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MICHAEL PENTTILÄ TUOMITTIIN 2 VUODEN 6 KUUKAUDEN 

VANKEUSRANGAISTUKSEEN TÖRKEÄN HENKEEN TAI TERVEYTEEN 

KOHDISTUVAN RIKOKSEN VALMISTELUSTA (R 17/2002) 

 

Helsingin hovioikeus on tuominnut Michael Penttilän 2 vuoden 6 kuukauden 

vankeusrangaistukseen alkuvuodesta 2017 tapahtuneesta törkeän henkeen tai 

terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Hovioikeus päätyi siten 

käräjäoikeudesta poiketen katsomaan, että Penttilä oli laatinut 

yksityiskohtaisen suunnitelman kohdistaakseen nuoreen naiseen kuristamista 

ja hengityksen salpaamista sisältävän teon ja siten suunnitellut törkeän 

pahoinpitelyn sisältävän teon tekemistä. Penttilä määrättiin hovioikeuden 

tuomiolla heti vangittavaksi. 

 

Syytteen mukaan Penttilä oli laatinut yksityiskohtaisen suunnitelman tavata 

nuori nainen ja tapaamisen yhteydessä joko tappaa asianomistaja tai ainakin 

kuristamalla suorittaa asianomistajaan kohdistuva pahoinpitely. Syytteen 

mukaan Penttilä oli pyrkinyt kahdella eri kerralla pääsemään uhrin kanssa 

tekemisiin. Ensimmäisen kerran Penttilä oli syytteen mukaan tammikuussa 

2017 yrittänyt luvattomasti tunkeutua uhrin asuntoon tämän ollessa yksin 

asunnossa. Toisen kerran Penttilä oli huhtikuussa 2017 pudottanut uhrin 

asunnon postiluukusta kirjeen pyytäen tätä ottamaan yhteyttä Penttilään. 

Käräjäoikeus katsoi asiassa jääneen näyttämättä, että tammikuussa 2017 

asuntoon tunkeutumista yrittänyt henkilö olisi ollut Penttilä. Toiseksi 

asuntoon toimitetun kirjeen osalta käräjäoikeus katsoi asiassa jääneen 

näyttämättä, että Penttilällä olisi ollut suunitelma tehdä henkeen tai terveyteen 

kohdistuva rikos. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen. 

 

Syyttäjä ja asianomistaja valittivat hovioikeuteen vaatien Penttilän 

tuomitsemista vankeusrangaistukseen syytteen mukaisesta teosta. Hovioikeus 

arvioi Penttilän rikoshistoriasta sekä vaarallisuusarviosta saatujen tietojen, 

hänen seksuaalisesta perversiostaan saadun selvityksen sekä ulkoisesta 

toiminnasta saatujen tietojen perusteella sitä, oliko Penttilällä ollut 

yksityiskohtainen suunnitelma kysymyksessä olleeseeen naiseen 

kohdistuvasta teosta. Hovioikeus totesi, että Penttilän seksuaalinen perversio 

"asfyksofilia", johon kuului voimakasta kuristamista ja hapensaannin 

kontrollointia, oli henkeä uhkaava. Penttilä ei ollut tunnistanut tähän liittyviä 

vaaratekijöitä eikä kyennyt hallitsemaan omaa käyttäytymistään. Saadun 

selvityksen perusteella Penttilä pyrki hankkimaan seuraansa sopivan henkilön 

voimakasta kuristamista ja hapensaannin kontrollointia sisältävän tekonsa 

kohteeksi. Tämän jälkeen asiassa oli arvioitava, oliko kysymyksessä ollut 

nuori nainen valikoitunut Pentilän suunnitteleman teon kohteeksi. 
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Hovioikeus katsoi toisin kuin käräjäoikeus asiassa tulleen selvitetyksi, että 

Penttilä oli ollut tammikuussa 2017 asuntoon tunkeutumista yrittänyt henkilö. 

Lisäksi Penttilä oli toimittanut uhrin asuntoon huhtikuussa 2017 kirjeen. 

Hovioikeuden arvion mukaan jo tämä kirje yksin osoitti, että Penttilällä oli 

ollut viimeistään kirjeen toimittamisen aikaan yksityiskohtainen suunnitelma 

uhriin kohdistuvan teon tekemisestä. Hovioikeus katsoi Penttilällä olleen 

vakaa pyrkimys päästä kanssakäymiseen uhrin kanssa. Tämän 

kanssakäymisen oli määrä johtaa uhrin kuristamiseen ja hapensaannin 

kontrollointiin. Uhrin kuolemaa ei kuitenkaan voitu pitää suunnitelman 

päämääränä, vaikka uhrin kuolema saattoikin olla kuristamisen seurausta. 

Hovioikeus katsoi, että suunnitelma oli pitänyt sisällään törkeän 

pahoinpitelyn sisältävän teon tekemisen, mutta ei sen sijaan syyteessä 

katsotulla tavalla uhrin tappamiseen asti ulottuvaa tekoa. 

 

Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota ja tuomitsi Penttilän törkeän 

henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta 2 vuoden 6 

kuukauden vankeusrangaistukseen. Lisäksi Penttilä velvoitettiin suorittamaan 

uhrille korvausta kärsimyksestä vaaditut 4.000 euroa. 

 

 

Lisätiedot hovioikeudenneuvos Timo Ojala puh. 02956 40501, 

timo.j.ojala@oikeus.fi   

 

Tuomio (29.5.2018, dnro R 17/2002) on tilattavissa hovioikeuden kirjaamosta 

puh. 029 56 40789, sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi. 

 

Julkaisuvapaa kello 9.00. 
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