
RIKOSOIKEUS OAIO1001 Nimi:________________________op.no:____________ 

Tentti 10.2.2014 

Kirjoita vastaukset erillisille konsepteille paitsi kysymykset 1, 2 ja 3, joihin vastataan tässä 

kysymyspaperissa annettuun tilaan. Jätä konseptivastauspaperin reunaan kahden ruudun 

marginaali korjausmerkinnöille. Kaikista kysymyksistä on jätettävä nimellä varustettu 

vastauspaperi. Luopuja jättää yhden nimellään varustetun vastauspaperin, jossa teksti 

”luovun”. Tentin tulokset julkaistaan viimeistään 10.3.2014. 

1. Martti (17v.) tuomitaan käräjäoikeudessa tänään 10.2.2014: 

a) törkeästä varkaudesta (tehty 1.5.2013) 

b)  moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta (tehty 16.7.2013) ja 

c) törkeästä ryöstöstä (tehty 10.10.2013) 

8 kk ehdottomaan vankeusrangaistukseen. 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

a) Miltä asteikolta Martille on tänään mitattu 8 kuukauden vankeusrangaistus? Rastita 

oikeat vaihtoehdot (minimi ja maksimi) 

Minimi     Maksimi 

 4 kk vank.  □   8 v 6 kk □ 

 14 pv vank.  □   4 v  □ 

 1 v vank.  □   7 v  □ 

 3 kk vank.  □   6 v  □ 

b) Mitä muita mahdollisuuksia käräjäoikeudella oli tuomita 8 kuukauden rangaistus kuin 

määrätä se ehdottomana vankeusrangaistuksena? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c) Kun Martti menee suorittamaan 8 kuukauden vankeusrangaistusta vankilaan, milloin 

hän pääsee ehdonalaiseen vapauteen: 

_________________________________________________________________ (9p) 

 



Nimi:__________________________op.no:__________ 

2. Dan Frände käsittelee ”Yleinen rikosoikeus” –kirjassaan useammassa yhteydessä 

provokaatiota. Missä ja miten? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

           (8p.) 

 

3. Suomessa on käytössä useampia sakkolajeja eli päiväsakko, rikesakko, uhkasakko ja 

yhteisösakko. Miten nämä tuomitut sakkorangaistukset pannaan täytäntöön ja mitä 

tapahtuu, jos niitä ei saada perityksi? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________(8p.) 



4. Marja (28v) oli suorittanut medianomin tutkinnon ammattikorkeakoulussa ja hän oli 

myös ollut oman alansa töissä kesäisin ja lähes kolme vuotta valmistumisensa jälkeen. 

Marja oli paremman urakehityksen toivossa hakeutunut töihin Oy Yritys Ab:n 

palvelukseen, missä hän oli nyt työskennellyt noin vuoden ajan. Olet asianajaja, jolta 

Marja tulee kysymään neuvoa pulmalliseen tilanteeseensa. 

 

Marja oli työsuhteensa alusta asti kuullut miesvaltaisella työpaikalla ”tytöttelyä”, hänet 

oli määrätty lähinnä kahvinkeittäjäksi ja siivoojaksi, vaikka hänen vastuualueekseen oli 

työsopimusta solmittaessa merkitty yrityksen yhteiskuntasuhteiden hoito ja suhteiden 

ylläpito yhteistyökumppaneihin. Seksuaalissävytteinen vitsailu ja kommentit Marjan 

pukeutumisesta ja ulkonäöstä olivat olleet lähes jokapäiväisiä. Veljessarjan keskellä 

kasvaneena Marja oli pystynyt näihin puheisiin suhtautumaan huumorilla ja antamaan 

vitsailijoille joskus takaisin ronskistikin, mutta hänen ammattitaitonsa täydellinen 

mitätöinti esimies A:n taholta oli nyt mennyt sellaiseksi, että hän koki sairastuneensa 

vakavasti esimiehen vähättelevän ja vihamielisen käytöksen johdosta. Hän koki olevansa 

pelkkää ilmaa tälle, eikä A antanut Marjan edes tehdä niitä töitä, joita hänet oli 

nimenomaan taloon tullessa palkattu tekemään. Esimies oli myös jatkuvasti huutanut 

hänelle ja kieltänyt Marjaa olemasta missään kontaktissa yrityksen 

yhteistyökumppaneihin. 

 

Marja oli ollut yhteydessä osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajaan ja varapuheen-

johtajaan asiassa, mutta mitään ei ollut tapahtunut. Onko Marjan mahdollista tehdä 

rikosilmoitus työnantajastaan ja minkä rikoslainkohdan tai rikoslainkohtien nojalla siinä 

tapauksessa? Voiko hän vaatia vahingonkorvauksia yritykseltä?  

Marja on ollut sairauslomalla psyykkisistä syistä nyt kolme viikkoa, eikä hän tunne 

olevansa kykenevä palaamaan töihin näissä olosuhteissa.  

Mitä oikeudellisia neuvoja annat Marjalle? 

 

Tapauksen perusteltu rikosoikeudellinen arviointi. Vastauksessa ei edellytetä rangaistus-

asteikkojen selostamista tai rangaistuksen määräämistä. 

           (10p) 



5a. Erja (33v) oli joutunut lähtemään kotoaan alaikäisten lastensa Merjan ja Mikan 

kanssa, koska hänen miehensä Mikko (36v) oli yöllä humalassa uhannut tappaa koko 

perheen. Mikko oli aikaisemminkin pahoinpidellyt Erjaa usein, mutta lapsia Mikko oli 

vain tukistanut ja antanut joskus luunappeja kasvatusmielessä. Poliisit olivat hälytyksen 

saatuaan tulleet asunnolle ja pidättäneet Mikon, joka teki voimakasta vastarintaa 

huitomalla ja yrittämällä potkia poliiseja. Mikko vaati poliiseille rangaistusta laittomasta 

vapauden riistosta ja Erjalle rangaistusta omavaltaisesta huostaanotosta. 

 

           (8p) 

 

 

5b. Sairaanhoitaja Anna oli jakanut vanhusten palvelutalossa asukkaiden lääkkeet lääkäri 

Timon aikaisemmin antamien ohjeiden mukaan, mutta huolimattomuuttaan siten 

virheellisesti, että palvelutalon 80 vuoden ikäinen asukas Yrjö kuoli saatuaan toiselle 

asukkaalle tarkoitetun lääkeannoksen. Sairaanhoitaja Anna oli antanut lähihoitaja 

Minnalle väärän lääkeastian Yrjön huoneeseen vietäväksi. Hoitoapulainen Sirkka oli 

tarjoillut lääkkeen Yrjölle aamiaisen yhteydessä Minnan ohjeiden mukaisesti. Yrjön tila 

heikkeni nopeasti ja hän kuoli seuraavana aamuna ensiavusta ja sairaalaan tehohoitoon 

siirrosta huolimatta.  

Yrjön omaiset halusivat Valviran tutkittavaksi lääkäri Timon todistukset lääkäriopin-

noista, sillä kuten Yrjön poika totesi: ”Ettei vain taas ollut valelääkäri asialla.”  

         (7p) 

Esitä perustellut rikosoikeudelliset arviot tapauksista. Vastauksissa ei edellytetä 

rangaistusasteikkojen selostamista tai rangaistuksen mittaamista. 


