
Pohjoismainen oikeuskäsitystutkimus

Kaikissa Pohjoismaissa toteutetaan parhaillaan oikeuskäsityksiä  koskevaa tutkimusta,  erityisesti  vakaviin
rikoksiin ja väkivaltarikoksiin liittyen. Projektissa ovat mukana Kööpenhaminan yliopisto, Islannin yliopisto,
Oslon yliopisto,  Tukholman yliopisto sekä oikeusministeriö ja Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Helsingissä.
Rahoituksesta vastaavat Tanskan oikeusministeriö sekä Pohjoismaiden kriminologinen yhteystyöneuvosto.

Tutkimus koostuu kuudesta esimerkkitapauksesta, jotka on luotu todellisten tapausten inspiroimana. Samat
rikostapaukset  on lähetetty vuonna 2009 satunnaisotantaan perustuen 3000 suomalaiselle.  Vastaajia  on
pyydetty  arvioimaan,  minkälaisia  rangaistuksia  he  itse  antaisivat  kyseisistä  rikoksista.  Tutkimuksessa
vertaillaan kansalaisten mielestä sopivia rangaistuksia tuomioistuinten tämänhetkiseen käytäntöön.

Toivomme,  että  vastaatte  kyselyyn sen perusteella,  minkälaisen tuomion normaalitapauksessa antaisitte
jokaisessa lomakkeessa esitetyssä seitsemässä rikostapauksessa. Kysely voidaan täyttää joko yksilötyönä
tai  ryhmissä.  Olemme  tietoisia,  että  kirjoitetuista  rikostapauksista  puuttuu  suuri  määrä  tuomitsemisen
kannalta oleellista informaatiota. Yhtä lailla olemme tietoisia siitä, että valmiit rangaistusvaihtoehdot eivät ole
välttämättä juridisesti täysin paikkansa pitäviä. Tämä on välttämätön kompromissi, jotta tutkimuksen tulokset
olisivat Pohjoismaiden välillä mahdollisimman vertailukelpoisia.

Näistä  rajoituksista  huolimatta  pyydämme Teitä  arvioimaan  rangaistustason  ja  ilmoittamaan  minkälaisen
seuraamuksen Te valitsisitte (sisältäen päiväsakkojen lukumäärän, vankeusrangaistuksen pituuden jne.).  
Jos rikostapauksessa  on mahdollista arvioida vahingonkorvausten määrää,  olemme kiinnostuneita  myös
tästä  tiedosta.  Pyydämme,  että  täytätte  ensimmäisenä  vastaustaulukon  harmaat  ruudut,  mutta  olemme
kiitollisia jos Teillä on aikaa täyttää myös muut ruudut.

Lopuksi pyydämme, että vastaukset lähetetään 13.4.2012 mennessä oikeusministeriöön osoitteeseen 

aarne.kinnunen@om.fi 

tai 

Aarne Kinnunen
PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Kiitämme jo etukäteen ajastanne,

Aarne Kinnunen
Neuvotteleva virkamies
Oikeusministeriö
Kriminaalipoliittinen osasto
Puh. 09-16068109



Tuomitsematta jättäminen

Rikesakko (kork. 115 €)

Päiväsakkoja
1–2 kuukausipalkan verran
1–4 kuukausipalkan verran
Yli 4 kuukausipalkan verran

Ehdollinen vankeus
Alle 3 kuukautta
3–12 kuukautta
Yli 12 kuukautta

Ehdollisen vankeuden lisäksi
valvonta (1-3 vuotta)

