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 on vaatinut, että syyte hylätään ja hänet vapautetaanAbdirisaq Ahmed Nur
tuomituista korvauksista tai että rangaistusta joka tapauksessa alennetaan tai se
ainakin määrätään ehdolliseksi.

Valitus

Asiassa on järjestetty pääkäsittely 11.2.2019.

Asian käsittely hovioikeudessa

Hovioikeus määrää lisäksi mainitun lain 24 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla,
että myös hovioikeuden tuomio on asianomistajan ja asianomistajan äidin
henkilöllisyyttä koskevien tietojen osalta asianomistajan yksityiselämään
liittyvien arkaluonteisten tietojen vuoksi pidettävä salassa 21.3.2077 saakka.

Hovioikeus määrää oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa
annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla asianomistajan ja
asianomistajan äidin henkilöllisyydet asianomistajan erityisen arkaluonteisten
yksityiselämään liittyvien seikkojen vuoksi sekä saman lain 9 §:n 1 momentin
2 kohdan nojalla hovioikeudessa kertyneen oikeudenkäyntiaineiston
asianomistajan yksityiselämään liittyvien arkaluonteisten tietojen vuoksi
pidettäväksi salassa 21.3.2077 saakka.

Pääkäsittely on toimitettu oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä
tuomioistuimissa annetun lain 15 §:n 2 kohdan nojalla asianomistajan
pyynnöstä kokonaan yleisön läsnä olematta, koska siinä on esitetty
arkaluonteisia tietoja asianomistajan yksityiselämään liittyvistä seikoista.

Salassapitoa koskevat määräykset

Kihlakunnansyyttäjä Nina Keskinen
***(henkilöllisyys salainen)

Vastapuolet

Abdirisaq Ahmed Nur

Valittaja

Raiskaus

Asia

Helsingin käräjäoikeus 17.11.2017 nro 146823
(liitteenä)

Ratkaisu, johon on haettu muutosta

R 18/4012.04.2019
AsianumeroAntamispäivä

19/116870TuomioHelsingin hovioikeus
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Asianomistaja ei ollut koskenut tai yrittänyt koskea Nuriin eikä hän ollut ollut
ihastunut tähän. Nur oli teon jälkeen poistunut wc-tilasta ja tullut takaisin noin

 on kertonut, että hänen perehdyttämisestään töihin olivatAsianomistaja
huolehtineet myös muut työntekijät kuin Nur. Asianomistajan työtehtäviin oli
muun ohella kuulunut ajan viettäminen palvelukeskuksen asukkaiden kanssa,
mutta ei työvaatteiden peseminen. Pesukone oli sijainnut pukuhuoneesta
erillisessä tilassa. Nur oli kysellyt asianomistajalta muun muassa tämän taustaa
ja ikää ja asianomistaja oli kertonut Nurille olevansa 17-vuotias. Nur oli
kertonut itsestään myös ainakin sen, kauanko tämä oli asunut Suomessa.

Asianosaiset ja todistaja Nerg ovat kertoneet hovioikeudessa pääosin samalla
tavoin kuin heidän kertomakseen on käräjäoikeuden tuomioon merkitty
seuraavin lisäyksin:

Asiassa esitetystä näytöstä

Perustelut

Hovioikeuden ratkaisu

Asianosaiset ovat vedonneet esitutkintakertomuksiin pääkäsittelypöytäkirjasta
ilmenevällä tavalla.

Asianosaiset ovat vedonneet käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevään kirjalliseen
todisteluun. Pääkäsittelyssä on kuultu todistelutarkoituksessa Nuria ja
asianomistajaa sekä todistajina asianomistajan äitiä, Krista Nergiä ja Lazaro
David Palacios Gastonia.

Todistelu

Käräjäoikeuden tuomio oli oikea. Nur oli vetänyt asianomistajan kädestä
wc-tiloihin, mikä oli riittänyt murtamaan asianomistajan tahdon ja
lamauttaumaan hänet. Nur oli seisonut ulosreitin edessä, eikä asianomistajalla
ollut ollut tosiasiallisia keinoja päästä tilanteesta pois. Nur oli myös käyttänyt
hyväksi asianomistajan iästä ja kehitysasteesta johtuvaa avutonta tilaa.

 on vaatinut, että valitus hylätään.Asianomistaja

Käräjäoikeus oli mitannut rangaistuksen oikein.

Käräjäoikeus oli arvioinut asiassa esitetyn näytön oikein. Asianomistajan
kertomus tapahtumista oli ollut uskottava ja johdonmukainen.

 on vaatinut, että valitus hylätään ja Nur velvoitetaan korvaamaanSyyttäjä
todistelukustannukset hovioikeudessa.

Vastaukset

Nur ei ollut menetellyt syytteen teonkuvauksessa kuvatuin tavoin. Nur oli ollut
lähdössä töistä aiemmin juhlimaan Ramadanin päättymistä. Nur oli ollut
vaihtamassa vaatteita, kun asianomistaja oli tullut hänen perässään
pukuhuoneeseen ja halannut häntä. Asianomistaja oli ollut ihastunut Nuriin tai
muuten kiinnostunut Nurista.
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Hovioikeudessa uutena todistajana kuultu onLazaro David Palacios Gaston 
kertonut, että hän oli ollut vuonna 2015 töissä avustajana palvelukeskuksessa.
Nähtyään asianomistajan hovioikeudessa Gaston on muistanut nähneensä
hänet myös vuonna 2015 töissä palvelukeskuksessa. Asianomistaja ja Gaston
eivät olleet olleet keskenään enemmälti tekemisissä. Se vähä mitä he olivat
puhuneet keskenään oli liittynyt työasioihin. Tauoilla kaikki työntekijät olivat
viettäneet aikaa asukkaiden kanssa ja asianomistaja oli ollut mukana.
Asianomistaja ei ollut koskaan koskenut Gastonia. Gaston ei ollut tehnyt
erityisiä havaintoja Nurista ja asianomistajasta.

Nerg oli tapahtuman jälkeen puhunut asiasta Nurin kanssa. Nur oli ollut
säikähtäneen oloinen ja kiistänyt asianomistajan kertoman.

Todistaja  ei ole muistanut, oliko Nur ollut kokouksissa, joissaNerg
kesätyöntekijöistä oli kerrottu muulle henkilökunnalle. Kaikki työntekijät
olivat kuitenkin tienneet ”kesänuorista”, heidän työtehtävistään ja siitä, että he
olivat alaikäisiä. Iltavuoron työntekijät olivat tulleet töihin normaalisti noin
kello 13.15. Nur oli tapahtumapäivänä lähtenyt töistä huomattavasti muita
aamuvuorossa olleita työntekijöitä aikaisemmin. Nurilla oli ollut kiire, eikä
hän ollut kertonut syytä sille, miksi hän oli lähtenyt ennen työvuoronsa
päättymistä. Nur ei ollut sopinut poislähtemisestään etukäteen. Tilanne ei ollut
ollut normaali, koska ilman esimiehen lupaa ei ollut lupaa poistua ennen
työvuoron päättymistä.

 on kertonut, että hän oli keskustellut tyttärensä kanssaAsianomistajan äiti
tapahtumasta ja ettei tämä ollut halunnut puhua siitä ulkopuoliselle.
Asianomistaja oli alkanut suhtautua tapahtuneen jälkeen varauksellisesti
erityisesti tietyistä maista kotoisin oleviin miehiin.

