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Tuomion julkisuus
Käräjäoikeus on oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa
annetun lain 15 §:n nojalla asianomistajien ja syyttäjän pyynnöstä toimittanut
pääkäsittelyn kokonaan yleisön läsnä olematta.
Asianomistajien ja heidän huoltajiensa henkilöllisyydet on määrätty saman
lain 6 §:n nojalla pidettäväksi salassa 5.2.2079 saakka. Kun asianomistajien
henkilöllisyys käy ilmi kuultavien tiedoissa, on myös ne tiedot määrätty
pidettäväksi salassa.
Lisäksi käräjäoikeus on määrännyt saman lain 10 §:n nojalla käräjäoikeudelle
toimitetut oikeudenkäyntiasiakirjat, eli haastehakemukset,
esitutkintapöytäkirjat liitteineen, kirjalliset vaatimuskirjelmät,
kirjalliset todisteet, asianomistajien videolle tallennetut kuulustelukertomukset
sekä suullisen käsittelyn tallenteet, pidettäväksi salassa 5.2.2079 saakka, jos ne
eivät ole salassapidettäviä jo mainitun lain 9 §:n nojalla.
Käräjäoikeus määrää, että oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä
tuomioistuimissa annetun lain 24 §:n nojalla tuomio on pidettävä salassa
asianomistajien ja heidän huoltajiensa henkilöllisyyden ja niiden seikkojen,
joista henkilöllisyys on pääteltävissä, osalta 5.2.2079 saakka. Muilta osin
tuomio on julkinen.
Syyttäjän rangaistusvaatimukset
1. Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
5 500/R/002662 8/18
Rikoslaki 20 luku 7 § 1

2(31)
03.03.2018 Helsinki
Parhan on ollut sukupuoliyhteydessä 14-vuotiaan*** (A) kanssa. Parhan ja
*** (A) ovat nauttineet alkoholia yksityisasunnossa minkä seurauksena ***
(A) on päihtynyt voimakkaasti. Tämän jälkeen Parhan on kantanut
asianomistajan sängylle, jonka päällä he ovat suudelleet. Parhan on riisunut
asianomistajan vaatteet ja riisunut myös omat housunsa ja on ollut
sukupuolielimin tapahtuneessa sukupuoliyhteydessä asianomistajan kanssa.
Teko on myös asianosaisten ikäeroja teko-olosuhteet huomioon ottaen
kokonaisuutena arvostellen törkeä.
2. Alkoholirikkomus
5 500/R/002662 8/18
Alkoholilaki 90 § 4
03.03.2018 Helsinki
Parhan on yhdessä toisen henkilön kanssa tarjonnut 14-vuotiaalle *** (A:lle)
alkoholijuomaa niin, että tämä on siitä juopunut. *** (A:n) ikä,
alkoholijuoman laatuja muut olosuhteet huomioon ottaen tekoa on
kokonaisuudessaan pidettävä moitittavana.
3. Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
5500/R/0092816/18
Rikoslaki 20 luku 7 § 1
29.05.2018 Helsinki
Parhan on ollut sukupuoliyhteydessä 15-vuotiaan *** (B) kanssa
ja muutoinkin tehnyt hänelle seksuaalisen teon siten, että teko on ollut
omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä. Parhan ja *** (B) ovat menneet
Farhanin asunnolle, jossa Parhan on tarjonnut*** (B) alkoholia, josta
*** (B) on jonkin verran päihtynyt. Parhan on suudellut asianomistajaa
sekä kosketellut tätä rinnoista ja emättimen alueelta housujen alta ja on
suorittanut sukupuolielimin tapahtuneen sukupuoliyhteyden
asianomistajan kanssa siten kun kohdassa 4 tarkemmin on kuvattu.
Teko on myös teko-olosuhteet huomioon ottaen kokonaisuutena
arvostellen törkeä.
4. Törkeä raiskaus
5500/R/0092816/18A
Rikoslaki 20 luku 2 § 1
29.05.2018 Helsinki
Parhan on väkivaltaa käyttämällä pakottanut 15-vuotiaan *** (B) kanssaan
sukupuoliyhteyteen. Parhan ja *** (B) ovat menneet Farhanin asunnolle, jossa
Parhan on tarjonnut asianomistajalle alkoholia, josta asianomistaja on jonkin
verran päihtynyt. Parhan on riisunut asianomistajan housut pois, minkä jälkeen
Parhan on ollut sukupuoliyhteydessä asianomistajan kanssa tämän
vastusteluista huolimatta. Asianomistaja on kieltänyt Farhania useita kertoja
suusanallisesti ja yrittänyt työntää häntä pois päältään, mutta Parhan on omalla
kehon painollaan asianomistajaa sänkyä vasten painamalla ja kiinni pitämällä
suorittanut sukupuolielimin tapahtuneen suojaamattoman sukupuoliyhteyden
asianomistajan vastusteluista huolimatta.
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Teko on kohdistunut 15-vuotiaaseen lapseen ja teko-olosuhteet huomioon
ottaen on teko myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.
5. Alkoholirikkomus
5 500/R/0092816/18
Alkoholilaki 90 § 4
29.05.2018 Helsinki
Tarhan on tarjonnut 15-vuotiaalle *** (B) alkoholijuomaa niin, että tämä on
siitä juopunut. *** (B) ikä, alkoholijuoman vahvuus ja muut olosuhteet
huomioon ottaen tekoa on kokonaisuudessaan pidettävä moitittavana.
6. Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
5500/R/0018456/18
Rikoslaki 20 luku 7 § 1
05.03.2018 - 22.10.2018 Helsinki
Tarhan on ollut useita kertoja sukupuoliyhteydessä 14-15 vuotiaan *** (C)
kanssa. Teot ovat tapahtuneet Tarhanin tai hänen kavereidensa asunnoilla ja
ovat pitäneet sisällään noin kymmenen kappaletta sukupuolielimin
tapahtuneita sukupuoliyhteyksiä. Lisäksi Tarhan on pyytänyt *** (C) ottamaan
itsestään alastonkuvia ja on pyynnöstään saanut ***(C) lähettämään kuvia
hänelle. Tarhan on myöhemmin yrittänyt kiristää asianomistajaa kuvilla
syytekohdassa 7 kuvatulla tavalla.
Teko on asianosaisten ikäero, sukupuoliyhteyksien määrä ja teko-olosuhteet
huomioon ottaen kokonaisuutena arvostellen törkeä.
7. Kiristyksen yritys
5500/R/0018456/18
Rikoslaki 31 luku 3 § 2
17.09.2018 - 26.09.2018 Helsinki
Tarhan on uhkaamalla levittää *** (C) alastonkuvia yrittänyt pakottaa *** (C)
luopumaan 300 euron taloudellisesta edusta, johon Tarhanilla ei ole ollut
laillista oikeutta.
8. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito
5500/R/0101937/18
Rikoslaki 17 luku 19 §
18.12.2018 Helsinki
Tarhan on oikeudettomasti pitänyt hallussaan tietokoneellaan ja
matkapuhelimessaan kuvaaja kahta videota, joissa sukupuolisiveellisyyttä
loukkaavasti todellisuuspohjaisesti tai todenmukaisesti esitetään lasta.
Tarhanin tietokoneellaan hallussapitämä kuva on ollut luokituksen 2.
mukainen ja matkapuhelimessaan hallussapitämät videot luokituksen 1.
mukaisia.
Syyttäjän muut vaatimukset
Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdissa 1-7
Tarhan on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset.
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Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §
Rikosuhrimaksu syytekohdissa 1, 3-4 ja 6-7
Parhan on velvoitettava suorittamaan rikosuhrimaksu 80 euroa.
Laki rikosuhrimaksusta 2 § ja 3 §
Lääkärintodistuspalkkio syytekohdassa 6
Parhan on velvoitettava korvamaan valtiolle seksuaalirikostutkimuksista
aiheutuneet kustannukset 52,04 euroa.
Rikoksentekovälineen menettäminen syytekohdassa 8
Parhan on tuomittava menettämään valtiolle rikoksentekovälineenä
käyttämänsä iphone-matkapuhelin sekä kannettava tietokone.
(Takavarikkopöytäkirja 5500/R/92816/187KEY/1 kohdat 2-3)
Rikoslaki 10 luku 4 §
Asianomistajien vaatimukset
Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdissa 1 ja 2
Asianomistajat *** (A) ja *** (D) ovat yhtyneet syyttäjän
rangaistusvaatimukseen. *** (A) on vaatinut, että Parhan velvoitetaan
korvaamaan hänelle loukkauksen aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä
7.000 euroa ja muusta tilapäisestä haitasta 3.000 euroa, molemmat määrät
laillisine korkoineen 3.3.2018 lukien.
Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdissa 3-5
Asianomistajat *** (B) ja*** (E) ovat yhtyneet syyttäjän
rangaistusvaatimukseen. *** (B) on vaatinut, että Parhan velvoitetaan
korvaamaan hänelle vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n perusteella kivusta,
särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 3.000 euroa ja vahingonkorvauslain 5
luvun 6 §:n perusteella loukkauksen aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä
7.000 euroa, molemmat määrät laillisine korkoineen 29.5.2018 lukien.
Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdissa 6 ja 7
*** (C) on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja vaatinut, että Parhan
velvoitetaan korvaamaan hänelle kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta
1.600 euroa sekä vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:n mukaisena korvauksena
loukkauksen aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä 16.500 euroa, molemmat
määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 22.10.2018
lukien.
Vastaus
Kohta 1
Parhan on myöntänyt olleensa sukupuoliyhteydessä asianomistaja***(A:n)
kanssa, mutta kiistänyt syyllistyneensä törkeään lapsen seksuaaliseen
hyväksikäyttöön.
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Tapahtumat ovat edenneet syytteessä kuvatulla tavalla muutoin, mutta Parhan
on kiistänyt kantaneensa asianomistaja A:ta sängylle. Asianomistaja A:n
ohella myös Parhan on päihtynyt nautitun alkoholin johdosta. Parhan on ollut
siinä käsityksessä, että asianomistaja A on yli 16 -vuotias.
Teonkuvauksessa kuvattu menettely ei Farhanin käsityksen mukaan täytä
lapsen seksuaalisen hyväksikäytön törkeää tekomuotoa, koska menettelyä ei
voida pitää kokonaisuutena arvostellen törkeänä.
Parhan on kiistänyt asianomistaja A:n korvausvaatimukset henkisestä
kärsimyksestä, tilapäisestä haitasta ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta
perusteeltaan. Loukkauksen aiheuttaman henkisen kärsimyksen osalta Parhan
on myöntänyt määrällisesti oikeaksi enintään 3.500 euroa. Tilapäisen haitan
osalta Parhan on kiistänyt vaatimuksen myös määrällisesti.
Kohta 2
Parhan on kiistänyt alkoholirikkomuksen, koska hän ei ole yksin eikä yhdessä
toisen henkilön kanssa tarjonnut asianomistaja A:lle alkoholijuomaa niin, että
tämä on siitä juopunut.
Alkoholia on nautittu Farhanin ystävän asunnossa. Alkoholi on kuulunut
asunnon haltijalle ja ollut asunnon haltijan määräysvallassa. Parhan ei ole
voinut vaikuttaa siihen, kenelle alkoholia on tarjottu ja kenelle ei.
Kohta 3
Parhan on myöntänyt suudelleensa asianomistaja***(B:ä) sekä kosketelleensa
B:ä rinnoista ja emättimen alueelta housujen alta, mutta kiistänyt
syyllistyneensä törkeään lapsen hyväksikäyttöön. Parhan on kiistänyt olleensa
sukupuoliyhteydessä asianomistaja B:n kanssa. Parhan on ollut siinä
käsityksessä, että asianomistaja B on ollut yli 16 -vuotias. Parhan on kiistänyt,
että asianomistaja B olisi ollut päihtynyt.
Kohta 4
Kohdan 3 vastaukseen viitaten Parhan on kiistänyt syytteen, koska hän ei ole
menetellyt teonkuvauksessa väitetyllä tavalla. Parhan ei ole ollut
sukupuoliyhteydessä asianomistaja B:n kanssa. Parhan ei näin ollen ole
väkivaltaa käyttämällä pakottanut asianomistaja B:ä kanssaan
sukupuoliyhteyteen.
Parhan on kiistänyt asianomistaja B:n korvausvaatimukset perusteeltaan.
Kivun, säryn ja muun tilapäisen haitan osalta Parhan on myöntänyt
määrällisesti enintään 1.500 euroa oikeaksi. Loukkauksen aiheuttaman
henkisen kärsimyksen osalta Parhan on myöntänyt oikeaksi enintään 3.000
euroa.
Kohta 5
Parhan on kiistänyt syytteen, koska hän ei ole tarjonnut alkoholia
asianomistaja B:lle syytteeseen kirjattuna ajankohtana. Lisäksi laki edellyttää,
että vaikka alkoholia olisi nautittu, siitä on tullut myös juopua. Farhanin
käsityksen mukaan asianomistaja B ei joka tapauksessa ole juopunut siitäkään
huolimatta, vaikka hänen katsottaisiin nauttineen alkoholia Farhanin tieten.
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Parhan on kiistämistään vastaavasti kiistänyt vaatimuksen todistelukusta
nnusten korvaamisesta ja rikosuhrimaksun suorittamisesta perusteeltaan näihin
syytekohtiin liittyvinä.
Kohta 6
Parhan on myöntänyt olleensa useita kertoja sukupuoliyhteydessä
asianomistaja *** (C:n) kanssa, mutta Parhan on kiistänyt syyllistyneensä
menettelyllään rikokseen. Parhan ei ole ollut tietoinen asianomistaja C:n iästä
ennen 8.3.2018. Farhanin mukaan osapuolten välillä on ollut seurustelusuhde,
joten tilanteeseen tulisi soveltaa rikoslain 20 luvun 7a §:n mukaista
rajoitussäännöstä. Farhanin käsityksen mukaan tekoajan loppumispäivä tulisi
rajata samoin kuten kohdassa 7, eli päättymään viimeistään 26.9.2018.
Parhan on kiistänyt vaatimukset lääkärintutkimuspalkkion ja
todistelukustannusten korvaamisesta perusteeltaan, mutta hänellä ei ole ollut
huomauttamista vaadittuihin määriin.
Parhan on kiistänyt asianomistaja C:n korvausvaatimukset perusteeltaan.
Kivun, säryn ja muun tilapäisen haitan osalta Parhan on myöntänyt
määrällisesti oikeaksi enintään 500 euroa. Loukkauksen aiheuttaman henkisen
kärsimyksen osalta Parhan on kiistänyt vaatimuksen perusteen siltä osin, kun
kyse on kohdassa 6 väitetystä rikoksesta. Kohtaan 7 liittyvästä henkisestä
kärsimyksestä Parhan on myöntänyt määrällisesti oikeaksi enintään 2.500
euroa. Mikäli kohdan 6 rikos vastoin kiistämistä luettaisiin Farhanin syyksi,
Parhan on myöntänyt määrällisesti oikeaksi korvaukseksi henkisestä
kärsimyksestä yhteensä enintään 4.000 euroa.

