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RIKOSOIKEUS OAIOIOO1

Tentti 13.4.2012

Nimi: op.no:

Kirjoita vastaukset erillisille konsepteille, paitsi kysymykset 1,2 ia 3, joihin vastataan tässä

lrysymyspaperissa annettuun tilaan. Jätä konseptivastauspaperin reunaan kahden ruudun

-a.gittuati korjausmerkinnöille. Kaikista \ysymyksistä on jätettävä nimellä varustettu

vastiuspaperi. Luopuja jättää nimellään varustetun vastauspaperin, jossa teksti "luovun"'

Tentin tulohset i ulkaistaan viimeistritin I 0' 4' 2 0 I 2

L yille (22v) ja Kalle (17 v) tuomitaan tiinään 13.4.2012 K0:ssa ehdottomaan

vankeusran gai stukseen taposta (tehty 2.6'20 | l)'
ville ja Kalle mliärättiin kumpikin 15.7.2011 Ko:n välipäätöksellä

mielentilatutkimukseen. Lausunnoissa Ville katsottiin alentuneesti syyntakeiseksija

myös Kalle katsottiin alentuneesti syyntakeiseksi._KO päätyi syyntakeisuuskysymyksessä

samaan lopputulokseen. Villeä ja Kallea ei oltu aikaisemmin rangaistu. Vastaa

päättelyketj u j a lainkohdat mainiten seuraaviin kysymyksi in :

a) Miltä asteikolta Ko tuomitsee villelle tänään taposta ehdottoman

vankeusran gaistuksen :

Minimi:

Maksimi:

b) Miltä asteikolta Ko tuomitsee Kallelle tänään taposta ehdottoman

vankeu sran gaistuksen :

Minimi:

Maksimi:

c) Kuinka pitkän ajan ehdotonta vankeusrangaistusta suoritettuaan

aikaisintaan päästä ehdonalaiseen vapauteen ja kuinka pitkä on
Ville ja Kalle voivat

koeaika?

Ville:

Kalle:

(8p.)
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Nimi: op.no:

2. Oppikirjassasi puhutaan alla luetelluista asioista. Mifii niillä tarkoitetaan? Mainitse myös

esimerkkejä.

a) Riskinkorotusteoria:

b) Erikoisrikos:

c) Omakätinen rikos:

Reaalirangaistus:

(lop)
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Nimi: Op.no:

isessakausaalisuusopissakaksoiskausaalisuudellaja
miten tåillaiset tilanteet rikosoikeudellisen vastuun kannalta ratkaistaan? Mainitse

esimerkkejä.

(7p.)
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4.ovBusinessAba.iautuil.l0.2009konkurssiinjakonkurssipesänhoitajaksimäärättiin
asianaiajat pekka p"'å:;", viu;v;ld; j;ti;;; ilelias' Pesäåhoitajat rvhtvivät hoitamaan 1a

ha'innoimaan konkurssipefa jlkriYi;;.,ip"iifti" n"oti*'*ualisii' kunnes konkurssipesän

velkojat suoritetun *iiviiiirrrårkastutseffiieen lokakuu.*^ioli otivai sitä mieltä' että pesästä

oli myyty arihintaan'å#;*d;i*.rti'.'r,'0"ö"u;li.it 
z'oog,1s'1'2010 ja 5'6'2010) ja

konkurssipera "ri 
tarizl"-uuotsi kärsinyt noin mi-ljoonan euron vahingon'

Konkurssipesän päävelkojat saattotr" "r#o9iiill" 
trtr.itt*aksi ja esitutkinnan päätyttyä asta

on tänään siirtynyr ;i;;;l;rk"istavaksesi, r.o"r.u toimir asiassa ryytta.lana' Tutkit asiaa ja

;;;; t"u,uuuiu ongelmallisia kohtia:

ponteva, vilkas ja unelias eivät itse realisoineet omaisuutta., vaan konkurssipesän puolesta

mwnnistä t.ror"r,tiÅniii e'"uriur, r"r,*'pärå"l"ii".i"irt*i"u; 
s" että Avulias myi omaisuutta

sukulaisi'e"n at*,iniaan, ei olut.per*tiJtii*"iä;:; ii:aluitti asianajajat' iotka eivät enää

r.r2.z0rl jälkeen ;1;;;ili;""t fonnrr"rilJ; hoitajina' väinävät jutun heitä vastaan 1o

vanhentuneen. \ .

Mihin rikoksiin ja mi'ä edellytyks*lä konkurssipes?in hoitajat ovat mahdollisesti syyllistyneet ';a

miten ja milloin nämä rikokset vanhenevat? (10p)

5a.oyYtyLipeäAb:ntehtaallasattui,vahinko'TyöntekijäXunohtisulkeahuuhtelunjälkeen
lioeäsä'iön pohjaventtiilin ja näin r0.000 iil* eiittain myrky'istä lipeåiä pääsi valumaan

oåistoputkea pittin iatreiseån järveen. i'ä "ii "uut 
kiire p;iil*.;n veikkauskuponkia, joten

-han 
oli jiitränyt hil;.hrra"n uutun,uä;;;;ik;j";", "ika 

ollut tvömaalle palattuaan

mui stanut sulkea venttiiliä'

Tapahtumaa selviteltäessä kävi ilmi, että poistoputken,o.lisi tullut päättyä jätevesisäiliöön eikä

iärveen. nur."nn,.,rijiäri"r.rii" sa'io äiiå"t*{vr"tehtaalle myönnetyssä rakennusluvassa

,aition ,iioittumiiil'åT:ä;]il;;tv Rakennusvalvontaviranomaiset 
eivät olleer kiireiltään

ehtineet tartcastamaan oliko iut 
"r.,r,urtuiä"n.oju 

noudatettu- He olivat luottaneet tehtaanjohtaja

Å,"-rur."uoeluihin siitä, että kaikki oli kunnossa' (8p)

5b. Sairaanhoitaia Anna oli jakanutvanhusten palvelutalossa asukkaiden lääkkeet lääkäri rimon

aikaisemmin ut JJ'i* ohjeiden t.,ft""t' t"ttå huolimattomuuttaan siten virheellisesti' että

palvelutalo" rn äåiffiai*r, urur.u, Yrjö kuoli.'PtY* toiselle asukkaalle tarkoitetun

rääkeannoksen. Sairaanhoitaja enrrfii ui *u, tanir,o,rEä vtinnulle väärän råiäkeastian 
yrjön

huoneeseen ",.räiuäHåitåupurui"." 
sit[" oli tarjoillut låiäkkeen Yrjölle aamrarsen

yhteydessä nu,""å"Tniiil;? ;l*"ääiVt:-å ttra häi*ceni nopeasti ja hän kuoli seuraavana

aamuna .n"ut""iuJa sairaalaan siirrosta huolimatta' (7p)

Tapaulrsienperustelturilrasoikeudellinenarviointi'Vastaul<sissaeiedellyteta
rangaistus a't'iit'oi u' selo st amista tai tangaistulrs en mittaamista'
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