Asianomistaja oli kehunut Nuria isoksi ja pitkäksi mieheksi ja yrittänyt
aiemminkin koskea tämän kättä. Nur ja asianomistaja olivat muiden ohella
viettäneet palvelutalon asukkaiden kanssa aikaa esimerkiksi palloa heitellen.
Nur ei ollut perehdyttänyt asianomistajaa töihin vaan se oli ollut muiden
työntekijöiden tehtävä. Nur ei ollut tiennyt asianomistajan ikää. Nur oli ollut
siinä käsityksessä, että asianomistaja oli ollut kesätöissä. Hän ei ole muistanut,
että työpaikalla olisi ilmoitettu asianomistajan olevan harjoittelussa oleva
”kesänuori”.

Vastaaja  on kertonut, että hän oli kyseisenä päivänä ollut aamuvuorossa,Nur
joka olisi kestänyt kello 13.30 saakka. Nur oli kuitenkin lähtenyt töistä noin
kello 13.00 juhlimaan Ramadanin päättymistä. Koska Nurilla oli ollut kiire
lähteä töistä, hän oli pyytänyt asianomistajaa laittamaan hänen työvaatteensa
pesuun. Nur oli toivottanut asianomistajalle hyvää viikonloppua.
Asianomistaja oli koskenut Nuria käsivarteen ja kiittänyt. Asianomistajan ja
Nurin välillä ei ollut pukuhuoneessa tapahtunut muuta. Pukuhuoneen ovi oli
aina ollut auki.

Asianomistaja ei ole muistanut työpaikalta hovioikeudessa todistajana kuultua
Lazaro David Palacios Gastonia.

viiden minuutin kuluttua ja toistanut tekonsa työntämällä sormensa uudelleen
asianomistajan emättimeen. Tapahtuneen jälkeen Nur oli kieltänyt
asianomistajaa kertomasta siitä kenellekään. Asianomistaja oli ollut
tapahtuneesta järkyttynyt ja itkenyt työpaikalla. Asianomistaja oli kertonut
asiasta työpäivän jälkeen vanhemmilleen ja seuraavana työpäivänä
esimiehelleen.
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Asian näin päättyessä asiassa ei ole perusteita vapauttaa Nuria käräjäoikeuden

Korvausvaatimukset

Nurille tuomittava vankeusrangaistus on jo sellaisenaan niin pitkä, että sen
määrääminen ehdolliseksi edellyttää rangaistuksen ehdollisuutta puoltavia
perusteita. Rangaistuksen tuomitsemista ehdollisena puoltaa se, ettei Nuria ole
aikaisemmin rikoksesta rekisteröity. Tekoon ei kuitenkaan liity sellaisia Nurin
syyllisyyttä lieventäviä asianhaaroja, jotka selvästi puoltaisivat
vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdollisena. Ottaen erityisesti huomioon,
että teko on kohdistunut alaikäiseen henkilöön, hovioikeus päätyy siihen, ettei
Nurille tuomittua vankeusrangaistusta voida määrätä ehdolliseksi.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2018:91 todetuin tavoin valinta
ehdollisen ja ehdottoman rangaistuksen välillä tapahtuu viime kädessä
kokonaisharkinnan perusteella. Tällöin on kiinnitettävä huomiota paitsi tekijän
aikaisempaan rikollisuuteen myös rikoksen vakavuuteen ja rikoksesta
ilmenevään tekijän syyllisyyteen ja muihinkin mittaamisperusteisiin.
Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että mitä lähempänä rangaistus
on kahta vuotta vankeutta, sitä painavampia perusteita tarvitaan, jotta
rangaistus voidaan tuomita ehdollisena.

Nur on teollaan loukannut asianomistajan seksuaalista itsemääräämisoikeutta
vakavalla tavalla. Teon vahingollisuutta ja tekijän syyllisyyttä lisää
asianosaisten huomattava ikäero, teon kohdistuminen alaikäiseen sekä teon
tapahtuminen työpaikalla, jossa Nur on osaltaan ollut vastuussa asianomistajan
perehdyttämisestä työtehtäviin. Vaikka raiskauksen tekotapa ja teossa käytetty
väkivalta eivät ole olleet erityisen vakavia, hovioikeus katsoo, ettei asiassa ole
perusteita alentaa käräjäoikeuden määräämää yhden vuoden yhdeksän
kuukauden vankeusrangaistusta.

Rangaistusseuraamus

Lausutuilla ja muutoin käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla
hovioikeus katsoo, että Nur on syyllistynyt käräjäoikeuden hänen syykseen
lukemaan raiskaukseen.

Hovioikeudessa uutena todistajana kuultu Gaston ei ole havainnut Nurin ja
asianomistajan välillä mitään erityistä kanssakäymistä. Asianomistajan, Nergin
tai Gastonen kertomukset eivät miltään osin tue Nurin kertomusta siitä, että
asianomistaja olisi koskenut häntä tai ollut häneen ihastunut.

Hovioikeus toteaa, että Ramadan on päättynyt tekopäivää edeltävänä päivänä
ja että sen päättymistä on tapana juhlia päättymisen jälkeisinä päivinä. Nämä
seikat ovat siten olleet hyvissä ajoin Nurin tiedossa ja hän olisi voinut sopia
poistumisestaan normaalin käytännön mukaisesti esimiehensä kanssa. Nurin
poistuminen ennen työvuoronsa päättymistä on ollut siinä määrin
poikkeuksellista, että se heikentää osaltaan hänen kertomuksensa
uskottavuutta. Hovioikeus katsoo, että Nurin poistuminen työpaikaltaan tukee
osaltaan syytettä.

Asianomistaja on kertonut uskottavasti siitä, kuinka hän oli nopeasti ja
yllättäen tapahtuneessa tilanteessa lamaantunut, kykenemättä huutamaan tai
vastustelemaan Nuria fyysisesti.

Näytön arviointi ja johtopäätökset
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Nurin puolustajan asianajaja Jarkko Pulkkisen lasku on oikeusavun
palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen mukainen ja siitä
ilmenevät toimenpiteet ovat olleet Nurin puolustamisen kannalta tarpeellisia.
Nurin taloudelliset olosuhteet huomioon ottaen hänen puolustajalleen
maksettava palkkio jää valtion vahingoksi.

Asian näin päättyessä Nur on velvollinen korvaamaan valtiolle asianomistajan
avustamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korkoineen.

Asian lopputulos huomioon ottaen Nur on velvollinen oikeudenkäynnistä
rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla korvaamaan
valtiolle sen varoista hovioikeudessa maksetut todistelukustannukset 308,40
euroa.

Todistelukustannukset ja oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa

tuomitsemien korvausten maksuvelvollisuudesta.



6 (7)

Valtion varoista maksetaan asianajaja Jarkko Pulkkiselle palkkioksi Nurin
puolustamisesta hovioikeudessa 1.402,50 euroa ja arvonlisäveron osuutena
336,60 euroa eli yhteensä 1.739,10 euroa, mikä määrä jää valtion vahingoksi.