Kohta 7
Parhan on myöntänyt syytteen oikeaksi.
Kohta 8
Parhan on kiistänyt syytteen, koska hän ei ole menetellyt syytteessä väitetyllä
tavalla. Parhan ei ole syytteessä kuvattuna ajankohtana pitänyt eikä edes
voinut pitää oikeudettomasti hallussaan teonkuvauksessa kuvattuja tiedostoja,
koska Parhan on ollut syytteessä kuvattuna ajankohtana vapautensa
menettäneenä.
Parhan on kertonut nähneensä tietokoneelta löydetyn kuvan ensimmäisen
kerran poliisikuulustelun yhteydessä. Parhan on kiistänyt tietävänsä kyseisestä
kuvasta mitään. Parhan ei ole ladannut tietokoneelleen kyseistä kuvaa.
Farhanin matkapuhelimesta löytyneistä videotiedostoista Parhan on lausunut,
että hänen käsityksensä mukaan kyseisissä videoissa lapsi ei esiinny
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan toiminnan kohteena. Vastaus vaiheessa
Parhan ei ole muistanut kuvan ja videotallenteiden sisältöä yksityiskohtaisen
tarkasti, mutta Farhanin käsitys on, että kyse on huumorikuvista, jotka hän on
ladannut Instagramista. Parhan on kiistänyt syyllistyneensä menettelyllään
tahalliseen rikokseen.
Tietokone on ollut käytetty tietokone, joten myös muilla henkilöillä on ollut
mahdollista ladata siihen tiedostoja.
Parhan on kiistämistään vastaavasti vastustanut menettämisseuraamusta.
Mikäli Farhanin katsottaisiin syyllistyneen rikokseen, Farhanilla ei joka
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tapauksessa ole aiempaa rikoshistoriaa vastaavankaltaisista rikoksista, joten
kyse olisi kertaluonteisesta menettelystä, mihin nähden takavarikossa olevien
laitteiden menettäminen olisi kohtuuttoman ankara seuraamus. Näillä
perusteilla Parhan on vaatinut, että takavarikko kumotaan ja takavarikossa
olevat laitteet määrätään palautettavaksi hänelle.
Todistelu
Henkilötodistelu
Asianomistaja *** (A:n) videotallenne kuulustelusta
Asianomistaja *** (B:n) videotallenne kuulustelusta
Asianomistaja *** (E)
Asianomistaja *** (C) videotallenteet kuulusteluista (2 kpl)
Asianomistaja *** (F)
Todistaja*** (G)
Todistaja Jelena Marja Krstiina Myllyviita

Kirjalliset todisteet
Kohta 1
1. Psykiatrian potilaskertomus 12.4.- 29.6.2018
Kohdat 3-4
2. Lääkärinlausunto 12.2.2019
3. Lastensuojeluilmoitus 16.11.2018
Kohta 6
4. Lääkärintodistus 20.3.2018

Kohta 7
5. Tekstiviestit (WhatsApp) Farhanin ja asianomistaja C:n välillä

Kohta 8
6. Videotallenteet (2 kpl) ja valokuva (1 kpl)

