
RIKOSOIKEUS

Tentti 18.4.2013

Nimi: op.no:

Kirjoita vastaukset erillisille konsepteille, paitsi kysymykset 1,2 ia3, joihin vastataan tässä

tcysymyspaperissa annettuun tilaan. Jätä konseptivastauspaperin reunaan kahden ruudun

-arginaati korjausmerkinnöille. Kaikista lcysymyksistä on jätettävä nimellävarustettu
vastiuspaperi. Luopuja jättää nimellään varustetun vastauspaperin, jossa teksti "luovun"'

Te ntin t ulo ks et i ut kaistaa n viimeistddn I 4. 5' 2 0 I 3

l. Jenginjohtaja Raimo (30 v) oli riitaantunut jengin jäsenen Antin kanssa ja päätti raivata.
franät iois tieltaan. Hän antoi Antin tappamisen P9-kan (a5 v) tehtäväksi, joka puukottikin
yhdessa poikansa Eeron (17 v) kanssaAntin hengiltä. Puukotuksessa käytetyt tikarit
hankki Eeron koulukaveii Martti (16 v) isänsä historiallisesta asekokoelmasta. Eero ei

tarkasti kertonut, mihin tikareita käytettäisiin, mutta Martti epäili tappopuuhia, koska tiesi
Eeron isän kuuluvan pahamaineiseen jengiin ja Eero kertoi niitä tarvittavan
"puhdistusPuuhiin".

Mistä rikoksista Raimo, pekka, Marttija Eero kukin tullaan tuomitsemaan ja miltä asteikolta
heille määrätään rangaistukset, jos tekoa pidetiiän murhana?
Mainitse lainkohdat.

a) Pekka (45 v)

b) Raimo (30 v)

c) Martti (16 v)

d) Eero (17 v)

(lo p)



\

Nimi: op.no:

2. Mitä seuraavilla tilanteilla tai käsitteillä tarkoitetaan? Kerro jokaisesta myös esimerkki.

Agent provocateur:

Putatiivipakkotila:

Dolus directus:

Omakätinen rikos:

op)



Nimi: op.no:

3.Yliopisto A:n opiskelija AY tunsi itsensä epävarmaksi seuraavaan tenttiin valmistautuessaan
katsoen, ettei lukuaika millään riitä. Hän tiesi kuitenkin serkkunsa BY:n käyneen juuri
vastaavassa tentissä yliopisto B:ssä ja hän antoi opiskelijakorttinsa serkulleen BY:lle ja pyysi täta
menemään puolestaan yliopisto A:n tenttiin. Serkukset olivat samannäköisiä. BY meni tenttiin ja
AY:n nimisenä läpäisi tentin. Miten tapaus on oikeudellisesti arvioitava?

(5p.)

4. Ystävykset Mattija Petri olivat tammikuussa2012 yliopisto-opintojensa rahoittamiseksi
myyneet hasista Rovaniemellä. Korkeiden vuokrien ja opintotuen pienuuden vuoksi pojat
tilasivat ruotsalaiselta Johanilta noin kolmen kilon suuruisen huumausaine-erän, jonka he hyvällä
tuotolla myivät kevään ja kesän 2012 aikana. Maaliskuussa he pitivät pienen tauon raskaan
tenttiputken vuoksi. Hasiksen myyntiä helpotti suuresti poikien kaverin Markon tarjoama
autokyyti ympäri kaupunkia Markon isän uudella BMW-merkkisellä henkilöautolla. Pojat
korvasivat Markon bensakuluja tarjoamalla Markolle silloin tällöin illan lähikapakassa ja
antamalla hänelle myös "maistiaisia" hasiserästä. Marko hyödynsi poikien tarjoilut ja ajeli isänsä
autoa joskus myös välittömästi hasiksen nauttimisen jälkeen.

Matti ja Petri uskoivat lyövänsä rahoiksi uudella bisneksellään ja tilasivat tammikuussa 2013
Johanilta Ruotsista uuden erän hasista. Pojat antoivat Johanille tavaran hankkimiseksi edellisestä
erästä tienaamansarahat,joiden arvo oli noin 90 000 Ruotsin kruunua. Johan saikin hankituksi
rahoilla uuden huume-erän Tukholmasta, mutta laivamatkalla Turkuun hän jäi tiukan tullimiehen
syyniin ja hänen autoonsa kätketty hasiserä takavarikoitiin.