Valtion varoista maksetaan oikeustieteen maisteri Saara Maliselle palkkioksi
asianomistajan avustamisesta 1.072,50 euroa ja arvonlisäveron osuutena
257,40 euroa eli yhteensä 1.329,90 euroa, mikä määrä Nur velvoitetaan
korvaamaan takaisin valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen siitä lukien, kun on kulunut kuukausi hovioikeuden
tuomion antamisesta.

Nur velvoitetaan korvaamaan valtiolle sen varoista hovioikeudessa maksetut
todistelukustannukset 308,40 euroa.

Oikeudenkäyntiä hovioikeudessa koskevat lausunnot

Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Abdirisaq Ahmed Nur 060864-209K

Vastaaja

R 18/4012.04.2019
Asianumero

19/116870TuomiolauselmaHelsingin hovioikeus
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Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta
valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka
ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja
valituksen tekemiseen päättyy 11.06.2019.

Asian ovat ratkaisseet:

Hovioikeudenneuvos Kari Heikkonen
Hovioikeudenneuvos Maria Ahlström
Hovioikeudenneuvos Jarmo Hannikainen (puheenjohtaja)

Hovioikeuden valmistelija:

Hovioikeuden esittelijä Liisa Ojala

Ratkaisu on yksimielinen.
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Nur on pakottanut 17 -vuotiaan asianomistajan kanssaan sukupuoliyhteyteen
käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa sekä käyttämällä hyväkseen sitä,
että asianomistaja on pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia ollut
kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan
tahtoaan.

Vastaaja on pyytänyt asianomistajan pukuhuoneeseen ja tämän jälkeen vetänyt
asianomistajan kädestä wc-tiloihin ja laittanut oven lukkoon. Ensin vastaaja on
väkisin suudellut asianomistajaa suulle ja kosketellut tämän rintoja nostaen

17.07.2015 Helsinki

Rikoslaki 20 luku 2 § 1
5500/R/0046824/15
1. Törkeä raiskaus

Syyttäjän rangaistusvaatimus

Käräjäoikeus määrää lisäksi lain 24 §:n nojalla, että käräjäoikeuden tuomio on
asianomistajan ja hänen todistajana kuullun läheisensä henkilöllisyyksien
osalta salassa pidettävä. Salassapitoaika päättyy 21.3.2077.

Saman lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla myös asianomistajan ja hänen
todistajana kuullun läheisensä henkilöllisyydet on pidettävä salassa, koska asia
koskee erityisen arkaluonteisia asianomistajan yksityiselämään liittyviä
seikkoja.

Saman lain 10 §:n nojalla käräjäoikeudelle toimitetut asian
oikeudenkäyntiasiakirjat on määrätty pidettäväksi salassa 60 vuotta asian
vireilletulosta 21.3.2017 lukien 21.3.2077 saakka, jos ne eivät ole
salassapidettäviä jo mainitun lain 9 §:n nojalla.

Pääkäsittely on toimitettu oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissa
tuomioistuimissa annetun lain 15 §:n 2 kohdan nojalla asianomistajan ja
syyttäjän pyynnöstä kokonaan yleisön läsnä olematta, koska siinä on esitetty
arkaluonteisia tietoja asianomistajan yksityiselämään liittyvistä seikoista.

Tuomion julkisuus

21.03.2017Vireille

Törkeä raiskausAsia

***Asianomistaja

Abdirisaq Ahmed NurVastaaja

Kihlakunnansyyttäjä Nina KeskinenSyyttäjä

Jarmo Keto ja Reija KorhonenLautamiehet

Käräjätuomari Mari KöngäsPuheenjohtaja

Asianumero
R 17/240017.11.2017

Annettu kansliassaOs. 3
17/146823TuomioHelsingin käräjäoikeus
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Todistelu

Henkilötodistelu

1) Asianomistaja

2) Vastaaja Abdirisaq Ahmed Nur

2) Todistaja *** (asianomistajan äiti)

3) Todistaja Krista Nerg

Kirjalliset todisteet

1) Lääkärinlausunto (etptk:n liite 1)

Kohta 1

Vastaaja Nur on kiistänyt syytteen ja teonkuvauksen kokonaisuudessaan.

Joka tapauksessa kyseessä oli enintään perusmuotoinen raiskaus. Nur ei ollut
tiennyt asianomistajan olleen alle 18-vuotias. Tekoa ei ollut pidettävä
myöskään kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

Nur on kiistänyt asianomistajan korvausvaatimukset perusteeltaan.
Kärsimyskorvauksen osalta Nur on paljoksunut vaatimuksen määrää katsoen,
että korvausmäärä saattoi olla enintään 4.000 euroa. Lääkärikulujen määrän
Nur on hyväksynyt.

Vastaus

Asianomistaja on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja vaatinut,
että vastaaja Nur velvoitetaan suorittamaan hänelle korvausta rikoksen
johdosta aiheutuneesta kärsimyksestä 7.000 euroa ja lääkärikäynnistä 70
euroa, molemmat määrät laillisine korkoineen rikoksen tekopäivästä 17.7.2015
lukien.

Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 1

Asianomistajien vaatimus

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset.

Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 1

Syyttäjän muu vaatimus

asianomistajan paidan ja rintaliivit ylös. Tämän jälkeen vastaaja on työntänyt
väkisin kätensä asianomistajan housuihin ja työntänyt sormensa tämän
emättimeen. Hetkeä myöhemmin vastaaja on uudelleen työntänyt sormensa
asianomistajan emättimeen. Asianomistaja ei pelkotilansa vuoksi ole kyennyt
fyysisesti vastustelemaan vastaajaa.

Raiskauksessa on kohteena ollut kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi ja
tekoa on pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä.
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Asiassa esitetty näyttö

 on häntä todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut olleensaAsianomistaja
heinäkuussa 2015 kuukauden ajan kesätyössä samassa palvelukeskuksessa,
jossa myös vastaaja Nur oli työskennellyt. Asianomistaja oli tutustunut Nuriin,
kun tämä oli opastanut häntä työpaikalla. Kahvitauoilla he olivat jutelleet
jonkin verran, mutta he eivät olleet puhuneet kovin yksityisistä asioista eivätkä
kahden kesken. Asianomistaja on kiistänyt, että hän olisi puhunut Nurin
kanssa seurustelusta tai facebook-kaveruudesta tai ollut ihastunut Nuriin.

Asianomistaja on kertonut, että eräänä perjantai-iltapäivänä Nur oli pyytänyt
hänet henkilökunnan pukuhuoneeseen. Asianomistaja oli totellut pyyntöä,
koska oli ajatellut kyseessä olleen jonkun työhön liittyvän asian.
Pukuhuoneesta Nur oli vienyt asianomistajan edelleen puhuhuoneen
yhteydessä olleeseen wc-tilaan ja sulkenut oven.

Wc-tilassa Nur oli suudellut asianomistajaa väkisin suulle sekä työntänyt
kätensä asianomistajan housuihin ja sormensa tämän emättimeen. Hetken
päästä Nur oli työntänyt sormensa vielä uudestaan asianomistajan emättimeen.
Lisäksi Nur oli nostanut asianomistajan paitaa, vetänyt rintaliivit ylös ja
kosketellut tämän rintoja.