Tuomion perustelut
Syyksilukeminen
Kohdat 1-7
Parhan Suleiman Parhan on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu
rangaistusta.
Syytteen hylkääminen
Kohta 8
Syyte kohdassa 8 on hylätty toteennäyttämättömänä.
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Syyksilukemisen perusteet
Yleistä näytön arvioinnista
Näytön arviointia seksuaalirikoksissa on oikeuskäytännössä käsitelty muun
muassa osapuolten vetoamassa korkeimman oikeuden 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 asianosaisten kertomusten varaan.
Riittävään varmuuteen vastaajan syyllisyydestä ei ainakaan yleensä voida
päätyä kuitenkaan 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 tilannetta on tulkittava vastaajan eduksi.
Ikätieto isuudesta
Korkein oikeus on ratkaisussaan 2014:54 todennut, että suoja ikärajan
tarkoituksena on suojella lasta vahingolliselta seksuaaliselta kanssakäymiseltä.
Tästä johtuen seksuaaliseen kanssakäymiseen ryhtyvällä vanhemmalla
henkilöllä on vastuu siitä, että kumppani on ylittänyt laissa säädetyn
suojaikärajan. Tämä saattaa joissain tilanteissa ja olosuhteissa edellyttää myös
kumppanin iän tarkempaa selvittämistä. Usein kuitenkin kumppanin iän
luotettava selvittäminen saattaa olla ongelmallista. Kumppanin ilmoitukseen ei
voi aina luottaa.
Syyksi lukemiseen edellytettävän tahallisuuden on katettava kaikki
tunnusmerkistötekijät. Seksuaalirikoksia koskevien rikoslain 20 luvun
säännösten esitöiden (HE 6/1997 vp s. 182) mukaan tekijän tulee olla tietoinen
siitä, että hän tekee seksuaalisen teon suojaikärajaa nuoremman lapsen kanssa.
Jos tekijä esimerkiksi lapsen kehitysvaiheen tai tapaamisolosuhteiden
perusteella on ymmärtänyt lapsen olevan suojaikärajaa nuorempi,
tahallisuusvaatimuksen asettama edellytys tekijän tietoisuudelle täyttyy.
Tällöin tekijän tahallisuutta ei poista esimerkiksi pelkästään se, että kumppani
ilmoittaa hänelle olevansa suojaikärajan ylittänyt. Edellä mainituissa lain
esitöissä onkin lähdetty siitä, että tahallisuutta ei poista se, että kumppani
ilmoittaa väärin ikänsä, jos tekijä on esimerkiksi lapsen kehitysvaiheen tai
tapaamisolosuhteiden perusteella voinut päätellä, ettei lapsi ole ylittänyt
suojaikärajaa. Näin ollen tahallisuus voi täyttyä myös silloin, vaikka tekijä on
pyrkinyt varmistumaan kumppanin iästä.
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Jos nuoren henkilön kanssa seksuaaliseen tekoon ryhtyneen voidaan
olosuhteista päätellen katsoa tarkoituksellisesti jättäneen varmistumatta
kumppanin iästä, on perusteltua, ettei ainakaan tämä seikka poista
tahallisuutta.
Olosuhdetahallisuutta on arvioitava sen perusteella, onko tekijä voinut pitää
rikoksen tunnusmerkistön täyttäviä seikkoja varsin todennäköisinä. Tätä
arviointitapaa voidaan lähtökohtaisesti soveltaa myös kysymyksessä olevan
lapsen seksuaalisen hyväksikäytön osalta. Silloinkin voidaan olosuhteista
riippuen antaa merkitystä sille, kuinka tekijä on suhtautunut kumppanin iän
selvittämiseen.
Farhanin tahallisuudesta asianomistajien iän suhteen
Käräjäoikeus toteaa, että pääkäsittelyssä katsotuilla kuulustelutallenteilla
kaikki asianomistajat ovat nuoren näköisiä ja antavat itsestään nuoren
vaikutelman, eikä kukaan anna itsestään selvästi ikätasoistaan vanhempaa
vaikutelmaa.
Pelkästään asianomistajien ulkonäöstä on vaikea luotettavasti sanoa, ovatko he
täyttäneet 16 vuotta vai ei. Asianomistaja B:n osalta havainnointia on
vaikeuttanut osaltaan se, että hän esiintyy kuulustelutallenteessa huppu päässä,
eivätkä hänen kasvonsa ole kunnolla nähtävissä. Hänenkin yleisestä
olemuksestaan ja puhetyylistään on kuitenkin pääteltävissä, että kyse on
nuoresta henkilöstä.
Asianomistaja A
Asianomistaja A on tallenteella kertonut ikäasiasta vakuuttavasti ja
luotettavasti, että ”kyl se ties, et mä oon 14 ja se sano mulle et se on 17”.
Farhanin mukaan asianomistaja A:n iästä ei ole tapahtumaa edeltävästi ollut
keskustelua, vaan hän oli saanut tietää siitä vasta jälkeenpäin. Parhan on
kertonut luulleensa, että A olisi 16-vuotias muun muassa sen perusteella, että
hän oli tiedustellut A:n ikää omalta kaveriltaan.
Käräjäoikeus toteaa, että selvitetyissä olosuhteissa Parhan ei ole saanut luottaa
kaverilta saatuun tietoon A:n iästä, vaan Farhanilla on ollut velvollisuus ennen
seksuaaliseen kanssakäymiseen ryhtymistään pyrkiä selvittämään A:n ikää
tarkemmin. Näissä olosuhteissa Farhanin on täytynyt tietää tai alempaan
tahallisuuteen edellytettävällä tavalla pitää vähintäänkin varsin
todennäköisenä, että asianomistaja A on alle 16-vuotias.
Asianomistaja B
Asianomistaja B on tallenteella kertonut ikäasiasta kertoneensa Farhanille, että
on 15-vuotias. Parhan oli kertonut B:lle olevansa täysi-ikäinen. Lisäksi Parhan
oli sanonut B:lle, että kohta tämä täyttää 18 vuotta ja voi tehdä, mitä haluaa.
Ikäasiaan liittyen B on kuulustelussaan kertonut, että hän ja Parhan olivat
ensimmäisellä tapaamiskerralla keskustelleet myös menneisyydestä, mikä
käräjäoikeuden arvion mukaan viittaa siihen, että ikäasiaa on käsitelty B:n
kertomalla tavalla. Farhanin mukaan hän oli tiedustellut B:n ikää heidän
ensimmäistä kertaa tavatessaan, jolloin B oli Farhanin mukaan ilmoittanut
kohta täyttävänsä 17 vuotta.
Sekä asianomistaja E:n että todistaja G:n kertomusten perusteella B on hyvin
pienikokoinen. E:n mukaan B antaa itsestään ikätasoistaan lapsellisemman
vaikutelman, mitä osaltaan tukee myös kirjallisena todisteena esitetyn
lääkärinlausunnon sisältö. Ensimmäisen kerran, kun B ja Parhan ovat
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tavanneet, B:n seurassa on lisäksi ollut häntä kaksi vuotta nuorempi,
tapahtuma-aikaan 13 -vuotias ystävä, minkä on täytynyt herättää Farhanin
epäilykset myös B:n iän suhteen ja mikä olosuhteena on entisestään korostanut
Farhanin selvitysvelvollisuutta B:n todellisen iän suhteen.
Käräjäoikeus lisäksi toteaa, että asianomistajan virheellinenkään ilmoitus
omasta iästään ei poista tekijän tahallisuutta. Tyytymällä asianomistajan
yleisluontoisena pidettävään ilmoitukseen iästään ja kysymättä sen tarkemmin
esimerkiksi asianomistaja B:n syntymäajasta tai edes syntymävuodesta,
Farhanin ei voida katsoa riittävällä tavalla varmistuneen asianomistajan
todellisesta iästä.
Asianomistaja C
Asianomistaja C on uskottavasti kertonut ensimmäisessä kuulustelussaan
kertoneensa Farhanille olevansa 14-vuotias ja täyttävänsä 15 vuotta
kesäkuussa. C on kertonut tienneensä, että Parhan on 18 -vuotias. Osapuolet
eivät ole esittäneet toisilleen esimerkiksi henkilöllisyyspapereita, joista ikä
ilmenisi luotettavalla tavalla, mutta he ovat keskustelleet kaikista asioista,
myös ikään liittyvistä, runsaasti. C:n mukaan Parhan on tiedostanut, että C on
alle 16 -vuotias. Jälkimmäisessä kuulustelussaan, kun on tullut selväksi, että
C:n ja Farhanin yhteydenpito on ensimmäisen kuulustelun jälkeen jatkunut, C
on todennut, että ”Farhania ei kiinnosta mitkään ikään liittyvät ongelmat, se
vaan haluu olla mun kaa”.
Farhanin mukaan hän oli tiedustellut C:n ikää, jolloin C oli ilmoittanut
Farhanille olevansa 16 -vuotias. Parhan oli vasta poliisilta saanut kuulla, että C
oli todellisuudessa ollut 14 -vuotias.
Käräjäoikeus on pitänyt uskottavana, että C on kertonut iästään Farhanille
kuulustelussa kertomallaan tavalla. Kuitenkin mikäli Farhanin kertomusta
siitä, että C olisi ilmoittanut olevansa 16 -vuotias, pidettäisiin uskottavana,
asianomistajan virheellinenkään ilmoitus omasta iästään ei poista tekijän
tahallisuutta. Tyytymällä asianomistajan yleisluontoisena pidettävään
ilmoitukseen iästään ja kysymättä sen tarkemmin esimerkiksi asianomistajan
syntymäajasta tai edes syntymävuodesta ennen seksuaaliseen kanssakäymiseen
ryhtymistä Farhanin ei voida katsoa riittävällä tavalla varmistuneen
asianomistaja C:n todellisesta iästä.
Edelleen tapahtumaolosuhteistakaan ei voida päätellä Farhanin perustellusti
voineen pitää varsin todennäköisenä, että kukaan asianomistajista olisi ollut 16
vuotta täyttänyt. Näin ollen Farhanin tahallisuuden ikätietoisuuden suhteen on
katsottu täyttyvän kaikkien asianomistajien kohdalla.
Kohdat 1-2
Syyte on toteennäytetty asianomistaja A:n kertomuksen, vastaaja Farhanin
osittaisen tunnustuksen, kirjallisena todisteena esitetyn psykiatrian
potilaskertomuksen sekä näistä suoritetun oikeudellisen arvion perusteella.
Käräjäoikeudella ei ole ilmennyt aihetta epäillä asianomistaja A:n kerto
muksen todenperäisyyttä, kun otetaan huomioon kertomuksen tueksi esitetty
välillinen näyttö, jota on tässä tapauksessa pidetty syyksi lukemiseen
riittävänä. Potilaskertomuksen kirjauksen perusteella A on kertonut
tapahtuneesta oma-aloitteisesti aikuisille ollessaan sairaalahoidossa muun syyn
vuoksi. Asianomistaja A:n kertomus esitutkinnassa on ollut looginen ja
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johdonmukainen. A:n päihtymystilasta huolimatta kertomus on sisältänyt
runsaasti yksityiskohtia. A:n kertomus ei ole sisältänyt liioittelevia eikä
vastaaja Farhanin syyllisyyden lisäämiseen pyrkiviä piirteitä.
Asiassa on ollut Farhanin myöntämänä riidatonta, että hän on ollut syytteessä
kuvattuna ajankohtana sukupuoliyhteydessä asianomistaja A:n kanssa
yksityisasunnossa. Menettelyyn liittyen riitaa on ollut siitä, onko Parhan
syytteessä kuvatulla tavalla tarjonnut A:lle alkoholijuomaa siten, että tämä on
siitä juopunut. Lisäksi riitaa on ollut siitä, onko Parhan kantanut A:n sängylle.
Käräjäoikeuden ratkaistavana on ollut myös kysymys menettelyn
oikeudellisesta arvioinnista.
Alkoholijuoman tarjoamisesta
Asiassa on ollut riidatonta, että alkoholia on nautittu Farhanin ystävän
asunnolla. Asianomistaja Am ja Farhanin yhdenmukaisten kertomusten
perusteella alkoholi on ollut Farhanin ystävän hankkimaa. Parhan on kiistänyt
alkoholirikkomuksen sillä perusteella, että hänellä ei ole ollut määräysvaltaa
sen suhteen, kenelle alkoholia on asunnolla tarjottu.
Asianomistaja A:n mukaan Farhanin ystävä on tullut pyytämään asianomistaja
Ada ja tämän ystävää juomaan alkoholia hänen ja Farhanin kanssa.
Asianomistajan ystävä on halunnut mennä, joten A on mennyt mukaan. A:n
tarkoituksena oli ollut juoda ainoastaan vähän alkoholia, koska hänen oli
pitänyt mennä kyseisenä iltana vielä kotiin. Kertomansa mukaan A oli
juonutkin vain vähän Absolut-vodkaa, mutta yhtäkkiä hän oli omien sanojensa
mukaan mennyt ”tosi huonoon kuntoon”.
Farhanin mukaan seurue oli istunut ja juonut alkoholia Farhanin ystävän
asunnolla. Asianomistaja A:n ystävä oli mennyt huonovointiseksi, jolloin
Farhanin ystävä oli mennyt A:n ystävän kanssa toiseen huoneeseen. Parhan oli
jäänyt kahdestaan A:n kanssa olohuoneeseen juomaan alkoholia ja
keskustelemaan.
Asianomistaja A:n kertomuksen perusteella asunnolle on lähdetty neljän
hengen voimin nauttimaan alkoholia siten, että kaikki asunnolle lähteneet ovat
tienneet tarkoituksesta nauttia asunnolla alkoholia. Asiassa ei ole väitettykään,
että A olisi pakotettu nauttimaan alkoholia Farhanin ystävän asunnolla, vaan
käräjäoikeuden ratkaistavana on ollut kysymys Farhanin vastuusta tilanteessa,
jossa alkoholin on riidattomasti hankkinut hänen ystävänsä ja jossa alkoholia
on nautittu ystävän asunnossa.
Käräjäoikeus toteaa, että Farhanin omankin kertomuksen mukaan hän on ollut
ainakin osan ajasta kahdestaan asianomistaja A:n kanssa siten, että A on
nauttinut alkoholia. Parhan ei ole millään tavalla edes yrittänyt estää
alaikäiseksi tietämäänsä Ada juomasta alkoholia. Käräjäoikeus on hyväksynyt
syyttäjän näkemyksen siitä, että asunnossa tapahtuma-aikaan olleiden
molempien täysi-ikäisten henkilöiden, eli tässä tapauksessa sekä Farhanin
ystävän että Farhanin, vastuulla on ollut huolehtia siitä, että alaikäiset Aja
tämän ystävä eivät nauti alkoholia. Alkoholin esillä pitämistä siten, että
alaikäisten henkilöiden sallitaan nauttia sitä, voidaan käräjäoikeuden tulkinnan
mukaan pitää laissa tarkoitettuna alkoholin tarjoamisena. Edelleen
käräjäoikeuden arvion mukaan tässä tapauksessa on ollut pikemminkin
tekninen seikka, onko alkoholia asunnolle hankkinut Parhan vai hänen
ystävänsä, kun otetaan huomioon täysi-ikäisten Farhanin ja hänen ystävänsä
yhteinen haluja motiivi alkoholin nauttimiseen yhdessä alaikäisten A:n ja
tämän ystävän kanssa. Riippumatta siitä, vaikka alkoholin on alun perin
hankkinut Farhanin ystävä, yhteisen ajanvietteen laatu huomioiden Farhanilla
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on selvitetyissä olosuhteissa halutessaan ollut tosiasiallinen mahdollisuus ja
myös velvollisuus omalta osaltaan pidättäytyä tarjoamasta alkoholia estämällä
tai ainakin yrittämällä estää alaikäistä A:ta ja tämän ystävää nauttimasta
alkoholia. Asianomistaja A ja tämän ystävä ovat Farhaninkin kertomuksen
mukaan olleet humalassa, millä perusteella myös laissa edellytetty
juopumistarkoitus on tullut toteemiäytetyksi.
Sängylle kantamisesta
Asianomistaja A on kuulustelussaan kertonut kahteen otteeseen, että Parhan
oli kantanut hänet sängylle. A on käyttänyt nimenomaan kantaa-verbiä.
Alkoholin nauttimisen jälkeen A on kertonut, että ”... mä en pystyny käveleen
tai melkeinpä mitää muutakaa” , joten Parhan oli kantanut hänet sänkyyn.
Myöhemmässä vaiheessa kuulustelija on vannistanut, oliko hän ymmärtänyt
oikein, että A:n jalat eivät kantaneet kunnolla, johon A on vastannut ensin
asunnon huonekalujen sijoittelua yksityiskohtaisesti kuvattuaan, että Parhan
oli kantanut hänet sohvaa/nojatuolia vastapäätä sijainneelle sängylle.
Farhanin mukaan sängylle siirtyminen oli tapahtunut siten, että ”... mä pidin
hänen kädestä kiinni, ettei se kaadu”. Vastauksena kysymykseen siitä, minkä
vuoksi A oli tarvinnut tukea, Parhan on vastannut, että ” se joi vähän, mutta se
oli vahvaa vodkaa”.
Ottaen huomioon sekä asianomistaja A:n että tämän ystävän
tapahtuma-aikaisesta huomattavan voimakkaasta päihtymystilasta saatu
selvitys, käräjäoikeus on pitänyt A:n yksityiskohtaista kertomusta tältä osin
uskottavampana kuin Farhanin kertomusta. Myös Farhanin mukaan A on
tarvinnut tukea sängylle siirtymisessä, eikä siirtyminen olisi onnistunut ilman
Farhanin toimia. Päihtymystilan voimakkuus huomioiden kyse on käytännössä
ollut kantamisesta siitä huolimatta, vaikka asianomistaja A:n jalat olisivat
osuneet maahan, koska asiassa on tullut näytetyksi toteen, että A on
päihtymystilansa vuoksi ollut täysin Farhanin ohjattavissa Farhanin haluamaan
suuntaan.
Menettelyn oikeudellisesta arvioinnista
Asiassa täyttyy lapsen seksuaalisen hyväksikäytön törkeän tekomuodon
ankaroittamisperuste, koska Farhanin on näytetty olleen sukupuoliyhteydessä
kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa. Ankaroittamisperusteen
täyttyminen puhuu osaltaan rikoksen kokonaistörkeyden puolesta.
Kokonaistörkeyteen liittyvinä seikkoina käräjäoikeus on lisäksi ottanut
huomioon, että Parhan on tapahtuma-aikaan ollut A:ta noin neljä vuotta
vanhempi, mitä ikäeroa voidaan pitää erityisesti herkässä kasvun ja kehityksen
vaiheessa olleen asianomistajan kannalta merkittävänä. Teko-olosuhteissa
käräjäoikeus on pitänyt moitittavana vahvan alkoholin tarjoamista
sukupuoliyhteyttä edeltävästi. Lisäksi uskottavana on pidetty, että
asianomistaja A on kertomallaan tavalla ilmaissut haluttomuuttaan
sukupuoliyhteyteen lausumalla Farhanille sukupuoliyhteyttä edeltävästi ”ei”,
mutta tästä huolimatta Parhan on menetellyt hänen syykseen luetulla tavalla.
Näillä perusteilla lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä on pidetty myös
kokonaisuutena arvostellen törkeänä.
Kohdat 3-5
Syyte on toteennäytetty asianomistaja B:n ja E:n kertomusten, Farhanin
osittaisen tunnustuksen, todistaja G:n kertomuksen, kirjallisina todisteina
esitetyn lääkärinlausunnon ja lastensuojeluilmoituksen sekä näistä suoritetun
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oikeudellisen arvion perusteella. Käräjäoikeudella ei ole ilmennyt aihetta
epäillä asianomistaja B:n kertomuksen todenperäisyyttä, kun otetaan
huomioon kertomuksen tueksi esitetty välillinen näyttö, jota on pidetty syyksi
