
RIKOSOIKEUS OAIO1OO1

Tentti 7.2.2013

Nimi: op.no:

Kirjoita vastauksesi erillisille konsepteille, paitsi kysymykset 1,2 ja 3, joihin vastataan
tässä lrysymyspaperissa anneffuun tilaan. Jätä konseptivastauspaperin reunaan kahden
ruudun marginaali korj ausmerkinnöille. Kaikista kysymyksistä on jätettävä nimellä
varusteffu vastauspaperi. Luopuja jättää yhden nimellään varustetun vastauspaperin,
jossa teksti "luovun".

Martti (l7v) tuomitaan tänåi?in 7.2.2013 KO:ssa varkaudesta ja törkeästii varkaudest4
jotka tehtiin 1.10.2012.

Ran saistusasteikot tunnusmerkistöissä:
RL28:l varkaus: sakkoataien. I v6kkvank.
PU-28:2 törkeä varkaus: vank. väh. 4 kk tai en. 4 v

Vastaa perustellen seuraavi in kysymyksi in:

Miltii asteikolta (minimi ja maksimi) käräjäoikeus tiinäåin mittaa Martille
vankeusrangaistuksen?

Voidaanko vankeusrangaistus ja millä ehdoilla:
antaa ehdollisena

l.

a)

b)

c) antaa Martille nuorisorangaistus

d) miiärätii Martti yhdyskuntapalveluun

e) olisiko sovittelu ollut myös mahdollista?

(lop)



2.

a)

Nimi:

Kerro mitii Dan Frände tarkoittaa kirjassaan "Yleinen rikosoikeus" seuraavilla termeillä
ja mihin asiayhteyteen ne liittyvät:

Teonherruus:

b) Itsekriminalisointisuoja:

c) Standardipersoofa:

(lop)

3. KKO antoi 31.1.2013 seuraavan päåitöksen:

vapaa-aikaa viettiinyt poliisimies oli tavannut öisellä kadulla kotoaan karkumatkalla olleen

l6-vuotiaan tytön,.;åilå rtzi,n oli ilmoittanut olevansa poliisi ja esittåinyt virkamerkkinsä.
Saatuaan tyton tulemaan asuntoonsa poliisimies oli muun muassa raiskannut tiimän'

f yrytnyt ri ita, o liko pol i i simies syyl I i stynyt menettelylliiiin myös virka-aseman

väärinkäyttämiseen.
RL 40luku 7$ 1 mom I kohta
Poliisil9$3mom
Poliisil 9 c $
Poliisil 1l $



Nimi: Op.no:

KO hylkäsi syytteet virka-aseman viiärinkäyttämisestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.
HO sån sijaan luki syyksi myös virka-aseman våiärinkäyttämisen.
KKO kuitinkin katsoi, että A:n ei voi katsoa virkamerkin esittiiessään toimineen
poliisimiehenä virassaan eikä käyttiineen julkista valtaa virkatehtävässään.
Tuomi oistuimet päätyivät erilaisiin lopputuloksiin'

Perustele lainkohtiin viitaten, kumpikin mahdollisuus eli se,

a) että syyte virka-aseman viiärinkäyttämisestä hyväksytiiåin

b) ettii syyte virka-aseman viiärinkäyftiimiseståi hylätiiZin

(6p)

4. Olli (17v) ja Janne (l8v) olivat juhlimassa alkoholin merkeissä Ollin tulevia synttäreitä.
Kesken hauskanpidon pojilta loppuivat viinakset kesken ja kaverukset päättivät hankkia
lisää juotavaa ja tupakkaa kylällä olevalta huoltoasemalta. Sinne oli matkaa noin kolme
kilometriä, joten he piiättivät låihteä autolla. Pojat "lainasivat" Jannen serkun auton
naapuritontin pihasta ja Janne tuumasi, ettii ei serkkupoika varmaankaan pahastuisi. Hän
aikoi palauftaä auton ja ilmoittaa lainasta myöhemmin serkulleen, joka oli lomamatkalla
ja palaisi kotiin vasta ylihuomenna.