Wc-koppi oli ollut pieni ja ahdas, ja vastaaja Nur oli seissyt sen oven edessä
siten, ettei asianomistaja ollut päässyt poistumaan paikalta. Asianomistaja ei
ollut kyennyt sanomaan tilanteessa Nurille mitään. Tilanne oli kestänyt jonkin
aikaa, kunnes Nur oli poistunut wc-tilasta. Kukaan toinen työntekijä ei ollut
tullut pukuhuoneeseen tapahtuman aikana tai nähnyt heitä.

Tapahtuman jälkeen asianomistaja oli jatkanut työskentelyä työvuonsa
loppuun. Nur oli tullut vielä kysymään asianomistajalta, oliko tällä ollut
tilanteessa kivaa. Loppupäivänä asianomistaja ei ollut enää nähnyt Nuria.

Asianomistaja oli kertonut tapahtuneesta vanhemmilleen heti samana iltana
työpäivän päätyttyä. Hän oli puhunut asiasta myös esimiehensä kanssa.
Asianomistaja on kertonut järkyttyneensä tapahtumasta ja että sitä oli ollut
vaikea unohtaa.

Syyttäjä on vedonnut asianomistajan esitutkinnassa antamaan kertomukseen
(esitutkintapöytäkirjan s. 7) seuraavilta osin:

”K: Sanoitko sinä mitään Abdirisaqille tilanteessa?

V: Silloin, kun hän vei mut sinne vessaan, niin sanoin vaan, että: ”Mitä?”.
Sitten hän ei sanonut mitään, vaan veti mut vessaan. Vessassa en sanonut
mitään muuta.

K: Miten hän veti sinut vessaan?

V: Mun mielestä ihan vaan kädestä.

- - -

Tuomion perustelut

Muu oikeudenkäyntiaineisto

- Asianomistajan esitutkintakertomus s. 7, merkityin osin
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K: Mitä tapahtui tilanteen jälkeen?

V: Sen jälkeen kun hän oli pari kertaa tämän raiskauksen tehnyt, niin hän
pyysi minulta anteeksi. Hän myönsi, että käyttäytyi typerästi. Hän sanoi, ettei
tee tätä enää koskaan. Tämän kaiken hän sanoi minulle tilanteen jälkeen
pyykkihuoneessa.”

Asianomistaja ei ole käräjäoikeudessa muistanut, oliko vastaaja vetänyt hänet
wc-tilaan kädestä tarttumalla. Asianomistaja on kuitenkin vahvistanut
puhuneensa totta esitutkinnassa ja muistaneensa tuolloin asiat paremmin.
Esitutkintakertomuksen lukemisen jälkeen asianomistaja on muistanut
vastaajan pyytäneen häneltä tilanteen jälkeen anteeksi.

Vastaaja  on häntä todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonutNur
aloittaneensa palvelukeskuksessa työskentelyn toukokuussa 2015.
Asianomistaja oli tullut palvelukeskukseen kesätöihin heinäkuussa 2015, ja
heti ensimmäisistä päivistä lähtien hakeutunut Nurin seuraan. Asianomistaja
oli kysellyt Nurilta tämän elämästä sekä kertonut yksityisiä asioita omasta
elämästään, kuten kotimaastaan, vanhemmistaan ja asuinpaikastaan.
Asianomistaja oli halunnut pyytää Nuria Facebook-kaverikseen ja tiedustellut,
käyttikö Nur Whatsapp-sovellusta. Nur oli kieltäytynyt kertoen, että hänellä
oli vaimo ja lapsia. Asianomistaja oli seurannut Nuria töissä joka paikkaan,
kuten toimistoon, wc-tilaan tai sohvalle. Nur ei ollut maininnut asianomistajan
käytöksestä työkavereilleen.

Syytteessä tarkoitettuna päivänä Nur oli ollut lähdössä töistä ja vaihtamassa
vaatteita, kun asianomistaja oli tullut hänen perässään pukuhuoneeseen ja
halannut häntä. Nur ei ollut tilanteessa koskenut asianomistajaan, vaan
ainoastaan pyytänyt tätä laittamaan hänen työvaatteensa pesukoneeseen.
Tämän jälkeen Nur oli lähtenyt kiireesti töistä noin kymmenen minuuttia
etuajassa, koska oli ollut menossa juhlimaan Ramadanin päättymistä.

Nur on sanonut, ettei hän ollut tiennyt asianomistajan ikää eikä siitä ollut ollut
puhetta. Hän ei ollut myöskään tiennyt, mitä alaa asianomistaja opiskeli, vaan
hän oli ainoastaan tiennyt asianomistajan olevan palvelukeskuksessa
työharjoittelussa. Palvelukeskuksessa oli aiemmin työskennellyt toinenkin
opiskelija.

Todistajana kuultu  asianomistajan äiti on kertonut asianomistajan olleen
kesällä 2015 vielä koululainen ja työskennelleen palvelukeskuksessa
kuukauden ajan kaupungin rahoittamalla kesätyösetelillä. Asianomistajan isä

asianomistajan töistä kyseisenä päivänä. Asianomistaja olioli hakenut 
kertonut jo kotimatkan aikana isälleen, että työpaikalla oli tapahtunut jotakin,
ja oli kotiin tultuaan ollut hyvin vaitelias, sulkeutunut ja itkuinen.
Asianomistajan äiti oli huomannut, että asianomistajaa vaivasi jokin, ja
kysynyt tältä mitä oli tapahtunut. Vähitellen illan aikana asianomistaja oli
alkanut kertoa tilanteesta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista vanhemmilleen.

Asianomistaja oli kertonut, että töissä eräs miespuolinen työkaveri oli pyytänyt
häntä henkilökunnan pukuhuoneeseen. Asianomistaja oli luullut pyynnön
liittyvän johonkin työtehtävään, koska aiemminkin kyseinen mies oli pyytänyt
asianomistajaa laittamaan pyykkejään. Pukuhuoneesta mies oli pyytänyt
asianomistajan edelleen wc-tilaan. Siellä mies oli puristellut asianomistajaa
rinnoista ja laittanut käden tämän housuihin ja sormen emättimeen.
Asianomistaja oli kertonut tämän tuntuneen epämiellyttävältä ja rintojen
puristelun sattuneen. Jälkeenpäin asianomistajan alapäätä oli kirvellyt.
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Tilanteen päätyttyä asianomistaja oli jäänyt ensin istumaan wc-koppiin ja
mennyt sen jälkeen työpaikan kahvitilaan. Mies oli tullut asianomistajan
luokse ja kysynyt, oliko tällä ollut kivaa. Asianomistaja ei ollut vastannut
miehelle mitään.

Asianomistajan kertomus oli järkyttänyt äitiä. Äiti oli kysellyt
asianomistajalta, eikö tämä ollut huutanut apua ja eikö tilanteeseen ollut tullut
ketään toista työkaveria. Asianomistaja oli kertonut, että hän oli jähmettynyt
tilanteessa ja ettei hän ollut osannut tehdä mitään. Äidin mukaan
asianomistajalle oli tyypillistä, että tämä meni ”lukkoon”, jos jotakin pahaa
tapahtui.