lukemiseen riittävänä. Asianomistaja B on kertonut tapahtuneesta
oma-aloitteisesti todistaja G:lie tuoreeltaan tapahtuman jälkeen ja
asianomistaja E:lle myöhemmin. Asianomistaja B:n kertomus esitutkinnassa
on ollut looginen, johdonmukainen ja realistinen. Kertomus on sisältänyt myös
runsaasti yksityiskohtia. B:n kertomus ei ole sisältänyt liioittelevia eikä
vastaaja Farhanin syyllisyyden lisäämiseen pyrkiviä piirteitä. B:n kertomus
tapahtumainkulusta on pysynyt muuttumattomana myös siitä huolimatta,
vaikka syyttäjä on prosessin kestäessä tehnyt prosessuaalisena toimena myös
syyttämättäj ättämispäätöksen.
Riidatonta Farhanin myöntämänä on ollut, että hän on syytteessä kuvatulla
tavalla suudellut ja kosketellut asianomistaja B:a rinnoista ja emättimen
alueelta housujen alta. Riitaa on ollut menettelyyn liittyen siitä, onko Farhan
syytteessä kuvatulla tavalla tarjonnut B:lle alkoholijuomaa siten, että tämä on
siitä juopunut. Lisäksi riitaista on ollut, onko osapuolten välillä tapahtunut
sukupuoliyhteys. Mikäli sukupuoliyhteys katsottaisiin näytetyksi toteen, riitaa
on ollut siitä, onko Farhan väkivaltaa käyttämällä pakottanut B:n kanssaan
sukupuoliyhteyteen. Käräjäoikeuden ratkaistavana on ollut myös kysymys
menettelyn oikeudellisesta arvioinnista.
Alkoholin tarjoamisesta
Farhan on kiistänyt tarjonneensa alkoholia B:lle syytteessä kuvattuna
ajankohtana. Ainakaan B ei ole Farhanin tieten juopunut.
Asianomistaja B on kuulustelussaan seikkaperäisesti ja yksityiskohtaisesti
kertonut, että kun hän ja Farhan olivat saapuneet Farhanin asunnolle
kahdestaan, Farhan oli ottanut lasit ja kaatanut niihin appelsiinimehua ja
viinaa, ja että B oli nauttinut Farhanin tarjoamaa juomaa. B ei oman
käsityksensä mukaan ollut tullut juoman johdosta humalaan, mutta hän oli
ollut ”... sillee vähä hiprakassa”.
Farhanin mukaan sillä kerralla, kun hän oli ollut asianomistaja B:n kanssa
kahdestaan asunnollaan, ainoastaan hän itse oli nauttinut alkoholia. B ei ollut
nauttinut lainkaan alkoholia.
Käräjäoikeus on pitänyt asianomistaja B:n yksityiskohtaista kertomusta
Farhanin kiistämistä uskottavampana, kun otetaan huomioon, että B on
kertonut tarkasti ja yksityiskohtaisesti, millaisista astioista juomia on nautittu
ja minkälaatuista juomasekoitus on ollut. B on kertonut alkoholin
nauttimisesta myös asianomistaja E:lle sekä maininnut siitä
terveystarkastuksen yhteydessä ja sairaanhoitajalle. Käräjäoikeus ei ole pitänyt
varteenotettavana, että B olisi erehtynyt esimerkiksi sen suhteen, kummasta
Farhanin asunnolla käynnistä oli ollut kyse. Asiassa ei ole tullut ilmi mitään
syytä, minkä vuoksi asianomistaja B:llä olisi ollut aihetta kertoa alkoholin
tarjoamisesta ja nauttimisesta totuudenvastaisesti, kun otetaan huomioon, että
hän on kertonut tapahtumista yleisesti hyvin neutraalilla ja liioittelemattomalla
tavalla. B ei ole osannut kuvailla yksityiskohtaisesti Farhanin valmistaman
alkoholiannoksen sekoitussuhdetta eikä nauttimansa alkoholin tarkkaa määrää,
mutta B on uskottavasti kertonut nauttineensa jonkin verran Farhanin
tarjoamaa juomaa sillä seurauksella, että hän oli tullut juoman johdosta
hiprakkaan. Alkoholirikkomuksen tunnusmerkistö edellyttää tarjotun alkoholin
johdosta juopumista, mutta tunnusmerkistön sanamuodon mukaisena
edellytyksenä ei ole voimakas humalatila. Sen sijaan juopumuksena voidaan
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perustellusti pitää myös vähäisempää päihtymystilaa, eli muun muassa
asianomistaja B:n kuvaamaa hiprakkaa.
Sukupuoliyhteydestä
Sukupuoliyhteys on tullut näytetyksi toteen asianomistaja B:n kertomuksen ja
sitä tukevan välillisen näytön perusteella. B on esitutkinnassa kertonut
seikkaperäisesti vaatteiden riisumisesta ja sitä seuranneesta
sukupuoliyhteydestä. B oli yrittänyt estellä tapahtumien etenemistä muun
muassa sanomalla Farhanille ”ei” sekä ilmaisemalla yhdynnän aikana, että hän
ei halua tulla raskaaksi, johon Parhan oli ilmoittanut, että hänellä on kondomi.
Parhan oli riisunut B:n vaatteet, aloittanut yhdynnän ja myös jatkanut
yhdyntää B:n kanssa, vaikka B oli sanonut monta kertaa sekä ennen yhdyntää
että sen aikana, että "lopeta”. Yhdynnän tapahtuessa B oli ollut Farhanin alla
selällään ja yrittänyt lähteä pois, mutta heikompana hän ei ollut päässyt
Farhanin alta pois. B oli yrittänyt töniä Farhania pois päältään siinä kuitenkaan
onnistumatta.
Farhanin mukaan hän oli suudellut B:a ja kosketellut tämän vartaloa
tilanteessa, jossa molemmat olivat olleet halukkaita ja innostuneita. Yhtäkkiä
Parhan oli havainnut B:n kasvoista, että tämä ei halua seksiä, jolloin Parhan oli
lopettanut menettelynsä ja tilanne oli päättynyt siihen. B:lle oli tullut puhelu,
johon hän oli vastannut, ja tämän jälkeen B oli poistunut Farhanin asunnosta.
Suutelemisen ja koskettelun aikana B:lla oli Farhanin mukaan ollut kaikki
vaatteet yllään.
Käräjäoikeus on pitänyt Farhanin esittämää versiota tapahtumainkulusta
sinänsä mahdollisena, mutta ei riittävässä määrin todennäköisenä horjuttamaan
syytteen tueksi esitettyä näyttöä. Farhanin kertomuksen uskottavuutta horjuttaa
erityisesti se, että mikäli tapahtumat hänen ja asianomistaja B:n välillä olisivat
päättyneet hänen väittämällään tavalla yhteisymmärryksessä, B:lla ei olisi ollut
tarvetta välittömästi tapahtuman jälkeen soittaa todistajana kuullulle G:lle
itkuisena ja hätääntyneenä, että haluaa keskustella G:n kanssa kasvotusten.
Edelleen B:llä ei olisi ollut aihetta kertoa G:lie tuoreeltaan joutuneensa
seksuaalirikoksen kohteeksi. Syytteen mukaista tapahtumainkulkua tukee
myös se, että lääkärinlausunnosta ja myös asianomistaja E:n havainnoista ja
kertomuksesta ilmenevällä tavalla asianomistaja B:n henkinen vointi on
heikentynyt syksyn 2018 aikana.
Farhanin kertomuksen luotettavuutta rasittavana seikkana käräjäoikeus on
ottanut huomioon, että hän on kertonut jossain määrin sekavasti ja
esitutkintaan nähden poikkeavasti siitä, kenen kanssa hän on tapahtuma-aikaan
seurustellut ja kenen kanssa hän olisi halunnut seurustella. Farhanin mukaan
hänellä oli tapahtuma-aikaan tyttöystävä, mutta tutustuttuaan asianomistaja
B.en hän oli ajatellut, että voisi ryhtyä seurustelemaan B:n kanssa.
Tapaamisesta seuraavana päivänä B oli kuitenkin lähettänyt Farhanille viestin,
jonka sisällön perusteella Parhan oli ajatellut, että B voisi aiheuttaa hänelle
ongelmia, minkä vuoksi Parhan oli estänyt B:n sosiaalisessa mediassa.
Seurusteluasioista kerrotulle ei kuitenkaan ole annettu asian arvioinnissa
ratkaisevaa merkitystä, kun otetaan lisäksi huomioon välittömyyteen liittyvänä
seikkana tulkkauksen käytöstä johtuneet lievät semanttiset epävarmuustekijät.
Väkivaltaa käyttämällä pakottamisesta
Asiassa on tullut B:n uskottavana pidetyn kertomuksen perustella näytetyksi
toteen, että Parhan on suorittanut sukupuoliyhteyden B:n suusanallisesta ja
myös fyysisestä vastustelusta, eli tönimisestä ja työntämisestä, huolimatta.
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Farhanin ei ole väitettykään kohdistaneen B:en voimakasta fyysistä väkivaltaa,
vaan kyse on ollut oman kehon painolla tapahtuneesta asianomistajan aloillaan
pitämisestä B:n liikkumisen ja poistumisen estävällä tavalla.
Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että kiinnipitämällä tapahtuva
vastarinnan murtaminen riittää täyttämään väkivallan määritelmän ja siten
rikoslain 20 luvun 1 §:n 1 momentissa kuvatun raiskausrikoksen
rikostunnusmerkistön. Vastoin asianomistaja B:n tahtoa suoritetun
sukupuoliyhteyden on tässä tapauksessa näytetty päättyneen Farhanin toimesta
vasta siinä vaiheessa, kun B on ilmoittanut pelkäävänsä raskaaksi tuloa.
Menettelyn oikeudellisesta arvioinnista
Asiassa täyttyy sekä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön että raiskauksen
törkeän tekomuodon ankaroittamisperuste, koska Parhan on ollut
sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa ja koska
Farhanin on näytetty väkivaltaa käyttämällä pakottaneen B:n
sukupuoliyhteyteen kanssaan. Ankaroittamisperusteen täyttyminen puhuu
rikoksen kokonaistörkeyden puolesta.
Kokonaistörkeyteen liittyvinä seikkoina käräjäoikeus on ottanut huomioon,
että rikos on tapahtunut Farhanin asunnolla ilman, että paikalla olisi ollut
ulkopuolisia henkilöitä. Teko on kohdistunut Farhania nuorempaan ja
fyysisesti olennaisesti heikompaan asianomistajaan, jonka mahdollisuudet
esimerkiksi teon estämiseen tai avun hankkimiseen ovat selvitetyissä
olosuhteissa olleet hyvin heikot. Asianomistaja B on ollut tapahtuma-aikaan
herkässä kasvun ja kehityksen vaiheessa ja näiltä osin lääkärinlausunnosta
ilmenevällä tavalla myös erityisen tuen tarpeessa. Farhanin menettely on siten
ollut omiaan rikkomaan B:n luottamusta aikuisiin. Teko-olosuhteissa
moitittavana on pidetty myös alkoholin tarjoamista sukupuoliyhteyttä
edeltävästi.
Näillä perusteilla sekä raiskausta että lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä on
pidetty myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä.
Kohta 6
Syyte on toteennäytetty asianomistaja C:n ja asianomistaja F:n kertomusten,
vastaaja Farhanin osittaisen tunnustuksen, kirjallisena todisteena esitetyn
lääkärinlausunnon sekä näistä suoritetun oikeudellisen arvion perusteella.
Todistaja G:n kertomuksella ei ole ollut kovin suurta näyttöarvoa, kun otetaan
huomioon, että Farhanin myöntämänä on riidatonta on ollut, että hän oli tullut
tietoiseksi C.n iästä ja tilanteesta muutoinkin poliisin 8.3.2018 suorittaman
kiinnioton yhteydessä.
Käräjäoikeuden ratkaistavana on ollut kysymys pääsääntöisesti riidattoman
menettelyn oikeudellisesta arvioinnista. Riidatonta Farhanin myöntämänä on
ollut, että hän on syytteessä kuvatulla tavalla ollut sukupuoliyhteydessä C:n
kanssa sekä saanut C:n ottamaan itsestään alastonkuvia ja lähettämään niitä
Farhanille. Riidatonta on ollut myös, että Parhan on yrittänyt kiristää C:ä
kuvien avulla.
Riitaa on ollut siitä, onko osapuolten välillä katsottava olleen aito
seurustelusuhde, johon tulisi sovellettavaksi rikoslain 20 luvun 7a §:ssä
tarkoitettu rajoitussäännös. Lisäksi riitaista on ollut syytteessä kuvatun
tekoajan loppumisajankohta. Käräjäoikeuden ratkaistavana on ollut myös
kysymys menettelyn oikeudellisesta arvioinnista.
Rajoitussäännöksestä
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Rikoslain 20 luvun 7a §:n mukaan lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä tai
sen törkeänä tekomuotona ei pidetä tekoa, joka ei toukkaa kohteen seksuaalista
itsemääräämisoikeutta ja jonka osapuolten iässä sekä henkisessä ja
ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa. Oikeuskirjallisuudessa (Ojala,
Timo: Lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset 2012, s.l 18) esitettyjen
kannanottojen mukaan rajoitussäännöksen tarkoituksena on lähtökohtaisesti
säätää rangaistavuuden ulkopuolelle vain niin sanotut seumstelutilanteet.
Mikäli lapsi on selvästi alle suojaikärajan, rajoitussäännös ei ylipäätään voi
tulla kysymykseen.
Ikäeron arvioinnissa keskeinen lähtökohta on, onko lapsi lähellä suojaikärajaa,
eli 15-16-vuotias, vai selvästi alle 15 -vuotias. Asianomistaja C on ollut
tekoajan alkupuolella alle 15 -vuotias, mutta hän on täyttänyt 15 vuotta
tekoajan kestäessä. Toiseksi arvioinnissa annetaan merkitystä sille, onko
kysymys sukupuoliyhteyksistä vai muunlaisista seksuaalisista teoista.
Vakiintuneesti rajoitussäännöstä ei ole sovellettu, mikäli osapuolten ikäero on
ollut noin viisi vuotta tai enemmän. Mikäli ikäero on noin 3-4 vuotta, kuten
tässä tapauksessa on ollut, rajoitussäännöksen soveltuminen saattaa väistyä,
mikäli osapuolten henkisessä ja ruumiillisessa kehityksessä on suuri ero tai
olosuhteet ovat sellaiset, että niihin on liittynyt lapsen taivuttelua tai
manipulointia.
Sekä asianomistaja C:n, asianomistaja F:n että Farhanin kertomusten
perusteella osapuolten välillä on ollut ainakin yritystä seurustelusuhteesta,
mutta tilanteeseen on riidattomasti liittynyt myös C:n taivuttelua muun muassa
alastonkuvien suhteen. Niin ikään riidaton lähtötilanne on ollut se, että
tekoajan alkamisajankohtana asianomistaja C on ollut karkumatkalla
laitoksesta, eikä hänellä ole ollut muuta paikkaa minne mennä, kuin Farhanin
asunto. Käräjäoikeuden arvion mukaan jo yksin tätä lähtökohtaa ja olosuhdetta
voidaan pitää riittävänä siihen, että osapuolten välistä suhdetta ei voida pitää
tasapuolisena. Asian käsittelyn aikana on tullut ilmi, että Farhanilla on ollut
samanaikaisesti muita tyttöystäviä, vaikka hän on väittänyt olleensa
seurustelusuhteessa C:n kanssa. Kertomusten perusteella mahdolliseksi jää
sellainenkin vaihtoehto, että C on ollut omasta puolestaan sitoutunut
suhteeseen Farhanin kanssa, mutta Farhanin käyttäytyminen C:n suuntaan ei
ole ollut vastaavalla tavalla sitoutunutta. Suhdetta ei näin ollen voida pitää
tiiviinä ja molemminpuolisena tai ylipäätään sellaisena, jossa mukana olisi
ollut suuria tunteita ainakaan Farhanin puolelta. Ottaen lisäksi huomioon
Farhanin myöntämä menettely kohdassa 7 sekä seurustelusuhteen
päättymisestä asianomistaja C:ltä ja F:Itä saadut tiedot, käräjäoikeus on
päätynyt arviossaan siihen, että nyt käsillä olevaan tapaukseen ei voida
soveltaa rajoitussäännöstä siitäkään huolimatta, vaikka viitteitä osapuolten
välisestä seurustelusuhteesta tai ainakin sellaisen yrityksestä on tullut ilmi.
Tekoajan päättymisajankohdasta
Käräjäoikeus on hyväksynyt syyttäjän rajauksen rikoksen tekoajasta sillä
perusteella, että uskottavana ei ole pidetty, etteikö sukupuoliyhteyksiä
Farhanin ja C:n välillä olisi tapahtunut enää kohdan 7 tapahtumien jälkeen.
Asianomistaja C on jälkimmäisessä kuulustelussaan kertonut yhteydenpidon ja
tapaamisten Farhanin kanssa jatkuneen 22.10.2018 saakka, eikä C ole
kertonut, että yhteydenpidon ja tapaamisten luonne olisi kohdassa 7 kuvattujen
tapahtumien jälkeen millään tavalla muuttunut.
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Kohdan 7 tapahtumien jälkeen C:n intressissä on ollut sen varmistaminen, että
Farhanin hallussa olevat alastonkuvat C:stä tavalla tai toisella poistetaan, mikä
sittemmin on tapahtunutkin.
Menettelyn oikeudellisesta arvioinnista
Asiassa täyttyy lapsen seksuaalisen hyväksikäytön törkeän tekomuodon
ankaroittamisperuste, koska Parhan on ollut lukuisia kertoja
sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa.
Ankaroittamisperusteen täyttyminen puhuu rikoksen kokonaistörkeyden
puolesta.
Kokonaistörkeyteen liittyvinä seikkoina käräjäoikeus on ottanut huomioon
teon pitkäkestoisuuden, sukupuoliyhteyksien yhteismäärän, osapuolten välisen
ikäeron ja sen merkityksen asianomistaja C:n kasvuun ja kehitykseen, C:n
kertomuksesta ilmenevän Farhanin välinpitämättömän suhtautumisen C:n
ikään ja osapuolten välisen suhteen epätasapainon, jota osoittaa muun muassa
Farhanin syyksi kohdassa 7 luettu menettely. Asianomistaja C on ollut
tapahtuma-aikaan herkässä kasvun ja kehityksen vaiheessa ja näiltä osin
lääkärintodistuksesta ilmenevällä tavalla myös erityisen tuen tarpeessa.
Farhanin menettely on siten ollut omiaan rikkomaan C:n luottamusta aikuisiin.
Näillä perusteilla lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä on pidetty myös
kokonaisuutena arvostellen törkeänä.
Kohta 7
Syyte on toteennäytetty Farhanin tunnustuksen perusteella. Käräjäoikeudella ei
ole ollut syytä epäillä tunnustuksen todenperäisyyttä, kun otetaan lisäksi
huomioon kirjallisina todisteina esitettyjen viestien sisältö.
Syytteen hylkäämisen perusteet
Kohta 8
Asiassa on ollut riidatonta, että syytteessä kuvattu valokuva ja kaksi
videotiedostoa ovat löytyneet Farhanin omistamasta matkapuhelimesta ja
kannettavalta tietokoneelta.
Parhan on vastausvaiheessa kiistänyt rikoksen ensisijaisesti sillä perusteella,
että kuva-ja videotallenteet eivät ole olleet hänen hallussaan syytteessä
väitettynä ajankohtana eli 18.12.2018.
Videotallenteiden osalta Parhan on kiistänyt rikoksen myös sillä perusteella,
että kyseisissä tallenteissa lapset eivät hänen käsityksensä mukaan