Yhdyskuntapalvelu
Alle 50 tuntia
50–150 tuntia
Yli 150 tuntia

Sähköinen valvonta
Alle 2 kuukautta
2–3 kuukautta
Yli 3 kuukautta

Ehdoton vankeus
Alle 2 kuukautta
2–5 kuukautta
6–11 kuukautta

1v–1v 11kk
2v–2v 11kk
3v–4v 11kk

5 vuotta tai enemmän

Hoitoon määrääminen

Sovittelu

Korvaus kivusta tai kärsimyksestä
Alle 1000 euroa

1000–5000 euroa
5000–10 000 euroa

Yli 10 000 euroa



Tapaus1

Matti ja Anne ovat naimisissa, ja he ovat asuneet yhdessä kuusi vuotta. Heillä on yhteinen
neljävuotias tytär. Viimeisen vuoden kuluessa heillä on ollut ongelmia avioliitossaan, ja he ovat
riidelleet yhä useammin. He päättävät yrittää selvittää ongelmiaan keskustelemalla. He varaavat
kokonaisen viikonlopun voidakseen olla kahden kesken ja järjestävät lapsenvahdin. Jo
perjantaina he kuitenkin ajautuvat vihamielisiin väleihin, ja tilanne kehkeytyy väkivaltaiseksi
riidaksi. Matti poistuu asunnosta vihoissaan ja tapaa muutaman ystävänsä kaupungilla. Anne on
pahoillaan illan kulusta, mutta ei halua jäädä yksin kotiin istumaan. Siksi hänkin lähtee pian
asunnosta tapamaan muutamaa ystäväänsä.

Illan mittaan Matti katuu hukkaan heitettyä mahdollisuutta puhua ongelmista ja tavoittelee monta
kertaa kotoa puhelimella Annea, mutta hän ei ole kotona. Matti yrittää soittaa myös Annen
matkapuhelimeen, mutta Anne ei vastaa eikä myöskään soita takaisin. Matti palaa asuntoon
kello yhdeltä yöllä.

Kellon lähestyessä kahta Anne tulee kotiin. Matti haluaa tietää, missä Anne on ollut. Anne
vastaa: "En nyt jaksa puhua kanssasi." Matti haluaa kuitenkin keskustella ja tietää, missä Anne
on ollut. Anne ei edelleenkään vastaa Matin kysymyksiin eikä halua puhua hänen kanssaan.
Matti käy mustasukkaiseksi, koska Anne ei halua kertoa illastaan; lisäksi Matti on nyreä siitä,
että Anne ei vaikuta halukkaalta käsittelemään heidän ongelmiaan. Koska Anne ei edelleenkään
halua vastata Matin kysymyksiin, Matti alkaa syyttää häntä uskottomuudesta. Anne suuttuu, ja
syntyy kovaääninen riitä, jossa uskottomuussyytöksiä lentelee puolin ja toisin. Matin ärtymys
kasvaa aina vain.

Eräässä vaiheessa Anne toteaa, että heidän olisi parasta erota. Matti ärtyy nyt niin paljon, että
hän lyö Anne kovaa rintaan, ja Anne kaatuu. Matti potkaisee Annea kaksi kertaa selkään. Anne
yrittää varjella itseään käsillään, mutta Matti potkii häntä jälleen sekä kylkeen että käsille ja
iskee häntä lisäksi nyrkillä takaraivoon. Anne pääsee jaloilleen ja huutaa, että nyt suhde on
taatusti loppu. Sen jälkeen hän säntää ulos asunnosta.

Anne menee sairaalaan, jossa hänet tutkitaan ja hänestä otetaan röntgenkuvat. Annella on
mustelmia rinnassa ja selässä sekä kipua niskassa, selässä, kylkiluissa ja munuaisissa
seuraavien neljän, viiden päivän ajan. Lisäksi Annen oikeasta kädestä on murtunut kaksi sormea.
Anne hakee avioeroa, ja pari eroaa sittemmin.

Millaisen rangaistuksen Matti tulisi saamaan?

Pyydämme sinua ensin täyttämään harmaan ruudun, jonka jälkeen olisimme kiitollisia, jos sinulla on aikaa
täyttää myös muut ruudut.  Meille olisi myös suuri apu siitä, että kertoisitte minkä rikosnimikkeen
tämänkaltainen tapaus tulisi saamaan.

Matti on… …ei aiempia tuomioita
…tuomittu kerran aiemmin
Annen kumoon työntämisestä ja
jalkaan potkaisemisesta

…24-vuotias

…40-vuotias

Vahingonkorvaus annettujen luokkien mukaan:



Tapaus 2

Antti on saanut 2000 euron arvoisen työtarjouksen. Hänen pitäisi matkustaa Espanjan Madridiin
ja tuoda mukanaan Suomeen erä heroiinia. Antilla on pahoja taloudellisia ongelmia, ja hän on
aiemmin kertonut tutulle huumekauppiaalle päätyneensä rahan puutteessa taloudelliseen
ahdinkoon. Parin päivän päästä huumekauppias ottaa häneen yhteyttä ja kertoo keikasta, jolla
hän voisi ansaita 2000 euroa. Antin mielestä tarjous kuulostaa helpolta rahanteolta, ja hän arvelee
valvonnankin olevan melko vähäistä näinä avointen rajojen aikoina.

