VAPAUTTAMISHAKEMUKSEN 

HYLKÄÄMISESTÄ ASIASSA V 19/568 

 

 

Helsingin hovioikeus on antanut tänään päätöksen elinkautisvangin 

ehdonalaista vapauttamista koskevassa asiassa, jota koskeva julkinen seloste 

on ohessa. 

 

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa hovioikeuden esittelijä Laura Laukkanen 

puh. 029 56 40577, laura.laukkanen@oikeus.fi tai hovioikeudenneuvos Jaana 

Hemminki puh. 029 56 40691, jaana.hemminki@oikeus.fi. 

 

 

Julkaisuvapaa klo 10:00. 

mailto:helsinki.ho@oikeus.fi
mailto:anna-kristiina.karikko@oikeus.fi
mailto:ari.kyllonen@oikeus.fi
mailto:ari.kyllonen@oikeus.fi


V 19/568

Julkinen seloste elinkautisvangin ehdonalaista vapauttamista koskevassa asiassa

Tuomio, jolla hakija on tuomittu elinkautiseen vankeuteen
Rovaniemen hovioikeus 17.3.2006 nro 231
(Oulun käräjäoikeus 24.5.2005 nro 1758)

Helsingin hovioikeus on 6.4.2020 antamallaan päätöksellä hylännyt elinkautis-
vangin ehdonalaista vapauttamista koskevan toisen hakemuksen. Hakijan en-
simmäinen hakemus oli hylätty hovioikeuden antamalla päätöksellä 9.11.2017
(nro 1353).

Hovioikeuden käytettävissä olivat hakemuksen ja Rikosseuraamuslaitoksen
lausunnon lisäksi muun muassa vankilan ja Psykiatrisen vankisairaalan lausun-
not. Rikosseuraamuslaitos ei vielä tässä vaiheessa puoltanut vapauttamista kat-
soen muun ohella, että hakijan tekoja oli pidettävä tavanomaista törkeämpinä.
Lisäksi elinkautiseen vankeusrangaistukseen sisältyi myös useita muita van-
keusrangaistuksia ja sakon muuntorangaistuksia.

Hakijaa kuultiin hovioikeudessa järjestetyssä suullisessa käsittelyssä.

Harkittaessa kysymystä ehdonalaisesta vapauttamisesta on rikoslain 2 c luvun
10 §:n mukaan kiinnitettävä huomiota elinkautiseen vankeusrangaistukseen
johtaneen rikoksen tai rikosten laatuun, tuomitun muuhun mahdolliseen myö-
hempään rikollisuuteen sekä vaaraan siitä, että vanki vapauduttuaan syyllistyy
väkivaltarikokseen. Harkintaan vaikuttavat myös rangaistusajan suunnitelman
toteutuminen ja vankila-aikainen käyttäytyminen.

Hakija oli tuomittu helmikuussa 2004 vankilassa virkatehtäviään hoitamassa
olleen vanginvartijan murhasta ja vankikurssin siviiliopettajan murhan yrityk-
sestä.

Hakija tuli suorittaneeksi hänelle tuomittua elinkautista vankeusrangaistusta
12 vuotta 20.2.2016. Hovioikeus katsoi, että vapauttamista puolsi lähtökohtai-
sesti hänen vankeusaikansa pituus, joka oli kestänyt jo hieman yli 16 vuotta.
Hovioikeus kuitenkin totesi, että hakijan syyksi luettuja tekoja oli pidettävä ri-
koslajissaankin huomattavasti tavanomaista törkeämpinä, minkä vuoksi vanki-
lassaoloajan oli oltava selvästi 12 vuoden vähimmäisaikaa pidempi.

Vapauttamista puolsivat hakijan vankeusaikaisen käytöksen viimeaikainen pa-
raneminen, pääasiassa ongelmitta sujuneet poistumisluvat sekä hänen motivaa-
tionsa rikoksetonta elämäntapaa kohtaan. Toisaalta vapauttamista vastaan pu-
huivat Rikosseuraamuslaitoksen ja Psykiatrisen vankisairaalan lausunnoista il-
menevät seikat.

Asiaa kokonaisuutena arvioidessaan hovioikeus katsoi, että ehdonalainen va-
pauttaminen elinkautisesta vankeusrangaistuksesta pitkän vankeusajan jälkeen
tuli tapahtua asteittain ja suunnitelmallisesti. Harkinta ehdonalaiseen vapau-
teen päästämisestä tuli perustua mahdollisimman tuoreeseen selvitykseen va-
pauttamisen edellytyksistä. Tämän vuoksi edellytykset hakijan  päästämiseksi
ehdonalaiseen vapauteen eivät vielä näissä olosuhteissa täyttyneet eikä vapaut-
tamispäivän siirtämiselle pitkälle tulevaisuuteen ollut myöskään edellytyksiä.

Hovioikeuden ratkaisu ja oikeudenkäyntiasiakirjat ovat pääosin salassa pidet-
täviä oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 9



§:n 1 momentin 4 kohdan, 10 §:n, 11 §:n 1 ja 3 momentin sekä 24 §:n nojalla
vuoteen 2079 asti.