tosiasiallisesti ole olleet sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan toiminnan
kohteena. Kuvatallenteen osalta Parhan on kiistänyt rikoksen tahallisuuden
puuttumisen perusteella, koska hänellä ei ole ollut tietoa, kuka kuvan on hänen
tietokoneelleen ladannut.
Käräjäoikeuden arvion mukaan valokuva täyttää Keskusrikospoliisin ja
Valtakunnansyyttäjänviraston laatiman luokituksen kategorian 2. Kyse on
kuvasta, joka esittää lapseen kohdistuvaa seksuaalista toimintaa siten, että
tekijänä on aikuinen. Valokuvassa aikuinen ja lapsi esiintyvät alasti sylikkäin,
kasvot vastakkain, sivusuunnasta kuvattuna.
Videotallenteista toinen esittää hyvin nuorta, vaippaikäistä poikalasta, joka
makaa selällään alapää paljaana. Aikuinen hellävaraisesti ravistelee/heiluttaa
lasta takapuolesta siten, että tämän sukupuolielin heiluu puolelta toiselle.
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Kuvakulma on kohdennettu lapsen alapään alueelle. Käräjäoikeuden arvion
mukaan videoon saattaa liittyä myös joitakin kulttuurisidonnaisia, vauvan
sukupuolen korostamiseen ja/tai juhlistamiseen liittyviä piirteitä, vaikkakaan
Parhan ei ole puolustuksekseen sellaisiin seikkoihin erikseen vedonnut.
Pelkkää valokuvaa alastomasta vauvasta ei välttämättä voitaisi pitää
pornografisena, mutta ottaen huomioon videon pitkäkestoisuus ja korostettu
sukuelimiin tarkentaminen, käräjäoikeuden arvion mukaan tallenne täyttää
luokituksen mukaisen kategorian 1.
Toinen videotallenne esittää kolmea nuorta poikaa. Kaksi pojista kannattelee
kolmatta, suoraksi jäykistynyttä, alapää paljaana olevaa poikaa edessään ikään
kuin kitaraa, ja toinen kannattelijöistä ikään kuin "soittaa kitaraa”
koskettelemalla "kitarana” olevan pojan sukupuolielintä. Videotallenteen
lopussa katsojan huomiota kiinnitetään sukupuolielimeen korostamalla aluetta
punaisella jälkeenpäin lisätyllä ympyrällä. Käräjäoikeuden arvion mukaan siitä
huolimatta, vaikka kyseessä vaikuttaa olevan lasten hyväntuulinen leikki,
myös tämä video kuuluu luokituksen mukaiseen kategoriaan 1 sen vuoksi, että
katsojan huomio pyritään kiinnittämään ja tarkentamaan nimenomaan
sukuelimiin.
Asiassa on ollut riidatonta, että Parhan on ollut käsiteltävänä olevan asian
vuoksi vapautensa menettäneenä 3.12.2018 alkaen. Syytteessä väitettynä
tekopäivänä eli 18.12.2018 Farhanin iPhone-matkapuhelin ja kannettava
tietokone ovat olleet poliisin hallussa. Näissä olosuhteissa Farhanin ei voida
katsoa syytteessä väitettynä ajankohtana pitäneen syytteenalaisia tallenteita
oikeudettomasti hallussaan. Syytesidonnaisuuden vaatimuksen vuoksi asia on
tältä osin ratkaistu vastaaja Farhanin eduksi syyte toteennäyttämättömänä
hylkäämällä.
Rangaistusseuraamus
Rangaistuksen määräämisen lähtökohtia koskevan rikoslain 6 luvun 3 §:n ja
rangaistuksen mittaamista koskevan saman luvun 4 §:ssä säädetyn
yleisperiaatteen mukaan rangaistusta määrättäessä on otettava huomioon
kaikki lain mukaan rangaistuksen määrään ja lajiin vaikuttavat perusteet sekä
rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Rangaistus on lisäksi mitattava niin, että se
on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja
vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän
syyllisyyteen. Rikoslain 7 luvun 5 §:n mukaan yhteistä rangaistusta mitattaessa
lähtökohdaksi on otettava siitä rikoksesta tuomittava rangaistus, josta
tuomioistuimen harkinnan mukaan olisi tuleva ankarin rangaistus, sekä
mitattava rikoksista yhteinen rangaistus siten, että se on oikeudenmukaisessa
suhteessa myös rikosten lukumäärään, vakavuuteen ja keskinäiseen yhteyteen.
Käräjäoikeudessa on tullut ilmi, että Parhan on tuomittu Suomessa kerran
aiemmin eli 25.1.2019 Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa ehdollisen
vankeusrangaistukseen vastaavantyyppisistä rikoksista kuin joista nyt on kyse.
Farhanin syyksi sekä kyseisellä tuomiolla luetut että nyt ratkaistavana olevat
rikokset oltaisiin voitu käsitellä ja ratkaista samassa yhteydessä, jolloin Parhan
olisi tuomittu kaikista rikoksista yhteiseen rangaistukseen. Aiemman tuomion
rangaistuslaji huomioiden kyseistä tuomiota ei voida ottaa rikoslain 7 luvun 6
§:ssä tarkoitetulla tavalla kohtuullistavana huomioon nyt tuomittavaa
rangaistusta harkittaessa.
Vastaavantyyppisiä tapauksia on käsitelty runsaasti oikeuskäytännössä.
Esimerkiksi korkein oikeus on ratkaisuissaan 2018:35 katsonut
oikeudenmukaiseksi seuraamukseksi törkeästä lapsen seksuaalisesta
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hyväksikäytöstä kahden vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen tilanteessa,
jossa vastaaja on ollut 23-vuotias ja asianomistaja alle 14-vuotias. Kyse on
ollut yhdestä sukupuoliyhteydestä, jota edeltävästi asianomistaja oli nauttinut
alkoholia ja humaltunut.
Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2017:50 oli tapahtunut seksuaalissävytteistä
keskustelua etäyhteyden välityksin muun muassa 14-15-vuotiaan
asianomistajan kanssa 23-vuotiaan vastaajan toimesta. Asianosaiset olivat
tavanneet yhden kerran ja harrastaneet kahdesti emätin- ja kerran
oraaliyhdyntää. Mikäli edellä mainittu menettely olisi tullut arvioitavaksi
pelkästään ilman muita vastaajan syyksi luettuja rikoksia, yksin mainitusta
teosta oikeudenmukainen seuraamus olisi korkeimman oikeuden arvion
mukaan ollut 2 vuotta 3 kuukautta vankeutta.
Helsingin käräjäoikeuden tuomiossa 12.6.2018 nro 18/125588 on ollut kyse
lähes saman ikäisistä asianomistajista kuin tässä asiassa. Kyse on ollut muun
muassa seksuaalissävytteisistä keskusteluista ja yhteensä kolmesta
sukupuoliyhteydestä. Rangaistusseuraamukseksi on tuomittu vankeutta 2
vuotta 6 kuukautta. Edelleen Helsingin käräjäoikeuden tuomiossa 10.12.2018
nro 18/154795 on ollut kyse 15 sukupuoliyhteydestä 15 -vuotiaan
asianomistajan kanssa asianomistajaa selvästi vanhemman vastaajan toimesta.
Seuraamukseksi on tuomittu 3 vuoden 6 kuukauden pituinen
vankeusrangaistus.
Nyt ratkaistavana olevassa asiassa on ollut kyse kolmeen eri asianomistajaan
kohdistuneista tekokokonaisuuksista. Rikokset on luettu Farhanin syyksi
syytteen mukaan lukuun ottamatta kohdan 8 sukupuolisiveellisyyttä
loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoa. Vakavin ja siten yksin
rikosnimikkeen perusteella ankarimmin arvioitava on ollut kohdan 4 törkeä
raiskaus, jonka kanssa samalla teolla on toteutettu myös kohdan 5 törkeä
lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Rikoslajissaan eli törkeänä raiskauksena
kohdan 4 rikosta on käytetyn väkivallan laadun ja vähäisen voimakkuuden
vuoksi pidettävä kuitenkin lievänä, minkä vuoksi yksikkörangaistus kyseisestä
rikoksesta on mitattava läheltä rangaistusasteikon kahden vuoden alarajaa.
Farhanille tuomittava rangaistus muodostuu pääasiassa kohtien 1, 3, 4 ja 6
rikoksista. Kohtien 2 ja 5 alkoholirikkomusten ja myös kohdan 7 kiristyksen
yrityksen rangaistusta korottava vaikutus on tässä tekokokonaisuudessa ollut
suhteellisen vähäinen.
Ottaen huomioon edellä selostetut esimerkit muun muassa KKO:n
ratkaisukäytännöstä, käräjäoikeus on hyväksynyt syyttäjän näkemyksen siitä,
että yksikkörangaistuksen kohdan 1 rikoksesta (asianomistaja A) tulisi olla
noin kaksi vuotta vankeutta. Syyttäjän käsityksen mukaan yksin kohtien 3 ja 4
(asianomistaja B) rikoksista mitattavan rangaistuksen tulisi olla yhteensä noin
kolmen vuoden luokkaa, mutta tältä osin käräjäoikeus on päätynyt joitakin
kuukausia alhaisempaan määrään, kun otetaan huomioon, että kyse on ollut
samalla menettelyllä toteutetusta kahdesta eri rikosnimikkeestä. Lisäksi
törkeää raiskausta on edellä lausutuin tavoin pidettävä rikoslajissaan eli
törkeänä raiskauksena lievänä. Kohtiin 6-7 (asianomistaja C) liittyvää
laskennallista yksikkörangaistusta harkitessaan käräjäoikeus on ottanut
huomioon toisaalta ankaroittavana seikkana menettelyn pitkäkestoisuuden ja
sukupuoliyhteyksien lukumäärän, mutta toisaalta lieventävänä sen, että kyse
on etenkin tekoajan alkuvaiheessa ollut jonkinlaisesta seurustelusuhteesta tai
ainakin sellaisen yrityksestä. Kuten kohdissa 3-4, myös tältä osin käräjäoikeus
on arvioinut kohtuullisen yksikkörangaistuksen muutamaa kuukautta syyttäjän
arviota alhaisemmaksi. Syyttäjän arvio yksikkörangaistuksesta on myös tältä
osin ollut noin kolmen vuoden pituinen vankeusrangaistus.
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Kohtaan 6 liittyvää seurustelusuhteen omaista kanssakäymistä ei kuitenkaan
ole Farhanin vaatimalla tavalla hyväksytty rikoslain 6 luvun 6 §n 2 -kohdan
mukaiseksi varsinaiseksi lieventämisperusteeksi. Kyseisen lainkohdan mukaan
rangaistuksen lieventämisperusteena voi olla esimerkiksi se, että rikokseen on
johtanut voimakas inhimillinen myötätunto taikka poikkeuksellinen ja
äkkiarvaamaton houkutus, asianomistajan poikkeuksellisen suuri
myötävaikutus, tai muu vastaava seikka, joka on ollut omiaan heikentämään
tekijän kykyä noudattaa lakia. Rikoksen laatuja osapuolten välinen ikäero
huomioiden vastuu on käräjäoikeuden näkemyksen mukaan ollut yksin
aikuisella, eli Farhanilla. Asianomistaja C:n toimet ja esimerkiksi mahdollinen
seurusteluhalukkuus eivät anna tältä osin aihetta toisenlaiseen arvioon.
Sen sijaan hyvin vähäisessä määrin rangaistusta lieventävänä on otettu
huomioon, että vastaaja Parhan on ollut teot tehdessään vielä nuori eli
18-19-vuotias. Parhan on selvästi ylittänyt rikosoikeudellisen 15 vuoden
vastuuikärajan, mutta ottaen huomioon, että esimerkiksi nuoren rikoksesta
epäillyn tilanteen selvittämisestä annetussa laissa sovelletaan nuoren kohdalla
15-20 vuoden ikähaarukkaa, voidaan perustellusti ajatella, että Farhanin
nuoresta iästä johtuvalla kypsymättömyydellä ja myös tietynlaisella
harkitsemattomuudella on osaltaan ollut vaikutusta Farhanin syyllistymiseen
ratkaistavana oleviin rikoksiin. Tällä perusteella suoritettu lieventäminen on
käytännössä tehty rangaistusta alaspäin pyöristämällä siten, että lievennyksen
vaikutus yhteiseen rangaistukseen on ollut alle yhden kuukauden.
Farhanin syyksi luetut rikokset ovat jatkuneet useiden kuukausien ajan ja
kohdistuneet kolmeen alle 16 -vuotiaaseen asianomistajaan. Rikokset ovat
pitäneet sisällään useita sukupuoliyhteyksiä. Tekotavassa on ollut havaittavissa
yhtäläisyyttä sen suhteen, että jokaiseen tutustumiseen ja yhteydenpitoon
asianomistajien kanssa on liittynyt jollakin tavalla viestittely sosiaalisessa
mediassa. Kahdessa tapauksessa kyse on lisäksi ollut alkoholin tarjoamisesta
alaikäisille asianomistajille, jollainen yleisesti on omiaan heikentämään
asianomistajien tahdonmuodostusta, arviointikykyä ja myös
puolustautumismahdollisuuksia.
Farhanille tuomittavan rangaistuksen on oltava tuntuva, kun otetaan huomioon
myös edellä syyksilukemisen perusteluissa kuvatut, menettelyn moitittavuutta
koskevat erityispiirteet. Parhan on loukannut herkässä fyysisen ja psyykkisen
kehityksen vaiheessa olleiden nuorten asianomistajien seksuaalista
itsemääräämisoikeutta. Käräjäoikeuden arvion mukaan Farhanin menettely
kokonaisuudessaan on ollut suunnitelmallista, häikäilemätöntä ja
piittaamatonta, mitä esimerkiksi syytteenä!aisten tapahtumien jälkeiset,
kirjallisina todisteina esitetyt viestit kohdassa 7 osoittavat. Asianomistajia
koskevasta lääketieteellisestä selvityksestä ilmenee, että Parhan on
menettelyllään aiheuttanut henkiseltä voinniltaan jo entuudestaan hauraille
asianomistajalle psyykkisiä henkilövahinkoja. Tuomittavaa rangaistusta
harkitessaan käräjäoikeus on tiedostanut ja ottanut huomioon myös, että
seksuaalirikosten yleinen rangaistustaso on tällä hetkellä voimakkaan
oikeuspoliittisen keskustelun kohteena.
Vakavin ja siten pohjarangaistuksen muodostava rikos on ollut kohdan 4
törkeä raiskaus, josta käräjäoikeus on pitänyt vähimmäisrangaistusta eli kahta
vuotta riittävänä yksikkörangaistuksena. Rikoslain 7 luvun yhteisen
rangaistuksen määräämistä koskevien säännösten mukaisesti kyseiseen
pohjarangaistukseen on lisätty noin yksi kolmasosa muista rikoksista
arvioitavista yksikkörangaistuksista. Näillä perusteilla oikeudenmukaiseksi ja
kohtuulliseksi rangaistusseuraamukseksi Farhanin syyksi luetuista rikoksista
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on harkittu yhteinen 3 vuoden 10 kuukauden pituinen ehdoton
vankeusrangaistus.
Parhan on ollut ratkaistavana olevan asian vuoksi vapautensa menettäneenä
3.12.2018 alkaen, millä perusteella Farhanille tuomittavasta rangaistuksesta on
rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla vähennettävä vapaudenmenetysaikaa vastaava
määrä.
Sotilasarvosta
Rikoslain 2 luvun 14 a §:n mukaan joka tuomitaan vankeusrangaistukseen
vähintään kahdeksi vuodeksi, on tuomittava menettämään sotilasarvonsa, jollei
sitä ole pidettävä kohtuuttomana, kun otetaan huomioon rikoksen laatu,
rikokseen johtaneet ja siitä ilmenevät seikat sekä sotilasarvon menettämisestä
tekijälle aiheutuvat muut seuraukset. Alinta sotilasarvoa ei tuomita
menetettäväksi.
Parhan on tuomittu yli kahden vuoden pituiseen vankeusrangaistukseen.
Parhan ei ole Suomen kansalainen, joten suomalainen tuomioistuin ei ole
hänen kohdallaan tältä osin toimivaltainen.
Korvausvelvollisuus
Syyksi lukeminen huomioiden Parhan on velvollinen korvaamaan
asianomistajille aiheuttamansa kivun, säryn ja muun tilapäisen haitan sekä
loukkauksen aiheuttaman henkisen kärsimyksen.
Farhanin on katsottu aiheuttaneen kaikille asianomistajille henkistä kärsimystä
törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rikostunnusmerkistön toteuttavalla
menettelyllä, minkä lisäksi asianomistaja B:n kohdalla kyse on ollut myös
törkeästä raiskauksesta. Kaikkien asianomistajien kohdalla kyse on niin
vakavasta ruumiillisen koskemattomuuden loukkauksesta, että asianomistajilla
on oikeus vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:ssä tarkoitettuun korvaukseen
loukkauksen aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä. Kärsimyskorvauksen
määrä on arvioitu vahingonkorvauslaissa tarkoitetulla tavalla objektiivisesti
ainoastaan sillä perusteella, millaista kärsimystä nyt puheena olevan kaltaiset
rikokset itsessään ovat tyypillisesti omiaan aiheuttamaan rikoksen uhriksi
joutuville henkilöille.
Kohta 1 (asianomistaja A)
Tilapäinen haitta
Asianomistaja A:lla ei ole väitettykään olleen tapahtuman jälkeen fyysisiä
vammoja, mutta korvausta on vaadittu psyykkisen terveydentilan häiriön
perusteella. Asiassa on ollut riidatonta, että asianomistaja A:lla on ollut jo
tapahtumaa edeltävästi muun muassa mielialan laskua ja erinäisiä
masennukseen/ahdistukseen viittaavia oireita. Kirjallisena todisteena on
esitetty psykiatrian potilaskertomus, josta ilmenee, että asianomistaja A on
kertonut kokemastaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä jouduttuaan 5.4.2018
muun syyn vuoksi sairaalahoitoon.
Psykiatrian potilaskertomuksen perusteella asianomistaja A:n oireet ovat
pahentuneet seksuaalisen hyväksikäyttötapahtuman eli kohdassa 1 kuvatun
tapahtuman jälkeen muun muassa siten, että ahdistuskohtausten ja mielihyvän
menetyksen tunteiden lisäksi A on alkanut kärsiä nukahtamisvaikeuksista ja
yöheräilystä. Asianomistaja A:lla on 12.4.2018 diagnosoitu määrittämätön
masennustila (F32.9).
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Asianomistaja A:lla kohdan 1 tapahtuman jälkeen ilmenneen oirehtimisen on
uskottavasti selvitetty olevan syy-yhteydessä Farhanin menettelyyn
korvausvastuun muodostavalla tavalla. Potilaskertomuksesta ilmenee, että
asianomistaja A:n psyykkiseen vointiin on sinänsä ollut vaikuttamassa
muitakin merkittäviä tekijöitä aikaisemmalta ajalta. Sen arvioiminen, mikä on
ollut syytteenalaisen tapahtuman osuus masennuksen/ahdistuksen
lisääntymisessä A:n aikaisempaan tilaan nähden, on hyvin haasteellista.
Käräjäoikeuden on tullut arvioida, missä määrin syytteenalainen tapahtuma on
aiheuttanut asianomistaja A:lle jo olemassa olleiden psyykkisten oireiden
pahenemista ja/tai kokonaan uusia oireita.
Arvioidessaan kohtuullista vahingonkorvauksen määrää tilapäisen haitan
osalta käräjäoikeus on ottanut huomioon psykiatrian potilaskertomuksesta