Kylälle pziästyäiin pojat huomasivat, että putiikki oli jo kiinni, mutta onneksi he saivat
rikottua huoltoaseman ikkunan sen pihalla olevan roskiksen avulla. Pojat anastivat
liikkeestä muun muassa pari pakettia olutta, 5 askia tupakkaa ja noin 300 euroa rahaa

käteiskassasta, mikä jälkeen he lähtivät jatkamaan matkaansa. Koska Ollin ajo tuntui
huteralta, Janne siirtyi rattiin. Pian tiimän jälkeen he kuulivat poliisiauton sireenit
perässään. Janne polki kaasua minkä ehti ja pojat påiäsivätkin autolla poliisia pakoon
ur"u1n-un kymmenen kilometriä pikkuisia sivuteitii vauhdikkaasti pujotellen.



Lopulta pojilta loppui bensa ja he hylkiisivät auton metsän laitaan ja lähtivät eri suuntiin
*rtraanluoksemaan. Poliisit tavoittivat pojat lopulta ja saivat molemmat helposti
taltute6ua huolimatta poikien pienestä vastaan pyristelystä ja huitomisesta. Varsinkin
Janne laukoi koko kiroilurepertuaarinsa ja lateli kaikenlaisia hävyttömyyksiä ja vielä
sylkaisi sanojensa tehosteeksi hiintä pidellyttii konstaapelia päin naamaa samalla, kun hiin
yritti yhden kerran potkaista konstaapelia jalkaan kuitenkaan siihen osumatta.

Poliisit puhalluttivat pojat, minkä jälkeen kaverukset vietiin yöksi putkaan selviämään.
Ollin hengityksestii mitattiin 0,70 mgll alkoholia uloshengitysilmassa ja Jannelta mitattiin
vastaavasii 0,38 mg/l alkoholia uloshengitysilmassa. Janne ei halunnut Ollin joutuvan
keskeyttämziän meneilliiän olevaa autokouluaan tai menettämä?in tulevaa ajokorttiaan,
joten ianne myönsi poliisille ajaneensa autoa yksin koko illan. Kumpaakaan pojista ei
ol lut aikaisemmin rangai stu m i ståiiin rikoksi sta.

Esitri perusteltu rikosoikeudellinen arvio tapauksesta ja myös oma<hdotul<sesi
seuriamulrsil<si (seuraamuslajeilcsi ja mdtiriksi) pojille. Vastaul$essa ei laitenkaan
e dellyt et a rangai stus aste iklaj en s elo st ami sta.

(lop)

5a. Opiskelija Antti oli ravintolasta tullessaan havainnut kolmevuotiaan Liisan yksin
kadulia yöllå noin kello kahden aikaan ja ottanut poliisiin yhteyttii. Sosiaalityöntekijät
toimittivat Liisan turvakotiin yöksi ja poliisiviranomaiset yrittivät tavoittaa tytön äitiä
Tuulaa" joka oli låihtenyt ravintolaan ystäviensä kanssa. Tuulan tultua kotiin kello neljän
aikoihinaamuyöl.lä hEin huomasi tyttärensä kadonneen asunnosta ja soitti hätiikeskukseen,
josta h?inelle ilmoitettiin tytön olevan sosiaaliviranomaisten huostassa. Tuula kertoi
jattiineensa Liisan pari kertaa aikaisemminkin yksin asuntoon låihtiessiiän juhlimaan. Nyt
Tuula kertoi ryhdistiiytyneensä ja käyviinsä A-klinikalla kolme kertaa viikossa
puhaltamassa alkometriin ja katsoi olevansa kykenevä huolehtimaan Liisasta.

(7p)

5b. Sairaanhoitaja Anna oli jakanut vanhusten palvelutalossa asukkaiden läiikkeet lääkäri
Timon aikaisemmin antamien ohjeiden mukaan, mutta huolimattomuuttaan siten
virheellisesti, että palvelutalon 80 vuoden ikäinen asukas Yrjö kuoli saatuaan toiselle
asukkaalle tarkoitetun läiikeannoksen. Sairaanhoitaja Anna oli antanut lähihoitaja
Minnalle väärän lääkeastian Yrjön huoneeseen vietåiväksi. Hoitoapulainen Sirkka oli
tarjoillut lääkkeen Yrjölle aamiaisen yhteydessä Minnan ohjeiden mukaisesti. Yrjön tila
heikkeni nopeasti ja h?in kuoli seuraavana aamuna ensiavusta ja sairaalahoitoon siirrosta
huolimatta.

(7p)

Esitti perustellut rikosoikeudelliset awiot tapaul<sista. Vastauksissa ei edellytetä
rangaistusasteikkaj en selostamista tai rangaistuksen mittaamista.