Antti noutaa heroiinin madridilaisesta baarista. Hän on saanut setelinpuolikkaan ja ohjeen, että
hänen on näytettävä se miehelle, jolla on setelin toinen puolisko. Antti ei koskaan aiemmin ole
tavannut miestä, mutta setelinpuolikkaat sopivat yhteen ja Antti saa heroiinin. Hotellihuoneessa
hän varmistaa, että on saanut todellakin heroiinia. Seuraavana päivänä hän lentää takaisin
Helsinki-Vantaalle. Heroiini on pakattu neljään pieneen pussiin; niiden sisältämä kaikkiaan 250
gramman heroiinierä vastaa noin 25 000 kerta-annosta. Jo kotona ennen lähtöä Antti on tehnyt
vanhoihin kenkiinsä reiät ja laittanut päälle pohjallisen. Hän työntää kumpaankin kenkään kaksi
pussia ja pitää kenkiä jalassaan koko kotimatkan ajan.

Kun Antti on saanut matkalaukkunsa Helsinki-Vantaan saapuvien lentojen puolella, hän kulkee
vihreän ei tullattavaa -kaistan läpi. Hän on jännittynyt, ja yksi tullivirkailijoista pitää
epäilyttävänä hänen hermostunutta käytöstään ja kävelyään, joka on hieman eriskummallista
kengissä olevien täytteiden takia. Tullivirkailija viittaa hänet tarkastettavaksi ja käy läpi Antin
matkalaukun löytämättä mitään. Antti hikoilee ja hermoilee. Tullivirkailija pyytää Anttia
riisumaan takin ja kengät ja löytää kengistä neljä heroiinipussia. Sitten poliisi pidättää Antin.

Millaisen rangaistuksen Liisa tulisi saamaan?

Pyydämme sinua ensin täyttämään harmaat ruudut, jonka jälkeen olisimme kiitollisia, jos sinulla on aikaa
täyttää myös muut ruudut.  Meille olisi myös suuri apu siitä, että kertoisitte minkä rikosnimikkeen
tämänkaltainen tapaus tulisi saamaan:

Liisa on… … ei aiempia
tuomioita

… tuomittu
kerran aiemmin
huumeiden
myymisestä

… tuomittu
kolme kertaa
aiemmin
huumeiden
myymisestä

…tuomittu
kerran aiemmin
varkaudesta

…ollut huumeiden
väärinkäyttäjä vuosia
sitten

…joko
huumeidenkäyttäjä tai
huumeriippuvainen

Vahingonkorvaus annettujen luokkien mukaan:

Tapaus 3



Eräänä tiistai-iltapäivänä heti kello 18:n jälkeen Lauri menee erääseen myymälään päässään
pään ja kasvot peittävä, vain silmät paljaaksi jättävä huppu. Myyjä on yksin myymälässä.
Kun Lauri tulee myyntitiskille, hän ottaa esiin leipäveitsen ja osoittaa myyjää sillä uhkaavasti.
"Rahat tänne", hän huutaa. Myyjä ei heti reagoi, joten Lauri juoksee tiskin taakse ja pitää
veistä myyjän edessä. "Avaa kassa ja anna rahat", Lauri huutaa ja tönäisee myyjän tiskiä
vasten. Myyjä saa kassakoneen auki, mutta siellä on vain 200 euroa seteleinä ja kolikkoina.
Lauri ottaa setelit toisella kädellään ja pitelee samalla veistä uhkaavasti toisessa kädessään
ja sanoo: "Haluan enemmän rahaa! Missä loput rahat on?"

Myyjä selittää lopun päiväkassan olevan takahuoneen kassakaapissa, johon hänellä ei ole
käyttäjäkoodia. Lauri tarttuu myyjää olkavarresta pitäen veistä vasemmassa kädessään. Hän
pakottaa myyjän takahuoneeseen, missä sijaitsee lattiaan kiinni pultattu kassakaappi, jossa
on vain kapea aukko rahojen tallettamista varten. Kassakaapin kyljessä on näppäimistö ja
näyttö koodin syöttämistä varten. Lauri suuntaa veitsen myyjää kohti ja huutaa: "Koodi!" "En
tiedä sitä", myyjä toistaa. Lauri siirtyy askeleen lähemmäksi ja osoittaa myyjää veitsellä.
"Koodi!" hän huutaa jälleen.