12.4.-29.6.2018 ilmenevien seikkojen lisäksi henkilövahinkoasiain
neuvottelukunnan suositusten kohdan 13.4.1 lievää masennusta (F 32) sekä
suuntaa antavana myös kohdan 13.3. sopeutumishäiriötä (F43.2) koskevat
korvaussuositukset, millä perusteella oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi
korvauksen määräksi on tältä osin harkittu 1.000 euroa.
Henkinen kärsimys
Kyse on ollut yhdestä sukupuoliyhteydestä, jossa vastaajan on katsottu
käyttäneen hyväkseen asianomistaja A:n kypsymättömyyttä ja myös
tapahtuma-aikaista päihtymystilaa. Osapuolten välinen ikäero on ollut lähes
viisi vuotta. Asianomistaja A on ollut vastaaja Farhania fyysisesti heikompi ja
siten alisteisessa asemassa vastaajaan nähden. Teko on tapahtunut
yksityisasunnossa, jossa on tapahtuma-aikaan ollut paikalla myös muita
henkilöitä, vaikkakin toisessa huoneessa. Kyse on ollut emätinyhdynnästä,
jossa asianomistaja A:n käsityksen mukaan on käytetty kondomia. Teko on
ollut omiaan vahingoittamaan asianomistaja A:n kehitystä.
Ottaen huomioon nyt kyseessä olevan teon laatu, henkilövahinkoasiain
neuvottelukunnan suositusten kohdan 1.4.3 yksittäisiä sukupuoliyhteyksiä
koskeva korvaussuositus sekä oikeuskäytäntö vastaavanlaisissa tapauksissa,
oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi korvauksen määräksi on tältä osin
harkittu 4.500 euroa.
Tuomituille korvausmäärille on suoritettava korkolain 4 §:n 1 momentin
mukaista viivästyskorkoa rikoksen tekopäivästä 3.3.2018 lukien.
Kohdat 3 ja 4 (asianomistaja B)
Kipu, särky ja muu tilapäinen haitta
Farhanin kohdassa 4 syyksi luettu väkivalta on ollut laadultaan lievää, koska
kyse on ollut ainoastaan oman kehon painon käyttämisestä asianomistaja B:n
liikkumisen/poistumisen estämiseksi. B on kuulustelussaan kertonut, että
hänelle ei ole aiheutunut tilanteessa kipua eikä vammoja, eikä tällaisia ole
kirjattu myöskään B:ä koskevaan lääkärinlausuntoon. Muutakaan näyttöä
mahdollisen kivun/säryn osalta ei ole esitetty. Tällä perusteella näyttämättä on
jäänyt, että Farhanin syyksi luetusta menettelystä olisi täydellä varmuudella ja
siten korvausvastuun perusteen muodostavalla tavalla aiheutunut asianomistaja
B:lle kipua ja/tai särkyä.
Sen sijaan muun tilapäisen haitan osalta asianomistaja B:lla on 12.2.2019
todettu psyykkisen terveydentilan häiriö, eli määrittelemätön reaktio vaikeaan
stressiin traumaperäisin oirein (F43.9). Lääkärinlausunnosta ilmenevien
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seikkojen perusteella asiassa on ollut riidatonta, että B:llä on tapahtumaa
edeltävästi erilaatuista psyykkistä oirehdintaa, eli muun muassa diagnosoitu
oppimishäiriö, tunne-elämään liittyviä vaikeuksia sekä masentuneisuutta,
joihin liittyen B:llä on ollut olemassa oleva hoitokontakti. Edellä mainittu
diagnoosi F43.9 on kuitenkin ollut aiempiin diagnooseihin nähden kokonaan
uusi traumaperäinen terveydentilan häiriö.
Lääkärinlausunnon kirjausten perusteella syytekohtien 3-4 tapahtumasta
aiheutunut psyykkinen oireilu on häirinnyt asianomistaja B:n kesätöiden
tekemistä ja aiheuttanut muun muassa mielialan laskua ja ahdistusta.
Tapahtuma on tunkeutunut B:n tahtomatta hänen mieleensä ja aiheuttanut
hänelle häpeän tunteita. B:lla on ollut vaikeuksia tilanteissa, joihin on liittynyt
fyysistä läheisyyttä toisten ihmisten kanssa. Käsiteltävänä olevaan asiaan
liittyvän rikosprosessin edetessä B on ryhtynyt myös uudelleen
vahingoittamaan itseään viiltelemällä, vaikka hän oli aiemmin saanut
kyseisenlaisen toiminnan lopetetuksi.
Asianomistaja B:llä kohtien 3-4 tapahtuman jälkeen ilmenneen oirehtimisen
on uskottavasti selvitetty olevan syy-yhteydessä Farhanin menettelyyn
korvausvastuun muodostavalla tavalla. Lääkärinlausunnossa kuvatulla tavalla
B:n psyykkiseen vointiin on sinänsä ollut vaikuttamassa muitakin merkittäviä
tekijöitä jo aikaisemmalta ajalta. Sen arvioiminen, mikä on ollut
syytteenalaisen tapahtuman osuus oirehdinnan lisääntymisessä B:n
aikaisempaan tilaan nähden, on hyvin haasteellista. Käräjäoikeuden on tullut
arvioida, missä määrin syytteenalainen tapahtuma on aiheuttanut asianomistaja
B:lle jo olemassa olleiden psyykkisten oireiden pahenemista ja/tai kokonaan
uusia oireita.
Arvioidessaan kohtuullista vahingonkorvauksen määrää tilapäisen haitan
osalta käräjäoikeus on ottanut huomioon lääkärinlausunnosta ilmenevien
seikkojen lisäksi henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositusten kohtien
13.2 traumaperäistä stressihäiriötä (F43.1) ja sopeutumishäiriötä (F43.2)
koskevat korvaussuositukset, millä perusteella oikeudenmukaiseksi ja
kohtuulliseksi korvauksen määräksi on tältä osin harkittu 2.000 euroa.
Henkinen kärsimys
Kyse on ollut yhdestä sukupuoliyhteydestä, jossa vastaajan on katsottu
käyttäneen hyväkseen asianomistaja B:n kypsymättömyyttä ja lievää
päihtymystilaa. Osapuolten välinen ikäero on ollut noin kolme ja puoli vuotta.
Asianomistaja B on ollut vastaaja Farhania huomattavasti pienempikokoinen,
fyysisesti heikompi ja siten alisteisessa asemassa vastaajaan nähden. Teko on
tapahtunut yksityisasunnossa, jossa tapahtuma-aikaan ei ole ollut paikalla
muita henkilöitä. Kyse on ollut emätinyhdynnästä, joka asianomistaja B:n
käsityksen mukaan on ollut suojaamaton, vaikkakin kondomista oli ollut
puhetta siinä yhteydessä, kun B oli ilmaissut, ettei halua tulla raskaaksi. Teko
on ollut omiaan vahingoittamaan asianomistaja B:n kehitystä.
Ottaen huomioon nyt kyseessä olevan teon laatu, henkilövahinkoasiain
neuvottelukunnan suositusten raiskausta koskevan kohdan 1.1.2 ja lapsen
seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien kohtien 1.4.2 ja 1.4.3 koskevat
korvaussuositukset sekä oikeuskäytäntö vastaavanlaisissa tapauksissa,
oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi korvauksen määräksi on tältä osin
harkittu 5.000 euroa.
Tuomituille korvausmäärille on suoritettava korkolain 4 §:n 1 momentin
mukaista viivästyskorkoa rikoksen tekopäivästä 29.5.2018 lukien.
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Kohdat 6-7 (asianomistaja C)
Kipu, särky ja muu tilapäinen haitta
Asianomistaja C:lla ei ole väitettykään olleen tapahtuman jälkeen fyysisiä
vammoja, mutta korvausta on vaadittu psyykkisen terveydentilan häiriön
perusteella. Kirjallisena todisteena on esitetty lääkärinlausunto, jossa on otettu
kantaa pääasiassa fyysisiin seikkoihin ja havaintoihin. Esitetyn selvityksen
perusteella C:lla ei ole diagnosoitu psyykkisen terveyden häiriötä, jollaisia
ovat esimerkiksi sopeutumishäiriö, masennus, traumaperäistä stressihäiriö tai
akuutti stressireaktio.
Korvausvaatimusta on tältä osin perusteltu siten, että C:lle olisi aiheutunut
sopeutumishäiriöön rinnastettavissa olevaa haittaa. Asianomistaja C on ollut
tapahtuma-aikaan vaikeassa elämäntilanteessa, joten häntä on pyritty
auttamaan lastensuojelullisin keinoin. Edelleen korvausvaatimusta on
perusteltu sillä, että Farhanin jatkuvat yhteydenotot olisivat vaikeuttaneet
sopeutumishäiriöön rinnastuvia oireita, koska yhteydenottoja oli tapahtunut
silloinkin, kun C ei enää ole halunnut olla tekemisissä Farhanin kanssa.
Esitetyn näytön perusteella käräjäoikeus on pitänyt uskottavana, että
asianomistaja C:n psyykkinen hyvinvointi on etenkin kohdan 7 tapahtumien
jälkeen konkreettisesti heikentynyt. Hyvinvoinnin heikentyminen on näin ollen
ollut syy-yhteydessä Farhanin syyksi luettuun menettelyyn, vaikkakaan C:llä
ei ole diagnosoitu varsinaista mielenterveyden häiriötä. Muun selvityksen
puuttuessa käräjäoikeus on tältä osin harkinnut oikeudenmukaiseksi ja
kohtuulliseksi hyväksyä korvaukseksi C:n henkisen hyvinvoinnin
heikentymisestä Farhanin myöntämän määrän eli 500 euroa.
Henkinen kärsimys
Kyse on ollut pitkällä aikavälillä tapahtuneista useista sukupuoliyhteyksistä.
Osapuolten välinen ikäero on ollut noin neljä vuotta. Teot ovat tapahtuneet
yksityisasunnoissa. Sukupuoliyhteyksien lisäksi kyse on ollut myös
alastonkuvien ottamisesta ja vastaajalle lähettämisestä sillä seurauksella, että
vastaaja on myöhemmin yrittänyt myös kiristää C:ä kuvien avulla.
Sukupuoliyhteydet ovat olleet laadultaan emätinyhdyntöjä, joissa on käytetty
kondomia. Korvausmäärää harkittaessa on otettu huomioon, että kyse on ollut
C:n puolelta vapaaehtoisesta toiminnasta, ja että osapuolten välillä on C:n
mukaan ainakin tapahtumien alkuvaiheessa ollut jonkinlainen seurustelusuhde,
tai ainakin yritystä sellaisesta. C:n vapaaehtoisuudesta huolimatta, mutta hänen
ikänsä huomioiden vastaajan teko on kuitenkin ollut omiaan vahingoittamaan
C:n kehitystä.
Ottaen huomioon nyt kyseessä olevan teon laatu, henkilövahinkoasiain
neuvottelukunnan suositusten lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien
kohdan 1.4.4 pitkään jatkuneita ja lukuisia sukupuoliyhteyksiä koskeva
korvaussuositus sekä oikeuskäytäntö vastaavanlaisissa tapauksissa,
oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi korvauksen määräksi on tältä osin
harkittu 12.000 euroa.
Kohtaan 7 liittyvän kiristyksen yrityksen tekotapa, henkilövahinkoasiain
neuvottelukunnan kohdan 1.13 kiristystä koskeva korvaussuositus huomioiden
kohtuulliseksi korvausmääräksi on harkittu 500 euroa, kun otetaan lisäksi
huomioon, että rikos on jäänyt yrityksen asteelle.
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Tuomituille korvausmäärille on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin
mukaista viivästyskorkoa viimeisimmästä rikoksen tekopäivästä lukien.
Menettämisseuraamus
Kohta 8
Syyte kohdassa 8 on tullut hylätyksi. Asiassa on kuitenkin tullut selvitetyksi,
että syytteessä kuvatut kuva-ja videotiedostot ovat löytyneet Farhanin
omistamista ja hänen bailustaan tavatuista laitteista, eli
iPhone-matkapuhelimesta ja kannettavasta tietokoneesta. Edellä syytteen
hylkäämisen perusteluissa kuvatulla tavalla kuva-ja videotiedostot ovat
käräjäoikeuden arvion mukaan olleet laadultaan sellaisia, että niiden
hallussapito on laitonta. Syytteen hylkääminen ei ole perustunut siihen, että
kyseisenlaisen aineiston hallussapito olisi sallittua, vaan hylkääminen on
perustunut ainoastaan syytesidonnaisuuden vaatimukseen syytteessä väitetyn
tekoajan suhteen. Myös Helsingin hovioikeuspiirin menettämisseuraamuksia
koskevan laatuhankkeen työryhmän raportista (11.12.2008/19.1.2009, s. 38)
ilmenevän kannanoton mukaan omaisuutta, jonka hallussapitoon ei
kenelläkään ole oikeutta, ei tulisi jättää vastaajan haltuun siinäkään tilanteessa,
mikäli syyte hylätään esimerkiksi tahallisuuden puuttumisen vuoksi.
Käräjäoikeuden arvion mukaan nyt käsillä oleva syytteen hylkäämisen peruste
on rinnastettavissa esimerkkinä käytettyyn vastaajan tahallisuuden
puuttumiseen.
Farhan on pyytänyt, että häneltä takavarikoidut matkapuhelin ja tietokone
palautettaisiin hänelle puhdistamisen jälkeen, mikäli mahdollista. Asiassa on
ollut riidatonta, että Farhan on käyttänyt iPhone-matkapuhelinta ja kannettavaa
tietokonetta laittomiksi todettujen tiedostojen hallussapitoon. Laitteissa on
edelleen aineistoa, jonka hallussapito on rangaistavaa. On mahdollista, että
syytteissä tarkoitettu kuva- ja videomateriaali on ylipyyhittävissä ainakin
tietokoneen keskusyksikön muistista. Ottaen lisäksi huomioon, että
takavarikossa olevien laitteiden pääasiallinen käyttötarkoitus on muu kuin
laiton toiminta, takavarikossa olevien laitteiden tuomitseminen valtiolle
kokonaan menetetyksi olisi tällaisessa tilanteessa rikoslain 10 luvun 10 §:n 1
momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla kohtuutonta.
Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2017:95 ilmenevän oikeusohjeen
mukaisesti iPhone-matkapuhelin ja kannettava tietokone tuomitaan
rikoksentekovälineinä valtiolle menetetyiksi. Menettämisseuraamus määrätään
kuitenkin raukeamaan, jos laitteista on mahdollista poistaa syytteessä mainitut,
laittomiksi todetut kuva- ja videotiedostot. Laittomien tiedostojen poistaminen
laitteista voi tapahtua laitteen omistajan valinnan mukaan joko irrottamalla ja
tuhoamalla laitteen kovalevy tai yHarjoittamalla kaikki kovalevyllä olevat
tiedostot poistamisen varmistavalla tavalla. Ennen kovalevyn irrottamista ja
tuhoamista tai ylikirjeittämistä kovalevyltä on kopioitava ja palautettava
omistajalleen omistajan osoittama laillinen aineisto. Täytäntöönpanon
kustannuksista vastaa laitteen omistaja.
Farhanin on 30 päivän kuluessa tuomion antamisesta vaadittava poliisilta
omaisuutensa palauttamista ja ilmoitettava, mitkä lailliset tiedostot hän haluaa
säilytettäväksi. Ulosottomies valvoo menettämisseuraamuksen raukeamisen
edellytykseksi asetettujen velvoitteiden täytäntöönpanoa ja tekee päätöksen
siitä, onko velvoitteet täytetty, sekä esineen luovuttamisesta omistajalleen.
Todistelukustannukset
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Syyksi lukeminen huomioiden Parhan on oikeudenkäynnistä rikosasioissa
annetun lain 9 luvun 1 §:n nojalla velvollinen korvaamaan valtiolle sen
varoista maksetut todistelukustannukset muutoin, paitsi asianomistaja F:n
(asianomistaja C:n huoltaja) ensimmäisenä käsittelypäivänä paikalle
saapumisesta aiheutuneet kustannukset on jätetty valtion vahingoksi. Kyseiset
kustannukset ovat aiheutuneet käsittelyn alkuperäisen aikataulusuunnitelman
epäonnistumisesta.
Saman lainkohdan nojalla Parhan on velvollinen korvaamaan valtiolle sen
varoista maksetut seksuaalirikostutkimuksista aiheutuneet
tutkimuskustannukset. Korvausvelvollisuus perustuu siihen, että todistelu on
ollut tarpeen asian selvittämiseksi. Korvausvelvollisuutta ei voida pitää
myöskään kohtuuttomana.
Rikosuhrimaksu
Parhan on tällä tuomiolla tuomittu rangaistukseen rikoksesta, josta säädetty
enimmäisrangaistus on yli kuusi kuukautta vankeutta. Näin ollen Parhan on
rikosuhrimaksusta annetun lain 2 §:n nojalla velvollinen suorittamaan valtiolle
rikosuhrimaksun.
Oikeudenkäyntiavustajan ja puolustajien palkkiot
Asianomistaja A
Käräjäoikeus on hyväksynyt asianomistaja A:n oikeudenkäyntiavustajaksi
määrätyn AA Paul Perovuon kohtuulliseksi palkkioksi esitetyn laskelman
mukaiset määrät muutoin, mutta valmistautumisen osalta palkkiosta on
vähennetty 2,5 tunnin ajankäyttöä vastaava määrä. Vastaaja Parhan on
pääkäsittelyssä paljoksunut palkkiovaatimusta 5,5 tunnin valmistautumisajan
osalta hyväksyen määrällisesti oikeaksi yhteensä enintään 2 tuntia. Ottaen
huomioon asian laadun ja toimeksiannon erityispiirteiden lisäksi muun muassa
vaatimuskirjelmän laajuus, käräjäoikeus on tältä osin harkinnut kohtuulliseksi
vahvistaa AA Perovuon palkkion 3 tunnilta. Tavanomaisesta toimeksiannosta
poiketen alaikäisen asianomistajan avustaminen edellyttää muun muassa
yhteydenpitoa asianomistajan huoltajaan, mikä lähtökohtaisesti on omiaan
lisäämään tehtävään tarvittavaa valmistautumisaikaa. Pääkäsittelyn osalta
palkkio on vahvistettu toteutuneen ajankäytön perusteella. AA Perovuon
tuntiveloitusta on pidetty kohtuullisena.
AA Perovuon palkkion kokonaismääräksi on vahvistettu 4.426,80 euroa
(sis.alv.). AA Perovuo on oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2
luvun 1 a §:n nojalla määrätty asianomistaja A:n oikeudenkäyntiavustaj aksi
oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen. Omavastuuosuus on 15
prosenttia palkkion kokonaismäärästä eli yhteensä 664,02 euroa (sis. alv.),
mikä määrä AA Perovuolle maksetaan valtion varoista. Asian lopputulos
huomioiden Parhan on oikeusapukin 22 §:n nojalla velvollinen korvaamaan
mainitun määrän valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen 30 päivän kuluttua tuomion antamisesta lukien.
Asian näin päättyessä Parhan on oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta
koskevien yleissäännösten perusteella velvollinen korvaamaan asianomistaja
A:lle valtion varoista maksettavan osuuden ylittävän, eli 85 prosentin määrän
(3.762,78 euroa, sis. alv.) asianomistaja A:n yksityisoikeudellisina
oikeudenkäyntikuluina. Myös tältä osin korvaukselle on suoritettava korkolain
4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa 30 päivän kuluttua tuomion
antamisesta lukien.

