
 

2.3.2020 

 
Tietoa lykkäyksen 
hakemisesta  
 
Lykkäyshakemus 

 
 

Vankeusrangaistuksen aloittamisen lykkääminen 
 
 
Vankeusrangaistus on pantava täytäntöön ilman aiheetonta viivytystä. Jos vakavan 
sairauden tai vaikean vamman hoito vaarantuisi vankilaan toimittamisesta tai jos sen 
hoitaminen vankilassa aiheuttaisi huomattavia vaikeuksia, täytäntöönpanon aloittamista on 
lykättävä, kunnes terveydentilasta aiheutuvia esteitä täytäntöönpanon aloittamiselle ei 
enää ole. 
 
Muilla kuin terveydellisillä syillä tuomitulle voidaan myöntää lykkäystä, jos lykkäyksellä 
voidaan olennaisesti vähentää täytäntöönpanon aiheuttamia menetyksiä tai vaikeuksia 
tuomitulle, hänen lähiomaiselleen tai muulle läheiselle taikka tuomitun työnantajalle tai 
jollekin muulle taholle, jolle tuomitun työsuoritus on erityisen tarpeellinen. 
 
Muilla kuin terveydellisillä syillä lykkäystä voidaan hakea ja myöntää vasta sen jälkeen, 
kun tuomitulle on tehty sijoittamispäätös vankilaan. Sijoittamisasian valmistelee tuomitun 
asuinalueen yhdyskuntaseuraamustoimisto ja päätöksen tekee arviointikeskus. 
Sijoittamispäätöksessä määrätään myös vankilaan ilmoittautumisen ajankohdasta.  
 
Jos tuomittu hakee samaa rangaistusta varten lykkäystä uudelleen, voidaan lykkäystä 
myöntää vain poikkeuksellisesti ja sellaisella perusteella, jonka voimassaolon 
päättymisaika on tiedossa. Arviointikeskus päättää, lykkääkö uusi hakemus 
vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon asian selvittelyn ajaksi. Mikäli hakemuksella ei ole 
lykkäävää vaikutusta, tulee tuomitun ilmoittautua annettuna määräpäivänä vankilaan 
hakemuksesta riippumatta.  
 
Muilla kuin terveydellisillä syillä myönnettyjen lykkäysten enimmäisaika on yhteensä vuosi 
ilmoittautumisajankohdasta. Jos täytäntöönpantavaksi tulee samaan aikaan useampia 
tuomioita tai lykkäyksen aikana täytäntöönpantavaksi tulee uusia tuomioita, vuoden 
enimmäisaika lasketaan ensimmäisenä täytäntöönpantavaksi määrätyn tuomion 
ilmoittautumisajankohdasta. 
 
Lykkäystä ei saa myöntää, jos: 
1) tuomittu on asian vuoksi vangittuna tai määrätty muun asian vuoksi vangittavaksi; 
2) on perusteltua syytä olettaa, että tuomittu pakoilee täytäntöönpanoa tai jatkaa rikollista 
toimintaa; 
3) tuomittu on jo aloittanut rangaistuksen suorittamisen. 
 
Vankeusrangaistuksen aloittamisesta ja lykkäämisestä määrätään vankeuslain 2 luvussa. 
  



 

Ohje lykkäyksen hakemiseen 
 
Lykkäystä haetaan Rikosseuraamuslaitoksen arviointikeskukselta. Terveydellisistä syistä 
haetusta lykkäyksestä arviointikeskus pyytää Rikosseuraamuslaitoksen 
terveydenhuoltoyksikön lausunnon. 
 
Lykkäystä haetaan kirjallisesti. Hakemuslomake on saatavissa Rikosseuraamuslaitoksen 
internetsivuilta, yhdyskuntaseuraamustoimistosta ja arviointikeskukselta. Hakemuksessa 
on mainittava hakijan nimi, henkilötunnus sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi 
(osoite, puhelinnumero, sähköposti). Hakemuksesta on käytävä ilmi haettu lykkäysaika ja 
hakemuksen perustelut. Hakemukseen on liitettävä myös lykkäysperusteiden kannalta 
luotettava selvitys, esim. todistus. Terveydellisin syin haettuun lykkäykseen tulee liittää 
lääkärinlausunto hakemuksessa mainituista lykkäysperusteista. Liitteitä ei palauteta.  
 
Jos hakemukseen ei ole liitetty todistuksia, on hakijan huomattava, että hakemuksen 
tueksi ei ole välttämättä esitetty luotettavaa selvitystä niistä vaaroista, vaikeuksista tai 
menetyksistä, jotka rangaistuksen välittömästä täytäntöönpanosta johtuu. Lykkäysasia 
päätetään silloin niiden tietojen perusteella, jotka hakija on esittänyt. Arviointikeskus voi 
kuitenkin perustellusta syystä pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan.  
 
Lykkäystä kannattaa hakea välittömästi, kun lykkäyksen tarve todetaan, ja hyvissä ajoin 
ennen vankilaan ilmoittautumispäivää. 
 
Lykkäyshakemukset lähetetään 
 
Etelä-Suomen alueella: 
Etelä-Suomen rikosseuraamusalue, arviointikeskus 
PL 7, 00581 Helsinki 
lykkäys.arke.esra@om.fi  
Tiedustelut: 050 442 0922 
 
Länsi-Suomen alueella: 
Länsi-Suomen rikosseuraamusalue, arviointikeskus 
PL50, 20251 Turku 
arke.lsra@om.fi  
Tiedustelut: 050 443 6826 
 
Itä- ja Pohjois-Suomen alueella: 
Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue, arviointikeskus 
PL 324, 70101 Kuopio 
arke.ipra@om.fi  
Tiedustelut: 029 56 87011 

 
Lykkäyspäätös annetaan tiedoksi kirjallisesti hakijan ilmoittamaan osoitteeseen. Hakijan 
on huolehdittava, että hakemuksessa on ilmoitettu voimassa oleva postiosoite.  
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25.2.2020 
 
 
Lykkäyshakemus 

 
 
Hakijan nimi:        
 
Henkilötunnus:     
 
Puhelinnumero:    
 
Sähköposti:      
 
Asuinosoite:        

        

 

Haettu lykkäysaika:       

 

Lykkäyshakemuksen syy:  (  ) opiskelu,  (  ) työ, (  ) perhesuhteet, (  ) muu mikä:___________ 

(  ) terveydelliset syyt  

 

Lykkäyshakemuksen perustelut 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

Liitteet  kpl kirjallisia selvityksiä hakemuksessa mainituista lykkäysperusteista 
 
Päiväys     
 
Allekirjoitus      
 