Silloin myyjä syöttää koodin ja avaa kassakaapin. Lauri ottaa setelinipun ja pussillisen
pikkurahaa ja juoksee ulos myymälästä. Koko ryöstösaalis on 1 600 euroa.

Millaisen rangaistuksen Lauri tulisi saamaan?

Pyydämme sinua ensin täyttämään harmaan ruudun, jonka jälkeen olisimme kiitollisia, jos sinulla on aikaa
täyttää myös muut ruudut.  Meille olisi myös suuri apu siitä, että kertoisitte minkä rikosnimikkeen
tämänkaltainen tapaus tulisi saamaan.

Lauri on… Mikä olisi tuomio

…28-vuotias

…ei aiempia tuomioita

…ei päihteiden
väärinkäyttäjä
…käyttää joskus
kokaiinia ja
amfetamiinia

ehdollinen vankeus yli
12 kuukautta

…tuomittu kerran
aiemmin varkaudesta

…ei päihteiden
väärinkäyttäjä

… käyttää joskus
kokaiinia ja
amfetamiinia

ehdollinen vankeus yli
12 kuukautta,
ehdollisen ohella
yhdyskuntapalvelua 

…18-vuotias

… ei aiempia tuomioita

… ei päihteiden
väärinkäyttäjä
… käyttää joskus
kokaiinia ja
amfetamiinia

ehdollinen vankeus yli
12 kuukautta,
tehosteeksi valvonta

… tuomittu kerran
aiemmin ryöstöstä

… ei päihteiden
väärinkäyttäjä
… käyttää joskus
kokaiinia ja
amfetamiinia

ehdollinen vankeus yli
12 kuukautta,
tehosteeksi valvonta

Vahingonkorvaus annettujen luokkien mukaan: kärsimyskorvaus 1000 - 5000 euroa

Tapaus 4



Jenni ja Vesa eivät tunne toisiaan mutta ovat saman yrityksen palveluksessa. He tapaavat
hotellissa pidettävässä yrityskoulutuksessa, joka kestää perjantaista lauantaihin. Perjantai-illan
päivällisen jälkeen he tanssivat pari tanssia yhdessä ja päättävät ottaa drinkit hotellin baarissa
musiikin loputtua kahden aikaan yöllä.

Baari on kuitenkin suljettu, joten he lähtevät huoneisiinsa, jotka sijaitsevat eri kerroksissa.
Matkalla ylös Vesa kysyy, saako hän halata Jenniä. Jenni vastaa myöntävästi, ja he halaavat
toisiaan. Matkan jatkuessa Vesa kutsuu Jennin oluelle huoneeseensa. Jenny ottaa kutsun
vastaan, ja he siirtyvät Vesan huoneeseen.

Huoneessa Jenni istuu nojatuoliin ja Vesa sängylle. Tunnelma on hyvä; he juttelevat työstä ja
juovat pari olutta. Kun Vesa palaa takaisin käytyään vessassa, hän menee Jennin luo, nojautuu
hänen ylleen ja alkaa suudella häntä. Jenni sanoo, ettei hän pidä siitä. Jenni tarttuu Vesan käsiin
ja yrittää työntää niitä pois. Vesa ei kuitenkaan välitä torjunnasta. Vesa riisuu Jennin puseron ja
avaa rintaliivit. Hän koskettelee ja suutelee Jennin rintoja tämän yrittäessä turhaan työntää häntä
pois. Jenni nousee ja sanoo haluavansa lähteä, mutta Vesa tarttuu häneen kiinni ja vetää hänet
sängylle.

Jenni protestoi ja sanoo, että Vesan pitää päästää hänet menemään. Vesa ei ota vastalauseita
kuuleviin korviinsa, vaan riisuu Jenniltä housut, pikkuhousut ja puseron. Vesa painaa Jennin
sängylle, menee hänen päälleen makaamaan ja pitää häntä kiinni. Samalla hän saa vedettyä
omat housunsa alas, painautuu Jenniä vasten ja suorittaa lyhyen vaginayhdynnän. Lauettuaan
hän vetäytyy ulos ja nousee sängyltä. Jenni juoksee vessaan, kuivaa itsensä nopeasti pyyhkeellä
ja pukee housut ja puseron ylleen. Sitten hän keräilee loput vaatteensa ja poistuu välittömästi
Vesan huoneesta.