Äidin mukaan asianomistaja oli aiemminkin kertonut kyseisestä
miespuolisesta työkaveristaan kotonaan. Asianomistaja oli kertonut miehen
kyselleen, oliko asianomistajalla ollut poikaystäviä. Asianomistaja ei ollut
kertonut äidilleen, että olisi ollut ihastunut kehenkään työkaveriinsa.

Asianomistaja ja hänen äitinsä olivat yhdessä päättäneet mennä asianomistajan
työpaikalle kertomaan asiasta heti seuraavana maanantaina. Siitä seuraavana
päivänä asianomistaja oli käynyt vielä gynekologin vastaanotolla.
Asianomistaja ei ollut aikaisemmin käynyt gynekologilla, eikä hänellä ollut
ollut seksisuhteita.

Vielä asianomistajan äiti on kertonut, että asianomistajalla oli lievä
kehitysvamma, mihin liittyi abstraktin ajattelun tietynlainen puuttuminen.
Asianomistaja oli hyvin rehellinen eikä kyennyt kehittämään mielessään
monimutkaisia mielikuvitusrakenteita tai valheita. Myös matematiikka ja ajan
käsitteet olivat asianomistajalle vaikeita.

Tapahtuman jälkeen asianomistajasta oli äidin mukaan tullut varautuneempi ja
sulkeutuneempi ja tämä oli alkanut arastella miehiä. Aiemmin asianomistaja
oli ollut hyvin avoin ja luottavainen ja kertonut kysyttäessä paljonkin
asioistaan.

Todistajana kuultu  on kertonut työskennelleensä palvelukeskuksessaNerg
osastonhoitajana ja olleensa sekä asianomistajan että vastaaja Nurin
lähiesimies.

Nergin mukaan asianomistaja oli työskennellyt palvelukeskuksessa kesällä
2015 kuukauden ajan kaupungin rahoittamana ”kesänuorena”.
Palvelukeskuksessa oli joka kesä ollut muutama ”kesänuori”, joiden tulosta oli
aina informoitu muuta henkilökuntaa etukäteen. Henkilökunta huolehti
”kesänuorten” perehdyttämisestä, joten kaikki työntekijät olivat tietoisia, kuka
”kesänuori” oli ja että tämä oli alaikäinen.

Vastaaja Nur taas oli työskennellyt palvelukeskuksessa määräaikaisena
lähihoitajana. Myös Nurin tehtäviin oli kuulunut asianomistajan ohjaaminen.

Eräänä maanantaina asianomistajan äiti oli soittanut Nergille ja kertonut, että
edellisenä perjantaina eräs palvelukeskuksen työntekijä oli ahdistellut
asianomistajaa. Nerg oli keskustellut puhelimessa myös asianomistajan
kanssa, joka oli kertonut tapahtumasta ja tekijästä tarkemmin. Asianomistaja
oli tullut käymään myös työpaikalla, jossa Nerg oli keskustellut hänen
kanssaan asiasta. Asianomistaja oli kertonut tapahtumista Nergille reippaasti,
mutta ollut kuitenkin hyvin hämmentynyt, kiusaantunut ja pelokas.

Asianomistaja oli kertonut Nergille, että perjantaina ehkä noin yhden maissa
iltapäivällä hän oli ollut käytävällä. Nur oli sormella viitaten kutsunut hänet
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henkilökunnan pukuhuoneeseen sanomalla, että ”tule tänne tyttö”. Nur oli
työntänyt asianomistajan edelleen pukuhuoneesta wc-tilaan ja laittanut kädet
tämän paidan alle ja työntänyt sormen tämän emättimeen. Asianomistaja oli
kertonut, että sormien työntäminen emättimeen oli sattunut, koska Nurilla oli
ollut pitkät kynnet. Tämän seikan vuoksi Nerg oli soittanut asianomistajan
äidille ja kehottanut tätä viemään asianomistajan gynekologin tutkittavaksi.
Nerg on kertonut, että osastonhoitajana hän kiinnitti huomiota työntekijöiden
kynsien siisteyteen ja että hän oli huomannut Nurilla olevan normaalia
pidemmät kynnet. Vielä asianomistaja oli kertonut Nergille, että tilanteen
jälkeen Nur oli pyytänyt häneltä anteeksi ja vakuuttanut, ettei enää toimisi
samalla tavalla. Lisäksi Nur oli pyytänyt, ettei asianomistaja kertoisi
tapahtuneesta kenellekään.

Keskusteltuaan asianomistajan kanssa Nerg oli kutsunut myös vastaaja Nurin
toimistoonsa, jossa he olivat todistajan läsnäollessa keskustellut tapahtumasta.
Nur oli kiistänyt koskeneensa asianomistajaan ja kertonut asianomistajan
ahdistelleen häntä koko työsuhteen ajan. Nur oli kertonut, että asianomistaja
oli kulkenut koko ajan hänen perässään ja vakuuttanut rakastavansa häntä.

Nerg oli puhuttanut myös muita kyseisenä perjantaina töissä olleita
työntekijöitä, mutta kukaan ei ollut nähnyt tapahtumaa tai mitään muutakaan
kummallista. Työntekijät olivat kuitenkin kertoneet, että Nur oli tuona päivänä
lähtenyt töistä kiireesti noin puolta tuntia sovittua aikaisemmin.

Nerg on kertonut, ettei hän ollut koskaan huomannut, että asianomistaja ja Nur
olisivat viettäneet töissä aikaa yhdessä tai että asianomistaja olisi hakeutunut
Nurin seuraan. Kukaan muukaan Nergin puhuttamista työntekijöistä ei ollut
huomannut tällaista. Pikemminkin asianomistaja oli ollut ujo ottamaan
kontaktia työtovereihinsa.

Syyttäjä on vielä vedonnut kirjallisena todisteena 20.1.2016 päivättyyn 
 josta ilmenee, että asianomistaja on hakeutunutlääkärinlausuntoon,

gynekologin vastaanotolle yhdessä äitinsä kanssa 21.7.2015 eli neljä päivää
syytteessä tarkoitettujen tapahtumien jälkeen. Lausunnon mukaan
asianomistaja oli kertonut lääkärille olevansa töissä hoitolaitoksessa ja että
edellisellä viikolla toinen työntekijä oli käynyt häneen käsiksi ja työntänyt
sormen hänen emättimeensä. Asiasta oli tehty tutkintapyyntö. Asianomistaja
oli kertonut tapahtumista selkästi ja rauhallisesti. Tutkimuksessa
asianomistajan emättimen limakalvot olivat olleet terveet eikä niissä ollut
näkynyt punotusta, haavaumia tai merkkejä verenvuodosta. Taaempi
emättimen eteisen osa, joka yleensä helpommin repesi väkivallan seurauksena,
oli ollut siisti eikä siinä ollut ollut nirhaumia. Myös immenkalvo oli
vaikuttanut ehjältä. Lääkäri on johtopäätöksinään todennut, että tutkimuksen
tulos ei ollut ristiriidassa asianomistajan kertomukseen nähden. Toisaalta
mitään vaurioita tai tulehdukseen viittaavaa ei myöskään tutkimuksessa ollut
todettu.

