
RIKOSOIKEUS OAIO1001 Nimi:_________________________op.no:____________ 

Tentti 22.4.2014 

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 15.5.2014. 

1. Poliisipäällikkö Y tuomitaan tänään KO:ssa 22.4.2014 törkeästä huumausainerikoksesta, 

rahanpesusta, törkeästä lahjuksen ottamisesta, virkasalaisuuden rikkomisesta ja törkeästä 

virka-aseman väärinkäyttämisestä. 

 

Vastaa perustellen seuraaviin kysymyksiin. 

 

a) Mitä lainkohtia tuomioistuin tänään soveltaa määrittäessään asteikon, jolta 

poliisipäällikkö Y:lle tuomitaan rangaistus?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Miltä asteikolta tuomittava rangaistus määrätään (maksimi ja minimi) ja miten asteikko 

on muodostettu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Mitä muita seuraamuksia rangaistuksen ohella poliisipäällikkö Y:lle voidaan tuomita? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

            (8p) 

            



     Nimi:________________________op.no:_____________ 

 

 

2. Jenginjohtaja Raimo (30v) oli riitaantunut jengin jäsenen Antin kanssa ja päätti raivata 

hänet pois tieltään. Hän antoi Antin tappamisen Pekan (45v) tehtäväksi, joka puukottikin 

yhdessä poikansa Eeron (17v) kanssa Antin hengiltä. Puukotuksessa käytetyt tikarit 

hankki Eeron koulukaveri Matti (16v) isänsä historiallisesta asekokoelmasta. Eero ei 

tarkasti kertonut, mihin tikareita käytettäisiin, mutta Matti epäili tappopuuhia, koska tiesi 

Eeron isän kuuluvan pahamaineiseen jengiin ja Eero kertoi niitä tarvittavan 

”puhdistuspuuhiin”. 

Mistä rikoksista Raimo, Pekka, Matti ja Eero tullaan tuomitsemaan ja miltä asteikolta 

heille määrätään rangaistukset, jos tekoa pidetään murhana? 

 

 

a) Raimo (30v) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b) Pekka (45v) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

c) Matti (16v) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

d) Eero (17v) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________              

           (10p) 

 

   



Nimi:_____________________________________op.no:__________________ 

3. Millaisissa olosuhteissa tehty henkirikos toteuttaa surman (RL 21:3) tai lapsensurman 

(RL 21:4) tunnusmerkistön? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ (8p) 

 

4a. Jukka J oli pyrkinyt entisen naisystävänsä Liisa L:n asuntoon soittamalla ovikelloa ja 

ovea potkimalla, mutta Liisa ei ollut päästänyt häntä sisälle. Tästä hermostuneena Jukka J oli 

huutanut postiluukusta Liisa L:lle ”minä tapan sinut”. Noin puolen tunnin kuluttua Jukka J 

ampui haulikolla kerrostalon porraskäytävästä kaksi laukausta ulko-oven ja raollaan olleen 

eteisen sisäoven läpi Liisa L:n asuntoon, jossa Liisa L tällöin oli oleskellut. Haulit olivat 

osuneet pääasiassa seiniin, mutta yksi hauli oli osunut Liisa L:n reiteen jättäen siihen 

punaisen jäljen ja useita hauleja oli jäänyt hänen hiuksiinsa. Laukaushetkellä Liisa L oli ollut 

olohuoneen ja eteisen välisen käytävän olohuoneen puoleisessa päässä. Liisan teini-ikäiset 

lapset Heikki ja Laura olivat tapahtuma-aikaan myös asunnossa, mutta yksikään hauleista ei 

osunut heihin. Jukka J ei ehtinyt ajaa 100 metriä pitemmälle kerrostalon pihalta, kun poliisit 

pysäyttivät hänet ja ottivat kiinni. Tarkkuusalkometri osoitti Jukka J:llä olleen 0,67 

milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. 