Mattia ja Petriä tapaus harmitti suuresti heidän totuttuaan opintotukea leveämpään elämään.
Matti päätti vielä yrittää jatkaa huumebisneksiä ja tilasi ranskalaiselta internetissä tapaamaltaan
joint88-nimimerkillä toimivalta henkilöltä erän Subutexia postipakettina Suomeen. Vaikka
tavara oli kätketty taitavasti Ranskasta toimitettavien nahkatuotteiden sekaan, jäi Matille saapuva
toimitus kuitenkin kiinni rajalla ja Subutexia sisältävä paketti takavarikoitiin.

Petri oivalsi, etteivät ulkomailta tilatut huumausaine-erät noin vain ohita Suomen tarkkaa
rajavalvontaa, joten hän päätti hankkia myytävät tuotteet suoraan apteekista. Huhtikuun 13.
päivän iltana 2013 Petri murtautui Rovakadun apteekkiin tarkoituksenaan hankkia sieltä



morfiinia tai muita huumaavia lääkeaineita sisältäviä reseptilääkkeitä. Epäonnekseen Petri sai
huomata kaikkien vähänkään katukauppaan sopivien lääkkeiden sijaitsevan niin monen lukon
takana, että huumaavien lääkkeiden etsimisen sijasta Petri tyytyi vihoissaan potkaisemaan
apteekin pöydällä olevan tietokoneen rikki ja kaatamaan hyllyllisen vitamiineja pitkin lattioita.
Taskuunsa Petri nappasi pari muovista ruiskua tehdäkseen niistä itselleen nuuskan käyttöön
sopivia "nuuskatykkejä". Petrin ollessa poistumassa apteekista poliisipartio otti hänet kiinni.

Tapaulcsen peruste ltu rila soikeudellinen arvi ointi. Vast aul<se ssa e i e dellytetc)
rangai s t us a s te i klaj e n s e lo s t ami s t a t ai ran gaistuks e n mitt aami s t a.

(10p.)

5a. Oy Kultakaivos Ab:n rikastamolla sattui laajaympäristövahinko. Työntekijä X unohti sulkea
huuhtelun jälkeen liuotinsäiliön pohjaventtiilin ja näin 10.000 litraa erittäin myrkyllistä liuotinta
piiäsi valumaan poistoputkea pitkin låiheiseen järveen. X:llä oli ollut kiire)koska hänen piti viedä
läheiselle kioskille veikkauskuponki, joten hän olijättänyt huuhteluveden valumaan omia
aikojaan, eikä ollut työmaalle palattuaan muistanut sulkea venttiiliä.

Tapahtumaa selviteltäessä kävi ilmi, että poistoputken olisi tullut piiättyä 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 kuitenkaan olleet muiden kiireidensä
vuoksi ehtineet tarkastaa oliko lupaehtoja noudatettu. He olivat luottaneet täysin kaivoksen-
johtaja A:n vuolaisiin vakuutteluihin siitä, että kaikki oli kunnossa rikastamolla.

(8p.)

5b. Markku (l7v) seurasi tuntemaansa l3-vuotiasta Annea, joka olitulossa harjoituksista kello
seitsemän aikaan illalla. Markku hyökkäsi Annen kimppuun takaapäin, kaatoi hänet maahan,
kuristi kurkusta ja löi useita kertoja Annea nyrkillä kasvoihin, minkä jälkeen Markku raiskasi
Annen. Tässä vaiheessa paikkaa lähestyi iltalenkillään Veikko (35v), jonka Anne huomasi ja
alkoi huutaa apua. Tästä syystä Markku kuristi kaksin käsin Annea kaulasta sillä seurauksella,
että tämä tukehtuija kuoli.

(7p.)

Tapausten perusteltu rikosoikeudellinen arviointi. Vastauksessa ei edellytetci
ran g ai s tus a s t e ikkoj e n s e I o s t am i s t a t o i r an gai stul<s e n mitt aami s t a.