Näytön arviointi ja johtopäätökset

Oikeuskäytännössä näytön arviointia seksuaalirikoksissa on käsitelty muun
muassa ratkaisussa KKO 2013:96. Ratkaisussaan korkein oikeus on todennut,
ettei näyttökynnys seksuaalirikoksissa ole alempi kuin muissakaan yhtä
vakavissa rikoksissa, vaikka suoran ja yksiselitteisen näytön hankkiminen jo
tekojen luonteen vuoksi onkin usein vaikeaa (kohta 5).

Silloin, kun väitetylle rikokselle ei ole ulkopuolisia todistajia tai kun teosta ei
ole seurannut ulkoisesti havaittavia vammoja, näyttö perustuu suurelta osin
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asianosaisten kertomusten varaan. Riittävään varmuuteen vastaajan
syyllisyydestä ei ainakaan yleensä voida päätyä vain sillä, että asianomistajan
kertomus keskinäisessä vertailussa katsotaan vastaajan kertomusta
uskottavammaksi. Asianomistajan kertomuksen painoarvoa ei myöskään
itsessään lisää se, että asianomistajalla, toisin kuin vastaajalla, on velvollisuus
pysyä totuudessa. Asianomistajan todentuntuisen ja vakuuttavankin
kertomuksen tueksi edellytetään välillistä näyttöä esimerkiksi väitetyn
rikoksen jälkeisistä tapahtumista ja seurauksista (kohta 7).

Rikosasiassa vastaaja voi kertomuksellaan ja väitteillään pyrkiä horjuttamaan
käsitystä asianomistajan kertomuksen oikeellisuudesta tai tarjota
kertomuksellaan vaihtoehtoisen selityksen tapahtumille. Vastaajan kertomusta
on arvioitava sen kannalta, onko esitetty vaihtoehtoinen tapahtumienkulku
olennaisilta osiltaan mahdollinen ja siinä määrin todennäköinen, ettei sen
olemassaoloa voida riittävällä varmuudella poissulkea. Lopuksi arvioitavaksi
jää, riittääkö näytön todistusarvo kokonaisarvioinnissa ylittämään
tuomitsemiskynnyksen (kohta 9). Kun lähtökohtana on syyttömyysolettama,
näytön jäädessä epäselväksi sitä on tulkittava vastaajan eduksi.

Syytettä tukee asianomistajan kertomus, jota käräjäoikeuden käsityksen
mukaan voidaan pitää luotettavana. Asianomistajan kertomus on ollut
yksityiskohtainen ja johdonmukainen. Käräjäoikeudelle ei myöskään ole
syntynyt käsitystä, että asianomistaja olisi mitenkään pyrkinyt liioittelemaan
tapahtumia. Asianomistajan kertomus on myös pysynyt muuttumattomana eli
hän on kertonut teosta samalla tavalla käräjäoikeuden pääkäsittelyssä kuin heti
tapahtumien jälkeen äidilleen, esimiehelleen ja hänet tutkineelle lääkärille.
Käräjäoikeus toteaa, että asianomistajan kertomuksen tueksi on kuitenkin
edellytettävä myös muuta välillistä näyttöä.

Asianomistajan kertomusta tukee ensinnäkin hänen valmiutensa selvittää asiaa
tuoreeltaan ja ryhtyä asian vaatimiin tutkimuksiin. Asianomistaja on kertonut
asiasta vanhemmilleen ja esimiehelleen heti tapahtuman jälkeen
oma-aloitteisesti sekä hakeutunut myös gynekologin tutkittavaksi ensimmäistä
kertaa elämässään. Asianomistajan tutkinut lääkäri on todennut, ettei
tutkimuksen tulos ollut ristiriidassa asianomistajan kertomukseen nähden.
Toisaalta mitään vaurioita tai väkivallan merkkejä ei tutkimuksessa myös ollut
todettu.

Myös asianomistajan äidin kertomus asianomistajan reaktiosta ja käytöksestä
välittömästi tapahtuman jälkeen sekä myöhemmin tämän persoonallisuudessa
tapahtuneista muutoksista puhuu syytteen puolesta. Äidin mukaan
asianomistaja oli ollut tapahtuman jälkeisenä iltana vaitelias, sulkeutunut ja
itkuinen. Lisäksi asianomistaja oli muuttunut tapahtuneen jälkeen
varautuneemmaksi ja sulkeutuneemmaksi sekä alkanut arastella miehiä.
Käräjäoikeus toteaa kuitenkin, etteivät tällaiset muutokset itsessään vielä
osoita rikoksen uhriksi joutumista.

Asianomistajan kertomuksen uskottavuutta voidaan katsoa lisäävän myös se,
mitä asianomistajan äiti on kertonut tämän lievän kehitysvamman laadusta.
Äidin mukaan asianomistaja ei ole abstraktin ajattelun tietynlaisen
kehittymättöyyden vuoksi kykenevä kehittelemään monimutkaisia
mielikuvitusrakennelmia tai valheita, joten syytteessä kuvatun kaltaisten
tapahtumien sepittäminen olisi asianomistajalle ainakin vaikeaa jollei
mahdotonta.

Edelleen asianomistajan kertomuksen uskottavuutta tukee todistaja Nergin
havainnot asianomistajan hämmennyksestä ja pelokkuudesta tämän kertoessa
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tapahtumasta sekä asianomistajan kertoma vastaajan pitkistä kynsistä. Myös
Nerg oli kiinnittänyt huomiota vastaajan normaalia pidempiin kynsiin.

Vielä asianomistajan kertomusta voidaan vähäisessä määrin katsoa tukevan
sen, että vastaaja Nur on kyseisenä päivänä poistunut töistä kiireesti ja sovittua
aikaisemmin.

Syytettä vastaan taas puhuu vastaaja Nurin kertomus. Nurin kiistämistä
voidaan jossain määrin katsoa tukevan sen, että syytteessä tarkoitettu teko on
tapahtunut työaikana henkilökunnan pukuhuoneen wc-tilassa, missä
kiinnijäämisriski on ollut suuri.

Nurin kertomuksen uskottavuutta heikentää kuitenkin merkittävästi se, että
hän on kertonut asianomistajan hakeutuneen jatkuvasti hänen seuraansa koko
työsuhteen ajan ja seuranneen häntä työpaikalla. Todistaja Nergille Nur on
kertonut asianomistajan vakuutelleen jatkuvasti rakkauttaan ja ahdistelleen
häntä. Kuitenkaan Nerg tai kukaan Nergin puhuttamista muista työntekijöistä
ei ollut huomannut asianomistajan hakeutuneen Nurin seuraan, vaan Nergin
mukaan asianomistaja oli pikemminkin ollut ujo ottamaan kontaktia
työtovereihinsa. Nur on osannut käräjäoikeudessa kertoa joitakin sellaisia
yksityiskohtia asianomistajan kotimaasta ja asuinpaikasta, jotka hänen on
täytynyt saada kuulla asianomistajalta itseltään. Käräjäoikeus katsoo, ettei
tämä kuitenkaan vielä tue Nurin kertomaa siitä, että asianomistaja olisi ollut
häneen ihastunut, koska asianomistajan äidin mukaan asianomistaja oli
aikaisemmin kertonut asioistaan hyvinkin avoimesti niistä kysyttäessä.
Asianomistaja oli maininnut äidilleen jo aiemmin, että Nur oli kysellyt hänen
elämästään.

