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Kirjoita vastaukset erillisille konsepteille. Vastaustilaa ei ole rajattu. Jätä paperin oikeaan 

reunaan tilaa korjausmerkinnöille. Kaikista kysymyksistä on jätettävä nimellä varustettu 

vastauspaperi. Luopuja jättää yhden nimellään varustetun vastauspaperin, jossa on teksti 

”luovun”. 

 

1. Hannu (45 v.) tuomitaan tänään 29.9.2014 käräjäoikeudessa törkeästä pahoinpitelystä (tehty 

16.3.2014), toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta (tehty 16.3.2014) ja 

lievästä vahingonteosta (tehty 16.3.2014). 

 

Rikosrekisteritiedoista selviää, että Hannulle on 6.11.2013 tuomittu yhteinen viiden kuukauden 

vankeusrangaistus kahdesta huumausainerikoksesta. Hannu on aloittanut rangaistuksensa 

suorittamisen joulukuussa 2013 ja hänet on päästetty ehdonalaiseen vapauteen 2.3.2014 hänen 

suoritettuaan puolet rangaistuksestaan. 

 

Vastaa perustellen ja soveltuvat lainkohdat mainiten seuraaviin kysymyksiin: 

a) Miltä asteikolta Hannu tuomitaan tänään 16.3.2014 tehdyistä rikoksista? 

b) Miten rangaistuksen määräämiseen vaikuttaisi se, jos tuomioistuin katsoisi, että tuomittavana 

oleva törkeä pahoinpitely on tehty hätävarjelun liioitteluna? 

c) Miten käräjäoikeus ottaa tänään huomioon 6.11.2013 annetun tuomion? 

(10 p.) 

 

2. Mitkä seikat vaikuttavat rikosten yksiköintiin ns. luonnollisen katsantokannan mukaan? 

Millaista tulkintalinjaa yksiköinnissä on noudatettu varkauksissa, kätkemisrikoksissa, petoksissa, 

veropetoksissa ja velallisen petoksissa? 

           (10 p.) 

 

3. Miten hätävarjelutapauksissa arvioidaan puolustusteon tarpeellisuutta ja puolustettavuutta? 

           (10 p.) 

 

4. Ainon (32 v.) ja Bertilin (35 v.) avoliitto päättyi pitkäaikaisten erimielisyyksien jälkeen eroon 

kesällä 2014. Erään riidan jälkeen Aino pakkasi mukaansa matkalaukun ja muutti pariskunnan 

yhteisestä asunnosta vanhempiensa luo. Seuraavana päivänä Ainon poismuutosta suuttunut Bertil 

vaihtoi asunnon lukot ja kieltäytyi päästämästä Ainoa asuntoon. Hän myös kieltäytyi 

luovuttamasta asuntoon jäänyttä Ainon omaisuutta. Myöhemmin kesällä Bertil kirjautui 

asunnosta löytämiensä käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla Ainon Facebook-tilille ja laittoi 



sinne suhteen alkuaikoina Ainosta otetun alastonkuvan ja sen yhteyteen kommentin ”Tältä 

näyttää petollinen huora”. Bertil kirjautui myös Ainon sähköpostitilille ja luki tämän 

vastaanottamat ja lähettämät sähköpostit. Kesälomansa aikana Bertil soitti Ainon 

matkapuhelimeen kymmeniä kertoja päivässä. Ainon vaihdettua numeronsa uuteen salaiseen 

numeroon Bertil alkoi soittaa toistuvasti verotoimistossa asiakaspalvelutehtävissä toimineen 

Ainon työnumeroon. Hän myös seurasi Ainoa ja otti valokuvia, jos näki tämän julkisilla paikoilla 

mieshenkilöiden seurassa. Useina iltoina Bertil tuli Ainon vanhempien omistaman omakotitalon 

pihamaalle ja tarkkaili Ainon tekemisiä. Syyskuussa 2014 Aino teki Bertilin toimista 

rikosilmoituksen. Poliisin yhteydenotosta suuttuneena metsästystä harrastava Bertil ampui 

luvallisella haulikollaan Ainon vanhempien kotitalon ikkunan läpi talon keittiöön. Talonväki oli 

ampumishetkellä kotona, mutta kukaan ei sattunut olemaan ampumishetkellä keittiössä, joten 

kukaan ei loukkaantunut. Keittiön verhot olivat ampumishetkellä suljettuina, mutta ulkoa saattoi 

nähdä, että keittiö oli valaistu. 

 

Esitä perusteltu rikosoikeudellinen arviosi tapahtumista. Vastauksessa ei edellytetä 

rangaistusasteikkojen selostamista tai rangaistuksen mittaamista. 

          (10 p.) 

 

5. IT-alan yrittäjä Kari K. (54 v.) oli pahoissa taloudellisissa vaikeuksissa. Hän arveli, että voisi 

selvitä vaikeuksistaan, jos yrityksen hyvin vakuutettu toimistotila palaisi. Toimisto sijaitsi 

katutasossa keskellä kaupunkia sijaitsevassa kerrostalossa. Käyttämällään kuntosalilla Kari 

tapasi voimanostoa harrastavan Samin (38 v.), joka oli aiemmin tuomittu huumausainerikoksista 

ja pahoinpitelyistä. Kari kertoi Samille suunnitelmastaan ja tämä lupasi polttaa toimiston 

2000,00 euron palkkiota vastaan. Sami pyysi avukseen veljensä Tomin, jonka oli määrä 

käynnistää palohälytys rakennuksessa noin kymmenen minuuttia ennen palon sytyttämistä, jotta 

asukkaat ehtisivät poistua rakennuksesta. Suunnitelman toteuttamispäivänä Tomi kuitenkin 

erehtyi osoitteesta ja laukaisi palohälyttimen väärässä rakennuksessa. Toimistossa paloa 

valmistellut Sami havaitsi, ettei palohälytystä tullut sovitusti, mutta päätti silti sytyttää 

toimistotilan tuleen suunnitelman mukaisesti. Palossa toimistotila vaurioitui pahasti ja myös 

rakennuksen muihin tiloihin tuli savuvahinkoja ja sammutustoimien aiheuttamia vesivahinkoja. 

Lisäksi toimiston viereisessä huoneistossa ollut koira kuoli savumyrkytykseen. Palon syttyessä 

rakennuksessa oli paikalla 5 henkilöä, jotka yhtä henkilöä lukuun ottamatta pääsivät poistumaan 

rakennuksesta ilman vahinkoja. Huonosti liikkuva Martta (84 v.) kuitenkin kaatui portaissa 

yrittäessään poistua talosta. Kaatumisen seurauksena hänen lonkkansa murtui. Paikalle saapunut 

palokunta auttoi Martan ulos rakennuksesta. Palon jälkeen Kari K. teki korvaushakemuksen 

vakuutusyhtiölleen. Palotarkastuksessa ja esitutkinnassa ilmenneiden epäselvyyksien vuoksi 

vakuutusyhtiö kuitenkin kieltäytyi maksamasta vakuutuskorvausta ennen tarkempien selvitysten 

valmistumista. 

 

Esitä perusteltu rikosoikeudellinen arviosi tapahtumista. Vastauksessa ei edellytetä 

rangaistusasteikkojen selostamista tai rangaistuksen mittaamista. 

          (10 p.) 


