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Hovioikeuden tuomio Asema-aukion pahoinpitelyasiassa 

 

Hovioikeus on tänään antanut tuomion niin sanotussa Asema-aukion pahoinpitelyasiassa. Pohjoismaisen 

Vastarintaliikkeen Suomen järjestön 10.9.2016 Helsingissä rautatieaseman Asema-aukiolla järjestämän 

tapahtuman yhteydessä eräs ulkopuolinen oli sylkäissyt maahan järjestön lippurivin edessä. Tällöin syyt-

teen mukaan vastaaja Jesse Torniainen oli muutaman juoksuaskeleen otettuaan hypännyt ilmaan ja pot-

kaissut uhria jalkapohjallaan rintaan. Sen seurauksena uhri oli kaatunut selälleen maahan ja iskenyt 

päänsä asfalttiin. Uhrille oli aiheutunut tajuttomuus ja erilaisia vammoja. Uhri oli kuollut vammoihinsa 

muutama päivä myöhemmin. 

 

Käräjäoikeudessa Torniaista oli syytetty törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. 

Torniainen katsoi syyllistyneensä vain pahoinpitelyyn. Käräjäoikeus tuomitsi (tuomio 30.12.2016) Torni-

aisen törkeästä pahoinpitelystä kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeus katsoi 

jääneen näyttämättä, että Torniainen olisi pahoinpitelyllään aiheuttanut uhrin kuoleman ja siksi syyte tör-

keästä kuolemantuottamuksesta hylättiin. Käräjäoikeuden mukaan asiassa ei ollut edellytyksiä soveltaa 

rasistista motiivia koskevaa rangaistuksen koventamisperustetta eikä toisaalta asian saama julkisuus ollut 

peruste lieventää rangaistusta. 

 

Syyttäjä, uhrin oikeudenomistajat sekä Torniainen valittivat hovioikeuteen. 

 

Hovioikeus käräjäoikeuden tavoin katsoi Torniaisen syyllistyneen vain törkeään pahoinpitelyyn. Asiassa 

ei voitu sulkea pois sitä vaihtoehtoa, että uhrin hoito-ohjeiden vastainen huumaus- ja lääkeaineiden käyt-

täminen saattoi muuttaa aivovammasta toipumista aiheuttamalla kuolemaan johtaneen aivojen turvotuk-

sen. Törkeän pahoinpitelyn ei näytetty olleen katkeamattomassa rikosoikeudellisessa syy-yhteydessä uh-

rin menehtymiseen, minkä vuoksi syyte kuolemantuottamuksesta hylättiin. 

 

Hovioikeus katsoi pahoinpitelyn motiiviksi sen, että uhri oli ilmaissut vastustavansa rasistisen järjestön 

edustamia arvoja. Pahoinpitely oli siten tehty rasistisin motiivein. Tämä otettiin käräjäoikeuden tuomiosta 

poiketen rangaistusta mitattaessa huomioon koventavana seikkana. Rangaistus korotettiin kahdeksi vuo-

deksi kolmeksi kuukaudeksi vankeutta. 

 

Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Jukka Kontio, Jukka Lindstedt ja Heli Sankari. Mahdolli-

siin tiedusteluihin vastaa asian valmistelijana toiminut hovioikeuden esittelijä Anu Välimäki (puh. 02956 

40630, anu.valimaki@oikeus.fi) ja hovioikeudenneuvos Jukka Lindstedt (puh. 02956 40525, jukka.lind-

stedt@oikeus.fi). Asiakirjatilaukset hovioikeuden kirjaamoon, puh. 02956 40789, helsinki.ho@oikeus.fi. 
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