Edellä selostettu näyttöä kokonaisuutena arvioituaan sekä punnittuaan syytteen
puolesta ja sitä vastaan puhuvia seikkoja, käräjäoikeus katsoo, että syytteen
tueksi on esitetty riittävä näyttö. Vastaaja Nurin syyllistymisestä syytteen
teonkuvauksen mukaiseen menettelyyn ei ole jäänyt verteenotettavaa epäilyä.

Käräjäoikeus toteaa, että rikoslain 20 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan
raiskaukseen syyllistyy se, joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen
käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista
väkivaltaa. Saman pykälän 2 momentin mukaan raiskauksesta tuomitaan myös
se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen muun muassa pelkotilan tai
muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai
muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on sukupuoliyhteydessä hänen
kanssaan.

Käräjäoikeus katsoo, että Nurin tilanteessa käyttämä väkivalta eli
asianomistajan vetäminen kädestä wc-tiloihin, on ollut asteeltaan sellaista, että
se on riittänyt murtamaan asianomistajan tahdon (ks. HE 6/1997 vp). Lisäksi
Nur on käyttänyt hyväkseen asianomistajan pelkotilasta johtunutta
lamaantumista, minkä vuoksi asianomistaja ei ole kyennyt vastustelemaan
häntä. Vielä käräjäoikeus toteaa, että sormen työntäminen asianomistajan
emättimeen täyttää rikoslain 20 luvun 10 §:n 1 momentin mukaisen
sukupuoliyhteyden määritelmä. Nurin menettely täyttää siten raiskauksen
tunnusmerkistön.

Vastaajan tietoisuus asianomistajan iästä

Seuraavaksi on arvioitava, onko kyseessä perusmuotoinen vai törkeä raiskaus.
Rikoslain 20 luvun 2 §:n 3 kohdan mukaan raiskausta voidaan pitää törkeänä
muun muassa silloin, jos kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi.
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Asianomistaja on ollut tapahtumahetkellä 17-vuotias. Vastaaja Nur on
kuitenkin kiistänyt olleensa tietoinen asianomistajan iästä.

Käräjäoikeus toteaa, että tekijän tahallisuusvaatimus koskee myös tekijän
tietoisuutta lapsen iästä. Tekijän tulee siten olla tahallisuuden edellyttämällä
tavalla tietoinen siitä, että uhri on alle 18-vuotias. Uhrin iän osalta kysymys on
olosuhteesta eli tahallisuuden osalta on kyse olosuhdetahallisuudesta. Korkein
oikeus on ottanut kantaa tekijän tahallisuuteen suhteessa lapsen ikään
ratkaisussaan KKO 2014:54, joka on koskenut lapsen seksuaalista
hyväksikäyttöä. Kyseisessä ratkaisussa korkein oikeus totesi, että
olosuhdetahallisuuden arviointi sen perusteella, onko tekijä voinut pitää
rikoksen tunnusmerkistön täyttäviä seikkoja varsin todennäköisenä, soveltuu
myös lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskeviin tapauksiin. Jos tekijä
esimerkiksi lapsen kehitysvaiheen tai tapaamisolosuhteiden tai muiden
seikkojen perusteella on ymmärtänyt tai tekijän on täytynyt ymmärtää lapsen
olevan alaikäinen, tahallisuusvaatimuksen asettama edellytys tekijän
tietoisuudelle täyttyy. Teko on tahallinen, jos tekijä on mieltänyt mahdolliseksi
sen, että kohde on alaikäinen, mutta suhtautunut tähän mahdollisuuteen
hyväksyvästi tai välinpitämättömästi. Tekijän voidaan katsoa suhtautuneen
lapsen ikään välinpitämättömästi, jos hän ei ole ryhtynyt mihinkään lapsen
ikää koskeviin varmistelutoimiin, vaikka tällaiseen olisi ollut tarvetta. (Ojala:
Seksuaalirikokset, 2014, s. 116–117.)

17-vuotias asianomistaja on ollut kuukauden ajan kesätöissä vastaaja Nurin
kanssa samassa työpaikassa kaupungin rahoittamana niin kutsuttuna
”kesänuorena”. Nurin esimies, todistaja Nerg on kertonut, että kaikki
palvelukeskuksen työntekijät olivat tienneet, kuka ”kesänuori” oli ja että tämä
oli alaikäinen, koska nuoren perehdyttäminen oli kuulunut muiden
työntekijöiden tehtäviin. Käräjäoikeus katsoo Nergin kertomuksella näytetyn,
että myös Nurin on täytynyt tietää tai pitää ainakin varsin todennäköisenä, että
asianomistaja oli alaikäinen. Lisäksi asianomistajasta ja tämän olemuksesta
käräjäoikeuden pääkäsittelyssä, tosin yli kaksi vuotta tapahtumien jälkeen,
tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että asianomistaja on
vaikuttanut sekä ulkonäkönsä, puheensa että olemuksensa perusteella hyvin
ikätasoiseltaan. Nurin on siten katsottava olleen tietoinen asianomistajan iästä.
Näin ollen törkeän raiskauksen edellyttämä kvalifiointiperuste täyttyy.

Onko tekoa pidettävä kokonaisuutena arvostellen törkeänä?

Rikoslain 20 luvun 2 §:n mukaan raiskauksen katsominen törkeäksi edellyttää
lisäksi, että raiskausta on pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

Lakivaliokunta on mietinnössään (LaVM 4/2014 vp) kiinnittänyt huomiota
siihen, että tilanteessa, jossa raiskauksen ankaroittamisperusteena on se, että
teko on kohdistunut alle 18-vuotiaaseen lapseen, raiskauksen
kokonaistörkeysarvostelulla on korostunut merkitys arvioitaessa sitä, tuleeko
raiskausta pitää törkeänä vai ei. Lakivaliokunnan mukaan arvostelussa tulee
tällöin ottaa muun ohella huomioon tekijän ikä sekä uhrin ja tekijän välinen
ikäero. Myös muihin teon olosuhteisiin tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi
raiskauksen moitittavuus voi vaihdella eri raiskauksen toteuttamistavoissa.
Arvostelussa tulee siten ottaa huomioon, minkälaisella teolla sukupuoliyhteys
tehdään. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, ettei sormin naisen sukuelimeen
tapahtunut tunkeutuminen ole lähtökohtaisesti yhtä moitittavaa kuin miehen
sukuelimellä tapahtuva tunkeutuminen naisen sukuelimeen. (Ojala:
Seksuaalirikokset, 2014, s. 133–134 ja 143.)
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Raiskauksen katsomista törkeäksi puoltaa erityisesti asianomistajan ja Nurin
välinen huomattava ikäero, 33 vuotta. Lisäksi erityisen moitittavaa on, että
teko on tapahtunut työpaikalla ja että tekijä on ollut asianomistajan työkaveri
ja perehdyttäjä. Teon törkeäksi katsomisen puolesta puhuvat myös teon
yllätyksellisyys, asianomistajan avuton tila sekä se, ettei asianomistajalla ole
ollut mahdollisuutta paeta pienestä wc-tilasta.