Aikaisin lauantaiaamuna Jenni soittaa siskolleen ja kertoo, mitä on tapahtunut. Sisko vie Jennin
sairaalan raiskauksien uhreja hoitavaan yksikköön, jossa Jenni tutkitaan. Fyysisiä vaurioita ei
havaita, mutta Jenni on järkyttynyt, erittäin murheellinen ja peloissaan. Keskiviikkona, neljän
päivän kuluttua raiskauksesta, Jenni ilmoittaa tapahtuneesta poliisille.

Millaisen rangaistuksen Vesa tulisi saamaan?

Pyydämme sinua ensin täyttämään harmaan ruudun, jonka jälkeen olisimme kiitollisia, jos sinulla on aikaa
täyttää myös muut ruudut.  Meille olisi myös suuri apu siitä, että kertoisitte minkä rikosnimikkeen
tämänkaltainen tapaus tulisi saamaan.

Vesa on…
…ei aiempia
tuomioita

…tuomittu kerran
aiemmin
varkaudesta

…tuomittu
aiemmin
seksuaalisesta
häirinnästä

…tuomittu
aiemmin
raiskauksen
yrityksestä

…28-vuotias

Ehdollinen
vankeus yli 12
kuukautta,
ehdollisen ohella
yhdyskuntapalvel
ua 

Ehdollinen
vankeus yli 12
kuukautta,
ehdollisen ohella
yhdyskuntapalvel
ua 

Ehdollinen
vankeus yli 12
kuukautta,
ehdollisen ohella
yhdyskuntapalvel
ua 

Ehdoton vankeus
1v - 1v 11 kk

…18-vuotias  Ehdollinen
vankeus yli 12
kuukautta,
tehosteeksi

Ehdollinen
vankeus yli 12
kuukautta,
tehosteeksi

Ehdollinen
vankeus yli 12
kuukautta,
tehosteeksi

Ehdoton vankeus
1v - 1v 11 kk



valvonta valvonta valvonta

Vahingonkorvaus annettujen luokkien mukaan: kärsimyskorvaus 1000-5000

Tapaus 5

39-vuotias Elisa on työskennellyt suuressa pankissa 15 vuotta. Hän on pankkivirkailija ja on viime vuosina
edennyt erityisen uskollisen työntekijän asemaan. Hänellä on useita johtotehtäviä takanaan. Viimeisten
kymmenen vuoden ajan hän on toiminut yksityisasiakkaiden neuvojana ja erikoistunut iäkkäisiin asiakkaisiin,
joilla on yksityistä omaisuutta. Hänelle on vuosien mittaan rakentunut erityinen suhde moniin neuvomiinsa
asiakkaisiin, joten asiakkaat todella luottavat hänen neuvoihinsa.

Kahden vuoden aikana vuoden 2006 toukokuusta vuoden 2008 kesäkuuhun hän on syyllistynyt kavallukseen
perustamalla viisitoista tekaistua asiakastiliä, joiden avulla hän on ohjannut itselleen kaikkiaan hieman yli 2.7
miljoonaa euroa. Hän on sijoittanut rahat saman tien osakkeisiin. Transaktiot hän on tehnyt toisen pankin
välityksellä. Pankki on kärsinyt melkein puolen miljoonan euron vahingon.

Lisäksi hän on rouva Hilkka Saarisen (82 vuotta) henkilökohtaisena neuvonantajana toimiessaan syyllistynyt
törkeään kavallukseen siirtämällä tämän tililtä tammikuun 2001 ja toukokuun 2003 välisenä aikana
seitsemään otteeseen yhteensä lähes 50 000 euroa ja käyttämällä rahat.

Edelleen hän on yksityisasiakkaiden neuvojana syyllistynyt törkeään kavallukseen sosiaalivirkailija Jaana
Penttistä kohtaan käyttämällä elokuun 2003 ja lokakuun 2005 välisenä aikana kahteentoista otteeseen
yhteensä noin 35 000 euroa rahaa tämän tililtä. Lopuksi hän on vuoden 2005 ja toukokuun 2008 välisenä
aikana viiteen otteeseen nostanut oikeudetta eri asiakastileiltä maksuina yhteensä lähes 4000 euroa ja
käyttänyt rahat. Maksut olisi pitänyt tallettaa pankissa tätä tarkoitusta varten olemassa olevalle tilille.

