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RIKOSOIKEUS OAIO1001 Nimi:
Tentti 4.10.2012

Minimi

4kk tr
14 vrk tr
lv tr
1v4kk tr

op.no:

Kirjoita vastauksesi erillisille konsepteille, paitsi kysymykset 1,2 ia 3' joihin vastataan

tässä kysymyspaperissa anneffuun tilaan. Jätä konseptivastauspaperin reunaan kahden

ruudun marginaali korjausmerkinnöille. Kaikista kysymyksistä on jätettävä nimellä
varustettu vastauspaperi. Luopuja jättää yhden nimellään varustetun vastauspaperin,
jossa teksti "luovun".

1. A (41v.) tuomitaan tänään 4.10.2012KO:ssa:
-lap sen seksuaal i sesta hyväksikäytöstä (tehty I' I . - 1 5' 3.20 12) ia
-törkeästä lap s en seksuaal i sesta hyväksi käytöstä (tehty I 6 .3 -3 0 .6.20 12)

Tekojen kohteena ollut lapsi on syntynyt 1.1.1998. \

Rangaistusasteikot:

RL 20:6 (20.5.20111540): vank. 4 kk - 4 v
RL 20:7 (20,5.20111540): vank. 1 - 10 v

a) Miltä asteikolta KO tuomitsee tänåiän em. rikoksista rangaistuksen? Valitse oikeat
vaihtoehdot: minimi ja maksim,i.

Maksimi

14v tr
10v n
13v tr
lTv tr

b) Milloin (päivämäärä) edellä mainitut rikokset vanhentuvat? Merkitse myös lainkohta,
jota vanhentumisessa tulee soveltaa.

(lop)



Nimi:
2a. Dan Frände käyttää vuonna 20 1 2 ilmestyneessä "Yleinen rikosoikeus" -teoksessaan
termiä dolus Alexandersson. Missä yhteydessä hän käyttiiä tätä termiä eli mihin

asiayhteyteen ja problematiikkaan se kirjassa liitt)'y?

2b. Dan Frände käsittelee myös useampia tapauksia, joissa uhria käytetäiin välikappa-

leena. Minkälaisia nämä tapaukset ovat ja mihin ratkaisuihin Frände näissä tapauksissa

päätyy?

(1op)



Nimi: op.no:

3. Voidaanko henkilö, joka on hankkinut dopingaineita käyttääkseen niitä itse, tuomita

rikoksesta ja jos voidaan, niin milloin?

(5p)

4a. Päiväkodin johtaja lastentarhanopettaja Liisa oli toiminut kunta X:n omistamalla

Kissankellon päiväkodilla vuodesta2005lähtien. Vuonna 2006 urakoitsija U Oy:n suorittamissa

piha-alueen parannustöissä oli pinottu päiväkodin seinustalle puretusta aidasta painavia lautoja,

rakennuskehil,koja ym. rakennusmateriaalia. Lapsia oli ehdottomasti kielletfy menemästii

leikkimään lautapinoihin, mutta isommat pojat kiipeilivät siellä kuitenkin aina hoitajien silmän

välttäessä. Elokuussa 2012 päiväkodilla oli aamuvuorossa kaksi lastenhoitajaa, Mirja, joka puki

sisällä neljän pienimmän lapsen päälle kuravaatteita ja Pirkko, joka piti silmällä jo pihalle

ehtineitä kuutta isompaa lasta. Lastentarhanopettaja Liisa teki samaan aikaan toimistossaan

työvuorolistoja ja suunnitteli päiväkodin tulevaa toimintaa.

Kolmevuotias Kalle oli päässyt hoitajien huomaamatta livahtamaan seinustalle kasattujen

lautojen väliin ja jäi kaatuvien kehikkojen alle. Kalle kuoli saamiensa vakavien vammojen

seurauksena tajuihinsa tulematta sairaalassa myöhemmin saman päivän iltana.

Kunta X:n kunnanjohtaja Matti syytti tapahtuneesta urakoitsija Urhon omistamaa U Oy:tä, joka

ei ollut huolehtinut rakennusjätteiden kuljettamisesta pois päiväkodin pihalta ja kiisti kunta X:n

ol evan mitenkåiän vastuussa traagi se sta tap aturmasta.

(8p)



4b. Oy KultaKaivos Ab:n rikastamolla sattui laaja ympäristövahinko. Työntekijä X unohti sulkea

huuhtelun jälkeen liuotinsäiliön pohjaventtiilin ja näin 10.000 litraa erittäin myrkyllistä liuotinta

pääsi valumaan poistoputkea pitkin läheiseen järveen. X:llä oli ollut kiire palauttamaan

veikkauskuponkia, joten hän oli jättiinyt huuhteluveden valumaan omia aikojaan, eikä ollut

työmaalle palattuaan muistanut sulkea venttiiliä.