Toisaalta teossa käytetty väkivalta on ollut vähäistä eikä asianomistajalle ole
aiheutettu vammoja. Lisäksi kyseessä on ollut sormin suoritettu
sukupuolisyhteys, mitä ei voida pitää yhtä moitittavana kuin sukuelimellä
suoritettua. Edelleen tilanne on kestänyt vain lyhyen aikaa.
Kvalifiointiperusteen osalta voidaan todeta, että asianomistaja on ollut jo
lähellä täysi-ikäisyyttä.

Kokonaistörkeyden puolesta ja sitä vastaan puhuvia seikkoja punnittuaan
käräjäoikeus katsoo, ettei raiskausta voida pitää kokonaisuutena arvostellen
törkeänä. Vastaaja Nurin on siten katsottava syyllistyneen törkeän raiskauksen
sijasta perusmuotoiseen raiskaukseen.

Syyksilukeminen

Vastaaja Nur on menetellyt syytteen teonkuvauksessa kuvatulla tavalla ja tällä
menettelyllään syyllistynyt raiskaukseen sen törkeän raiskauksen asemesta,
josta syyttäjä on vaatinut hänelle rangaistusta.

Rangaistusseuraamukset

Rikoslain 6 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan rangaistusta määrättäessä on
otettava huomioon kaikki lain mukaan rangaistuksen määrään ja lajiin
vaikuttavat perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Saman luvun 4
§:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa
suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä
rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.

Edelleen rikoslain 6 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan määräaikainen, enintään
kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi, jollei
rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän
aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista.
Hallituksen esityksen mukaan (HE 44/2002 vp, s. 218) ehdollisen ja
ehdottoman vankeuden välillä suoritettavan valinnan osalta laissa mainittu
rikoksen vakavuus viittaa ensi sijassa ulkoiseen teonkuvaan, ennen kaikkea
aiheutettuun vahinkoon ja teolla tuotettuun vaaraan. Ulkoisen teonkuvan
ohella teon moitittavuus- ja törkeysarvosteluun vaikuttaa tekijän syyllisyys.

Ottaen huomioon toisaalta raiskauksen tekotapa ja käytetyn väkivallan
vähäisyys sekä toisaalta teko-olosuhteet, asianosaisten välinen huomattava
ikäero ja teon vahingollisuus alaikäiselle asianomistajalle käräjäoikeus arvioi
oikeudenmukaiseksi rangaistukseksi yhden vuoden yhdeksän kuukauden
pituisen vankeusrangaistuksen.

Nuria ei ole aikaisemmin rikoksesta rekisteröity. Nyt kyseessä olevan rikoksen
vakavuus, teon moitittavuus sekä Nurin syyllisyys huomioon ottaen
käräjäoikeus kuitenkin katsoo, että vankeusrangaistuksen on oltava ehdoton.

Koska tuomittu rangaistus on alle kaksi vuotta, vastaajaa ei määrätä
vangittavaksi.
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Vahingonkorvaus

Asianomistaja on vaatinut Nurin velvoittamista korvaamaan hänelle teon
aiheuttamasta kärsimyksestä 7.000 euroa ja lääkärissäkäynnistä 70 euroa,
molemmat määrät korkoineen.

Kärsimyskorvauksen määrää harkitessaan käräjäoikeus on ottanut huomioon
teon laadun, asianomistajan nuoren iän, asianosaisten välisen ikäeron sekä sen,
että teko on tapahtunut työpaikalla, minkä pitäisi olla asianomistajalle
turvallinen ympäristö. Nämä seikat sekä henkilövahinkoasiain
neuvottelukunnan suositukset huomioon ottaen käräjäoikeus arvioi
kohtuulliseksi korvaukseksi asianomistajalle teon aiheuttamasta kärsimyksestä
4.000 euroa. Lisäksi Nur velvoitetaan korvaamaan asianomistajan lääkärikulut,
joiden määrän Nur on hyväksynyt.

Todistelukustannukset

Nur on oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 §:n 1 momentin
nojalla velvollinen korvaamaan valtiolle sen varoista käräjäoikeudessa
maksetut todistelukustannukset.

Oikeudenkäyntikulujen korvaus

Koska syyte on hyväksytty, Nur on velvoitettava korvaamaan valtiolle
asianomistajan avustamisesta käräjäoikeudessa aiheutuneet kulut.
Asianomistajan avustajan palkkiovaatimus on kohtuullinen eikä vastaajalla ole
ollut siihen huomauttamista.

Nurin puolustajan palkkio on määrätty maksettavaksi valtion varoista vaaditun
mukaisena lisättynä toteutuneella istuntoajalla. Käräjäoikeudelle esitetyn se
lvityksen perusteella Nurilla olisi oikeus oikeusapuun 20 prosentin
omavastuuosuudella. Näin ollen Nur velvoitetaan suorittamaan takaisin
valtiolle hänen puolustajalleen maksettavasta palkkiosta 20 prosentin
omavastuuosuutta vastaava määrä.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeus on ratkaissut asian tuomiolauselman mukaisesti. Ratkaisu on
yksimielinen.
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Abdirisaq Ahmed Nur velvoitetaan korvaamaan asianomistajalle
kärsimyksestä 4.000 euroa ja lääkärikuluista 70 euroa, molemmat määrät
korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen tekopäivästä
17.7.2015 lukien. 

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §
Nur velvoitetaan korvaamaan valtiolle todistelukustannukset 292,60 euroa.

Valtion varoista maksetaan Nurin puolustajalle asianajaja Jarkko Pulkkiselle
palkkioksi 1.210,00 euroa, arvonlisäverosta 290,40 euroa eli yhteensä 1.500,40
euroa, mistä määrästä Nur velvoitetaan korvaamaan takaisin valtiolle 300,80
euroa.

Valtion varoista maksetaan oikeustieteen maisteri Saara Maliselle palkkioksi
asianomistajan avustamisesta 1.127,50 euroa, arvonlisäverosta 270,60 euroa
eli yhteensä 1.398,10 euroa, mikä määrä Nur velvoitetaan korvaamaan takaisin
valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen
kuukauden kuluttua tuomion antamisesta.

Korvausvelvollisuus

1 vuosi 9 kuukautta vankeutta
Syyksi luetut rikokset 1
Vankeus

Rangaistusseuraamukset

Rikoslaki 20 luku 1 § 1-2
17.07.2015
1. Raiskaus

Syyksi luettu rikos

Asianumero

Abdirisaq Ahmed Nur, 060864-209KVastaaja

R 17/240017.11.2017

Os. 3
17/146823TuomiolauselmaHelsingin käräjäoikeus
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Käräjätuomari Mari Köngäs

Allekirjoitus

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lainvoimaisuus

Vastavalituksen määräpäivä: 02.01.2018

Valituksen määräpäivä: 18.12.2017

Vastaaja Abdirisaq Ahmed Nur on määräajassa hyväksytysti ilmoittanut
tyytymättömyyttä koko tuomioon.

Annettiin muutoksenhakuohje.

Muutoksenhaku