Millaisen rangaistuksen Elisa tulisi saamaan?

Pyydämme sinua ensin täyttämään harmaan ruudun, jonka jälkeen olisimme kiitollisia, mikäli sinulla on aikaa
täyttää myös muut ruudut.  Meille olisi myös suuri apu siitä, että kertoisitte minkä rikosnimikkeen
tämänkaltainen tapaus tulisi saamaan.

Elisa on… …ei aiempia varoituksia
…aiemmin varoitettu vuonna
2001, kun huomattiin joitain
epäilyttäviä transaktioita 

…ei päihdeongelmaa
Ehdoton vankeus 2v - 2v 11kk Ehdoton vankeus 2v - 2v 11kk

…pitkäaikainen riippuvuus
amfetamiiniin ja lääkkeisiin Ehdoton vankeus 2v - 2v 11kk Ehdoton vankeus 2v - 2v 11kk

Vahingonkorvaus annettujen luokkien mukaan:



Tapaus 6

Hannu on matkalla kotiin juhlista kahden aikaan yöllä. Hän on riidellyt tyttöystävänsä kanssa ja poistui siksi
juhlista tuttavansa Mikan kanssa. Hannu ja Mika puhuvat tapahtuneesta, ja Hannu on sekä pahoillaan että
äkäinen tyttöystävänsä käytöksestä.

Hannu ja Mika kävelevät kotia kohti kaupungin halki ja pysähtyvät matkalla ottaakseen välipalaa. He syövät
seisaallaan grillin ulkopuolella, ja Hannu menee sisään käydäkseen vessassa. Matkalla ulos hän ostaa
colapullon. Hänen tullessaan ulos Mika on hävinnyt. Hän etsii Mikaa ja kulkee edestakaisin grillin edessä.
Vähän matkan päässä istuvat Olli ja Janne, jotka niin ikään ovat käyneet grillillä ja istuvat nyt syömässä. Olli
ja Janne juttelevat ja nauravat.

Hannu ei tunne kumpaakaan heistä eikä hän kuule, mitä he sanovat, mutta hän käsittää heidän puhuvan
hänestä ja nauravan hänelle. Hannu jatkaa Mikan etsimistä, ja häntä alkaa ärsyttää, että Mika on noin vain
häipynyt. Hän menee Ollin ja Jannen luokse kysymään, ovatko he nähneet Mikaa.

Ollilla ja Jannella on juttu kesken, joten Olli vain kääntää hetkeksi päätään Hannun suuntaan ja vastaa
ykskantaan kieltävästi. Sitten he jatkavat keskusteluaan eivätkä kiinnitä Hannuun huomiota. Silloin Hannu
suuttuu, tarttuu Ollia käsivarresta ja sanoo: "Älä kohtele mua noin ylimielisesti." Olli yrittää vääntäytyä irti
otteesta. Sitten Hannu lyö Ollia nyrkillä pään toiselle sivulle. Seuraavaksi hän lyö Ollia pään sivulle
colapullolla niin, että se särkyy. Olli kaatuu, ja hänen maatessaan maassa Hannu ottaa askeleen taaksepäin
ja potkaisee Ollia kasvoihin ja polkaisee hänen päänsä päälle korvan etupuolelle. Sitten Hannu pakenee
juosten paikalta. Olli saa vakavia (hoitoa vaativia) haavoja suupieleen ja päänahkaan. Lisäksi Ollin nenä ja
poskiluu murtuvat. Olli saa myös aivotärähdyksen mutta ei pysyviä vammoja.

Millaisen rangaistuksen Hannu tulisi saamaan?

Pyydämme sinua ensin täyttämään harmaan ruudun, jonka jälkeen olisimme kiitollisia, jos sinulla on aikaa
täyttää myös muut ruudut.  Meille olisi myös suuri apu siitä, että kertoisitte minkä rikosnimikkeen
tämänkaltainen tapaus tulisi saamaan.

