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HOVIOIKEUDEN TUOMIO RAISKAUSTA JA TÖRKEÄÄ LAPSEN SEKSUAALISTA 
HYVÄKSIKÄYTTÖÄ KOSKEVASSA ASIASSA

Helsingin hovioikeus on tänään antanut tuomion asiassa R 16/1224, jossa 
vastaajalle vaadittiin rangaistusta raiskauksesta ja törkeästä lapsen 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Syytteet ja käräjäoikeuden ratkaisu 

Vastaaja (s. 1989) oli syytteen mukaan heinäkuussa 2014 käyttämällä 
hyväkseen sitä, että hänelle entuudestaan tuntematon, tekoaikaan 13-vuotias 
lapsi oli olosuhteitten, osapuolten välisen ikäeron ja nuoren ikänsä vuoksi 
ollut avuttomassa tilassa ja siten kykenemätön puolustamaan itseään tai 
muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, ollut häneen sukupuoliyhteydessä.

Käräjäoikeus katsoi syytteet toteen näytetyksi ja tuomitsi vastaajan 2 vuoden 
2 kuukauden pituiseen vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeus katsoi, että 
asianomistajan kertomuksen perusteella ei jäänyt järkevää epäilystä vastaajan 
syyllisyydestä. 

Vastaaja valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen.

Hovioikeuden ratkaisu 

Hovioikeus hylkäsi syytteen. Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, ettei 
esitetyn selvityksen perusteella asianomistajan ja vastaajan kertomusta voitu 
sulkea pois. Hovioikeus katsoi, ettei asiassa ilmenneet epävarmuustekijät 
huomioon ottaen voitu katsoa yksinomaan asianomistajan kertomuksella ja 
sitä vain jossain määrin tukevalla asiantuntijalausunnolla tulleen riittävällä 
varmuudella näytetyksi, että vastaaja olisi menetellyt syytteissä kuvatuilla 
tavalla. 

Väitetyillä rikoksilla ei ollut ulkopuolista todistajaa eikä teoista ollut 
aiheutunut ulkoisesti havaittavia jälkiä. Vain muutama tunti väitettyjen 
tekojen jälkeen tehdyssä lääkärintarkastuksessa ei asianomistajassa todettu 
merkkejä haavasta, verenvuodosta tai muusta ulkoisesta vammasta. 
Asianomistajasta otetuissa DNA-näytteissä ei voitu havaita miesperäistä 
DNA:ta. Asiassa ei myöskään oltu esitetty lainkaan lääketieteellistä selvitystä 
asianomistajan mahdollisesta tekojen jälkeisestä oireilusta, jonka olisi voitu 
katsoa tukevan syytettä.



Hovioikeus katsoi, että asiassa oli jäänyt varteenotettava epäily vastaajan 
syyllisyydestä.

Hovioikeuden ratkaisusta on äänestetty. Eri mieltä oleva jäsen pysytti 
käräjäoikeuden ratkaisun. Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvokset 
Teemu Paasikoski ja Leeni Kivalo sekä määräaikainen hovioikeudenneuvos 
Pirjo Keisu. Valmistelijana on toiminut hovioikeuden esittelijä Tinja Schröder. 
Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa hovioikeudenneuvos Leeni Kivalo (puh. 
02956 40585, leeni.kivalo@oikeus.fi) tai hovioikeuden esittelijä Tinja 
Schröder (puh. 02956 40519 tinja.schroder@oikeus.fi). Tuomio asiassa on 
tilattavissa hovioikeuden kirjaamosta (puh. 02956 40789, sähköposti 
helsinki.ho@oikeus.fi).

Julkaisuvapaa kello 10.00.