Tapahtumaa selviteltäessä kävi ilmi, että poistoputken olisi tullut päättyä jätevesisäiliöön eikä

järveen. Kaivokselle myönnettyyn ympäristölupaan ja kaivoksen rikastamon rakennuspiirus-

tuksiin säiliö oli merkitty ja kaivokselle myönnetyissä ympäristö- ja rakennusluvissa säiliön

sijoittamista oli edellytetty. Ympäristöviranomaiset eivät olleet muilta kiireiltään ehtineet

tarkastaa oliko lupaehtoja noudatettu. He olivat täysin luottaneet kaivoksdrjohtaja A:n vuolaisiin

vakuutteluihin siitä, että kaikki on kunnossa.

(7p)

Tapaul<sien perusteltu rilwsoilceudellinen arviointi. Vastauksissa ei edellytetri

rangai s tusaste ikkoj en s elo st ami sta tai rangaistuksen mittaamista.

5.Aviopari Liisa ja Kalle olivat olleet naimisissa vuodesta 2001 llihtien ja heillä oli yhteinen 6-

vuotias poika Matti. Syksyllä 2009 heidän avioliittonsa oli alkanut rakoilla ja epämukavaa oloa

oli kestänyt yhteensä vuoden päivät. Keväällä 2012Liisa tapasi ruotsinlaivalla Riston, joka

työskenteli Etelä-suomessa diplomi-insinöörinä. Liisan palattua risteilyltä, Kalle alkoi kiinnittää

huomiota Liisan muuttuneeseen käytökseen. Liisa oli hyväntuulinen, huolehti itsestäiin, panosti

ulkonäköön ja korkokenkiäkin hän oli alkanut jälleen monen vuoden tauon jälkeen käyttämään.

Eräänä iltana Liisan ollessa suihkussa, Kalle nappasi Liisan puhelimen tämän käsilaukusta ja

alkoi selata hänen viestejään läpi. Kalle raivostui havaittuaan koko viestimuistin olevan täynnä

Riston lähettämiä viestejä ja vielä enemmän hän tulistui luettuaan vaimonsa hempeät vastaukset

viesteihin. Kalle poistui avioparin yhteisestä asunnosta työpaikalleen, jossa hän tulosti

kamerakännykällään ottamiaan intiimejä kuvia Liisasta suurille A3 -kokoisille papereille.

Raivoissaan Kalle kävi liimaamassa Liisasta otetut kuvat ympåiri kaupunkia ilmoitustauluille,

sähkötolppiin ja sen päiväkodin aitaan,jossa heidän lapsensa oli hoidossa.

Palattuaan kuvia kiinnittämästä kotiin, Kallen viha vaimoaan kohtaan oli yhä niin suuri, että håin

kävi Liisaan kiinni. Hän tukisti vaimoaan niin, että Liisalta irtosi hiuksia ja läimäytti lopuksi



vaimonsa maahan aiheuttaen Liisalle mustelman silmäkulmaan. Tämän jälkeen Kalle juoksi

perheen kerrostaloasunnon rappukäytävään, jossa hänjulisti kovaan ääneen Liisan olevan petturi,

huorintekijä ja alkoholiongelmista kärsivä lehmä haukkuen tätä lisäksi muilla rumilla sanoilla ja

alatyylisillä ilmauksilla.

Seuraavana päivänä Liisa kävi poliisiasemalla ilmoittamassa Kallen edellisiltaisesta käytöksestä

ja syytti miestään törkeästä pahoinpitelystä, koska Kalle oli julkaissut hänestä kuvia törkeällä

tavalla. Lisäksi hän vaati miehelleen rangaistusta maineensa tahraamisesta kuvien levittelyn

muodossa, koska håinen kasvonsa olivat selvästi näkyvissä kyseisissä kuvissa, eikä toisen

ihmisen kännykkäviestien lukeminenkaan ollut Liisan käsityksen mukaan laillista. Liisan

mukaan hän ei enää voinut viedä lastaan hoitoon päiväkotiin, jonka aidassa oli hänestä otettu

"tyttökalenterikuva" ja vaati Kallea vastuuseen teoistaan. Seuraavana päivänä Liisa palasi

kuitenkin perumaan kaik4<i syytteet ja kertoi poliiseille Kallen olevan hieno mies ja hyvä isä, eikä

hän halunnut enää syyttiiä miestään tämän suutuspäissään tekemistä tempuista.

Tap au lrs e n p e ru s t e I t u ri ko s o i ke u de I li n e n arv i o int i. Vo s t aul<s e s s a e i e de I lyt e t ci

r an g ai s tus a s t e i kl<oj e n s e l o s t am i s t a t a i ran gai st uks e n m ci tir rici m i s t ri.

(lop)