Hannu on… Seuraamus
…27-vuotias …ei aiempia tuomioita …vaikeasti

alkoholiriippuvainen
…ei päihdeongelmaa

…tuomittu kerran
aiemmin
väkivaltarikoksesta

… vaikeasti
alkoholiriippuvainen
… ei päihdeongelmaa

…18-vuotias …ei aiempia tuomioita … vaikeasti
alkoholiriippuvainen
… ei päihdeongelmaa

…tuomittu kerran
aiemmin
väkivaltarikoksesta

… vaikeasti
alkoholiriippuvainen
… ei päihdeongelmaa



Vahingonkorvaus annettujen luokkien mukaan:
Tapaus 7

Vuonna 2001 Lauri ryhtyy suhteeseen naisen kanssa, joka asuu kahdestaan kymmenvuotiaan tyttärensä
Saaran kanssa. Lauri vierailee naisen luona useita kertoja muutamien kuukausien ajan, jonka jälkeen he
muuttavat yhteen. Samassa yhteydessä Laurille kehittyy hyvä suhde Saaraan.

Eräänä päivänä nainen pyytää Lauria vahtimaan Saaraa sillä aikaa, kun hän itse tapaa ystäviään
kaupungilla.  Laittaessaan Saaraa petiin antaa Lauri tälle suukon. Saaran mielestä on kivaa suukotella ja he
alkavat suudella toisiaan, ensin suulle ja sitten muualle vartaloon. Lauri ehdottaa, että he riisuvat vaatteensa
ja jatkavat sen jälkeen suutelua. Samassa yhteydessä Saara suutelee Laurin siitintä useita kertoja ja Lauri
suutelee Saaraa jalkojen väliin. Lopuksi Saara ei enää jaksa suudella ja he lopettavat.

Muutamia kuukausia myöhemmin nainen kertoo tavanneensa toisen miehen ja hän haluaa tämän vuoksi
lopettaa suhteen Lauriin. Samassa yhteydessä Lauri sanoo haluavansa säilyttää kontaktin Saaraan ja
tarjoutuu vahtimaan tätä. Naisen mielestä se on hyvä idea.

Seuraavien vuosien ajan Lauri vahtii Saaraa noin kerran kuukaudessa. Heidän välilleen kehittyy
seksuaalinen suhde, jossa Lauri koskettelee Saaran sukupuolielimiä ja Saara koskettelee ja imee Laurin
siitintä. Lauri ei koskaan uhkaile, käytä väkivaltaa tai yritä millään muulla tavoin pakottaa Saaraa
yhdessäoloon, mutta hän on kuitenkin muutamia kertoja houkutellut Saaraa suostumaan lupaamalla, että
tämä saa jäätelön tai pääsee elokuviin. 

Saaran täyttäessä 12 vuotta lopettaa Lauri hänen vahtimisensa. Saara kuitenkin vierailee Laurin luona
edelleen silloin tällöin joko lainatakseen rahaa tai päästäkseen pois äidin luota, jonka kanssa hän usein
riitelee. Joinakin näistä kerroista he jatkavat seksuaalista yhdessäoloaan.

Hieman ennen kuin Saara täyttää 14 vuotta ehdottaa Lauri, että he kokeilisivat oikeaa yhdyntää. Saara
epäröi aluksi, mutta antaa puhua itsensä ympäri. Seuraavien 1,5 vuoden aikana he tapaavat 6-8 kertaa.
Joinakin näistä kerroista he ovat yhdynnässä, mutta eivät joka kerta.

Täyttäessään 15 vuotta Saara uskoutuu ystävälleen ja kertoo yksityiskohtaisesti suhteestaan Lauriin. Ystävä
päättää ilmoittaa Laurista poliisille. Kuulustelussa Lauri murtuu ja tunnustaa suhteen.

Millaisen rangaistuksen Lauri tulisi saamaan?

Pyydämme sinua ensin täyttämään harmaan ruudun, jonka jälkeen olisimme kiitollisia, jos sinulla on aikaa
täyttää myös muut ruudut.  Meille olisi myös suuri apu siitä, että kertoisitte minkä rikosnimikkeen
tämänkaltainen tapaus tulisi saamaan.

Lauri on... … ei aiempia tuomioita …tuomittu kerran aiemmin
seksuaalisesta ahdistelusta

…40-vuotias

…23-vuotias
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