27 (31)
Asianomistajat B ja C
Käräjäoikeus on hyväksynyt valtion varoista maksettavaksi kohtuulliseksi
palkkioksi asianomistaja B:n avustajaksi määrätylle asianajaja Petra
Uusitalolle ja asianomistaja C:n avustajaksi määrätylle varatuomari Leeni
Ikoselle esitettyjen laskelmien mukaiset määrät pääkäsittelyn päättyessä
tarkennetulla tavalla.
Asian näin päättyessä Parhan on oikeusapulain 22 §:n nojalla velvollinen
korvaamaan valtiolle sen varoista maksetut asianomistaja B:n ja C:n
oikeudenkäyntikulut. Korvaukselle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin
mukaista viivästyskorkoa 30 päivän kuluttua tuomion antamisesta lukien.
Vastaaja Fanhan
Käräjäoikeus on hyväksynyt valtion varoista maksettavaksi kohtuulliseksi
palkkioksi Farhanin puolustajaksi määrätylle asianajaja Lari Ruokamolle
esitetyn laskelman mukaiset määrät pääkäsittelyn päättyessä tarkennetulla
tavalla. Palkkio jää valtion vahingoksi, koska Farhanilla olisi oikeus
oikeusapuun ilman perusomavastuuosuutta.
Vangittuna pitäminen
Parhan on tuomittu yli 2 vuoden vankeusrangaistukseen. Parhan määrätään
pakkokeinolain 2 luvun 12 §:n nojalla pidettäväksi edelleen vangittuna.
Vangitsemista ei voida pitää kohtuuttomana, kun otetaan huomioon asian
vakava laatu. Myöskään Farhanin ikä tai hänen henkilökohtaiset olosuhteensa
eivät anna aihetta toisenlaiseen arvioon.
Lopputulos
Käräjäoikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.
Ratkaisu on yksimielinen.
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Helsingin käräjäoikeus
Os. 3

