
RIKOSOIKEUS OAIO1001 Nimi:__________________________op.no:___________ 
 
Tentti 4.10.2013 
 
 
Kirjoita vastaukset erillisille konsepteille paitsi kysymykset 1, 2 ja 3, joihin vastataan 
kysymyspaperissa annettuun tilaan. Jätä konseptivastauspaperin reunaan kahden ruudun 
marginaali korjausmerkinnöille. Kaikista kysymyksistä on jätettävä nimellä varustettu 
vastauspaperi. Luopuja jättää nimellään varustetun vastauspaperin, jossa teksti ”luovun”. 
 
Tentin tulokset julkaistaan viimeistään 31.10.2013 
 
 
 
 

1. Pekka (35 v) tuomitaan tänään 4.10.2013 käräjäoikeudessa rattijuopumuksesta (tehty 
1.5.2013) ja törkeästä rattijuopumuksesta tehty 15.6.2013) 3 kuukauden vankeusrangais-
tukseen.  
Vastaa lainkohdat mainiten seuraaviin kysymyksiin: 
 
 
a) Miltä asteikolta (minimi ja maksimi) käräjäoikeus mittasi kolmen kuukauden 

vankeusrangaistuksen? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

b) Mitä muita mahdollisuuksia käräjäoikeudella on tuomita em. kolmen kuukauden 
vankeusrangaistus kuin tuomita se ehdottomana vankeutena? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

c) Mitä oheisseuraamuksia käräjäoikeus voi tässä tapauksessa tuomita? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                (10p.) 
 
 
 



   Nimi:________________________________op.no:___________ 
 

2. a) Minkälaisiin oikeudenloukkauksiin asianomistaja ei voi Dan Fränden mukaan antaa 
pätevää suostumusta? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Minkälaisia arvoja ja intressejä Dan Fränden mukaan voi suojella pakkotilateolla? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

d) Mitä tarkoitetaan blankorangaistustekniikalla lakeja kirjoitettaessa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

           (10p.) 

 

 



   Nimi:________________________________op.no:___________ 

 

3. Rikoslakiin ei tällä hetkellä sisälly seksuaalista ahdistelua (harassment) koskevaa 

säännöstä, mutta seksuaalista häirintää koskevaa lainkohtaa on suunniteltu rikoslain 20 

lukuun. Tälläkin hetkellä voidaan kuitenkin soveltaa ahdistelu- ja häirintätilanteisiin 

muita rikoslain säännöksiä. Mitä ne sinun mielestäsi voivat olla? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

            (5p.) 

 

4. Kustantamo Lokakirjat julkaisi kirjailija Kaino G:n kirjoittaman auktorisoimattoman 

paljastuskirjan viihdetaiteilija ja musiikintekijä Väinö W:stä. Kirja käsittelee Väinön 

värikästä elämää ja sisältää myös tietoja Väinö W:tä vaivanneista sairauksista, joista oli 

kyllä julkisuudessa aiemminkin huhuttu, mutta joiden olemassaolosta ei aiemmin oltu 

saatu varmaa tietoa. Kaino G. oli saanut Väinön sairauskertomukset ystävältään lääkäri 

X:ltä, joka oli toiminut aiemmin Väinön lääkärinä. 

Väinö W hermostui saatuaan tietää Kaino G:n kirjan sisällöstä. Edellä mainittujen 

sairauskertomusten lisäksi kirja sisälsi vihjauksia siitä, etteivät kaikki Väinön 

menestyskappaleet olisikaan hänen itsensä kirjoittamia, vaan hepreankielisistä iskelmistä 

mukailtuja plagiaatteja. Kaiken huipuksi kirja sisälsi kuvia, joissa Väinö istuskeli Ala-

Härmän alkoholistiparantolan puutarhassa. Kuvat oli otettu ilmeisesti puusta käsin, koska 

parantolaa ympäröivien korkeiden muurien vuoksi puutarhaan ei ollut suoraa 

näköyhteyttä. Väinö ilmoitti lakimiehelleen, että kaikki mahdolliset tahot on saatava 

vastuuseen kirjan julkaisun johdosta. 