Tapauksen perusteltu rikosoikeudellinen arviointi. Vastauksessa ei edellytetä 

rangaistusasteikkojen selostamista tai rangaistuksen mittaamista.     (8p) 



4b. Kaverukset Mikko (17v), Ville (16v) ja Janne (14v) viettivät iltaa Mikon kotona. Illan 

kuluessa he saunoivat ja joivat kymmenkunta keskiolutta mieheen. Saunan jälkeen he 

alkoivat miettiä parinkymmenen kilometrin päässä olevaan ravintolaan lähtemistä. He eivät 

halunneet tuhlata vähiä rahojaan taksiin, joten he päättivät lainata ulkomaanmatkalla olevan 

naapurin Pekan (30v) autoa. He pääsivät sisään Pekan autoon, mutta eivät saaneet autoa 

käynnistettyä ilman avaimia, joten he rikkoivat naapuritalon ikkunan, menivät taloon sisälle 

ja löysivät auton vara-avaimet eteisen lipaston laatikosta. 

Autolla lähdettiin kohti kaupunkia Mikon toimiessa kuljettajana, Villen istuessa etupenkillä 

ja Jannen takapenkillä. Janne kehotti Mikkoa kokeilemaan, kuinka hyvin naapurin bemari 

kulkee ja Mikko kiihdyttikin nopeuden 160 kilometriin tunnissa hiljaisella tiellä, jolla 

nopeusrajoitus oli 80 kilometriä tunnissa. Edessä istuva Ville tunsi itsensä pahoinvoivaksi ja 

pyysi Mikkoa pysähtymään. Vauhdin hurmasta nauttiva Mikko menetti auton hallinnan ja se 

ajautui poikittain vastaantulevan liikenteen kaistalle. Vastakkaisesta suunnasta tulleen 

Markun (56v) kuljettama henkilöauto törmäsi poikien auton takaosaan. Takana istunut Janne 

menehtyi välittömästi. Mikko ja Ville selvisivät pienillä mustelmilla. Markun oikea jalka 

joutui pahasti puristuksiin ja se jouduttiin myöhemmin amputoimaan. 

Tapauksen perusteltu rikosoikeudellinen arviointi. Vastauksessa ei edellytetä 

rangaistusasteikkojen selostamista tai rangaistuksen mittaamista.  (8p) 

 

5. Oy Kultakaivos Ab:n rikastamolla sattui laaja ympäristövahinko. Työntekijä X unohti 

sulkea huuhtelun jälkeen liuotinsäiliön pohjaventtiilin ja näin 10.000 litraa erittäin 

myrkyllistä liuotinta pääsi valumaan poistoputkea pitkin läheiseen järveen. X:llä oli ollut 

kiire, koska hänen piti viedä läheiselle kioskille veikkauskuponki, joten hän oli jättänyt 

huuhteluveden valumaan omia aikojaan, eikä ollut työmaalle palattuaan muistanut sulkea 

venttiiliä. 

 

Tapahtumaa selviteltäessä kävi ilmi, että poistoputken olisi tullut päättyä jätevesisäiliöön 

eikä järveen.  Kaivokselle myönnettyyn ympäristölupaan ja kaivoksen rikastamon 

rakennuspiirustuksiin säiliö oli merkitty ja kaivokselle myönnetyissä ympäristö- ja 



rakennusluvissa säiliön sijoittamista oli myös edellytetty. Ympäristöviranomaiset eivät 

kuitenkaan muiden kiireidensä vuoksi ehtineet tarkastaa oliko lupaehtoja noudatettu. He 

olivat luottaneet täysin kaivoksenjohtaja A:n vuolaisiin vakuutteluihin siitä, että kaikki 

oli kunnossa rikastamolla. 

 

Tapauksen perusteltu rikosoikeudellinen arviointi. Vastauksessa ei edellytetä 

rangaistusasteikkojen selostamista tai rangaistuksen mittaamista. 

           (8p)  