Vastaaja

Tuomiolauselma

19/112352

19.03.2019

Asianumero
R 19/1154

Parhan Suleiman Parhan, 030499-651P

Hylätty syyte
8. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän
kuvan hallussapito
18.12.2018
Syyksi luetut rikokset
1. Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
03.03.2018
Rikoslaki 20 luku 7 § 1
2. Alkoholirikkomus
03.03.2018
Alkoholilaki 90 § 4
3. Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
29.05.2018
Rikoslaki 20 luku 7 § 1
4. Törkeä raiskaus
29.05.2018
Rikoslaki 20 luku 2 § 1
5. Alkoholirikkomus
29.05.2018
Alkoholilaki 90 § 4
6. Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
05.03.2018- 22.10.2018
Rikoslaki 20 luku 7 § 1
7. Kiristyksen yritys
17.09.2018- 26.09.2018
Rikoslaki 31 luku 3 § 2
Rangaistusseuraamukset
Yhteinen rangaistus
Syyksi luetut rikokset 1-7
3 vuotta 10 kuukautta vankeutta
Vapaudenmenetysaika 3.12.2018 - 18.3.2019
Korvausvelvollisuus
Parhan velvoitetaan korvaamaan valtiolle todistelukustannukset 248,60 euroa.
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §
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Vastaaja Parhan Suleiman Parhan määrätään suorittamaan valtiolle
rikosuhrimaksu 80,00 euroa.
Laki rikosuhrimaksusta 2 § ja 3 §
Parhan velvoitetaan korvamaan valtiolle seksuaalirikostutkimuksista
aiheutuneet kustannukset 52,04 euroa.
Valtion varoista maksetaan asianomistaja *** (A:n) avustajaksi määrätylle
asianajaja Paul Perovuolle 15% palkkion kokonaismäärästä eli yhteensä
664,02 euroa (sis. alv.), mikä määrä Parhan velvoitetaan korvaamaan valtiolle
korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 30 päivän kuluttua
tuomion antamisesta lukien.
Valtion varoista maksetaan asianomistaja ***(B:n) avustajaksi määrätylle
asianajaja Petra Uusitalolle palkkiona 1.567,50 euroa ja arvonlisäveron
osuutena 376,20 euroa eli yhteensä 1.943,70 euroa, mikä määrä Parhan
velvoitetaan korvaamaan valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen 30 päivän kuluttua tuomion antamisesta lukien.
Valtion varoista maksetaan asianomistaja ***(C:n) avustajaksi määrätylle
varatuomari Leeni Ikoselle palkkiona 2.695 euroa, matkakuluina 71 euroa ja
arvonlisäveron osuutena 663,84 euroa eli yhteensä 3.429,84 euroa, mikä määrä
Parhan velvoitetaan korvaamaan valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin
mukaisine viivästyskorkoineen 30 päivän kuluttua tuomion antamisesta lukien.

Parhan Suleiman Parhan velvoitetaan korvaamaan:
- ***(asianomistaja A) tilapäisestä haitasta 1.000 euroa ja loukkauksen
aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä 4.500 euroa, molemmat määrät
korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 3.3.2018 lukien.
Lisäksi Parhan velvoitetaan korvaamaan asianomistaja ***(asianomistaja A)
oikeudenkäyntikuluina yhteensä 3.762,78 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin
mukaisine viivästyskorkoineen 30 päivän kuluttua tuomion antamisesta lukien,
- *** (asianomistaja B) tilapäisestä haitasta 2.000 euroa ja loukkauksen
aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä 5.000 euroa, molemmat määrät
korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 29.5.2018 lukien,
ja
- *** (asianomistaja C) tilapäisestä haitasta 500 euroa ja loukkauksen
aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä 12.000 euroa (kohta 6), molemmat
määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 22.10.2018
lukien, ja loukkauksen aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä 500 euroa
(kohta 7) korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen
26.9.2018 lukien.
Valtion varoista maksetaan Farhanin puolustajaksi määrätylle asianajaja Lari
Ruokamolle palkkiona 6.013,49 euroa, matkakuluina 36,98 euroa ja
arvonlisäveron osuutena 1.452,11 euroa eli yhteensä 7.502,58 euroa, mikä jää
valtion vahingoksi.

30 (31)
Parhan tuomitaan menettämään valtiolle iPhone-matkapuhelin ja kannettava
tietokone (Takavarikkopöytäkirja nro 5500/R/92816/18/KEY/l, kohdat 2-3).
Menettämisseuraamus kuitenkin raukeaa, jos laitteista poistetaan laittomiksi
todetut tiedostot (yksi kuvatiedosto ja kaksi videotiedostoa). Laittomien
tiedostojen poistaminen laitteista voi tapahtua laitteiden omistajan valinnan
mukaan joko irrottamalla ja tuhoamalla laitteiden kovalevyt tai
ylikirjoittamalla kaikki kovalevyillä olevat tiedostot poistamisen varmistavalla
tavalla. Ennen kovalevyjen irrottamista ja tuhoamista tai niiden
ylikirjoittamista kovalevyiltä on kopioitava ja palautettava omistajalleen
omistajan osoittama laillinen aineisto. Täytäntöönpanon kustannuksista vastaa
laitteen omistaja.
Farhanin on 30 päivän kuluessa tuomion antamisesta vaadittava poliisilta
omaisuutensa palauttamista ja ilmoitettava, mitkä lailliset tiedostot hän haluaa
säilytettäväksi.
Rikoslaki 10 luku 5 §
Vastaaja määrätään pidettäväksi edelleen vangittuna. Hänet passitetaan
vankilaan rangaistusta suorittamaan, jos hän tyytyy ratkaisuun tai muutoin
siellä säilytettäväksi, kunnes rangaistuksen täytäntöönpano alkaa tai asiasta
toisin määrätään. Passituspaikka: Vantaan vankila

Muutoksenhaku
Tähän ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla hovioikeuteen tai
ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta.
Lainvoimaisuus
Tuomio ei ole lainvoimainen.
Allekirjoitus

Käräjätuomari Maiju Päivärinne