Nyt asia on edennyt niin pitkälle, että Kaino G:tä ja lääkäri X:ää on kuultu asian johdosta. 

Lääkäri X on kertonut, ettei Väinö ollut enää hänen potilaansa, joten X:llä ei ollut estettä 

kertoa Väinön vaivoista. Lääkäri X ei ollut kuitenkaan arvannut tietojen päätyvän kirjan 



aiheeksi. Hän oli luullut, että hänen ystävänsä Kaino G oli vain utelias ja halusi tiedot 

itselleen. 

Kaino G oli kertonut yllättyneensä perinpohjaisesti, kun hänen telefaxinsa oli alkanut 

tulostaa potilastietoja. Kaino ei omasta mielestään ollut tietoja koskaan pyytänyt. 

Valokuvat hän oli ottanut itse täysin luvallisesti. Parantola on julkinen paikka ja Väinö W 

on julkisuuden henkilö, joten kuvaaminen oli kaikin puolin hyväksyttävää. Tiedot Väinö 

W:n menestyskappaleiden alkuperästä Kaino oli saanut tavallisesti luotettavasta 

nimettömästä lähteestä. Tietojen todenperäisyyttä ei ollut syytä kyseenalaistaa, vaikka 

kyseisiä hepreankielisiä iskelmiä ei vielä oltukaan löydetty. Lähteen henkilöllisyyttä 

Kaino ei paljastaisi missään tapauksessa. Lopuksi Kaino G vetosi Suomessa perustuslain 

suojaa nauttivaan sananvapauteen, jonka mukaan kaiken sisältöisiä viestejä saa vapaasti 

julkaista. 

 

Tapauksen perusteltu rikosoikeudellinen arviointi. Rangaistusasteikkoja ei tarvitse 

selostaa, eikä rangaistusta mitata. Mitä muita seurauksia kuin rangaistukset tapauksessa 

voidaan tuomita? 

           (10p.) 

 

5a. Puukko ja puntari –kerhon jäsenyysvaatimuksena on vähintään kahden sivun 

mittainen rikosrekisteriote. Ote tulee esittää puolivuosittain kerhon johtajalle. Jäsenten A 

ja B rikosrekisterit olivat uhkaavasti lyhentymässä merkintöjen vanhentumisen johdosta. 

Niinpä A ja B päättivät palauttaa jäsenehdot ajan tasalle. He suunnittelivat kioskimurron, 

jonka he yhdessä toteuttivatkin. A räjäytti dynamiitilla kerrostalon katukerroksessa 

sijaitsevasta kioskista oven auki ja B vei sisältä n. 50 tupakkakartonkia. Poliisi tavoitti 

A:n ja B:n seuraavana päivänä. Molemmat tunnustivat edellä kuvatut tapahtumat. 

Syyttäjä vaati sekä A:lle että B:lle ehdotonta vankeusrangaistusta. A ja B hätääntyivät, 

sillä he olivat luulleet selviytyvänsä ehdollisella rangaistuksella. Niinpä molemmat 

vetosivat pakkotilaan ja vallinneeseen uhkaan ja painostukseen, jota kerhon muut jäsenet 

heille aiheuttivat. 

 

           (8p.) 



5b. Sairaanhoitaja A oli jakanut vanhusten palvelutalossa asukkaiden lääkkeet lääkäri D:n 

aikaisemmin antamien ohjeiden mukaan, mutta huolimattomuuttaan virheellisesti sillä 

seurauksella, että palvelutalon 79-vuotias asukas Y kuoli saatuaan toiselle asukkaalle 

tarkoitetun lääkeannoksen. Sairaanhoitaja A oli antanut lähihoitaja B:lle väärän 

lääkeastian Y:n huoneeseen vietäväksi. Hoitoapulainen C oli tarjoillut Y:lle lääkkeen 

aamiaisen yhteydessä B:n ohjeiden mukaisesti. Asukas Y:n tila heikkeni nopeasti ja hän 

kuoli ensiavusta ja sairaalaan siirrosta huolimatta. 

 

Tapausten perusteltu rikosoikeudellinen arviointi. Rangaistusasteikkoja ei tarvitse 

selostaa, eikä rangaistusta mitata. 

 

            (7p.) 


