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OIKEUDENKÄYNNIN JULKISUUDESTA ANNETUN LAIN 25 §:N
TARKOITTAMA JULKINEN SELOSTE KÄRÄJÄOIKEUDEN
RATKAISUSTA ASIASSA R 19/3974

Käräjäoikeus on kolmen tuomarin kokoonpanossa yksimielisesti
tuominnut 42-vuotiaan naisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä,
virkavelvollisuuden rikkomisesta, alkoholirikoksesta ja tupakan
myyntirikoksesta yhteensä neljän kuukauden pituiseen ehdolliseen
vankeusrangaistukseen. Tekoajat ovat olleet aikavälillä 10.5.2018 -
24.6.2018.

Vastaaja on tekoaikana ollut 40 vuotta ja asianomistaja 17 vuotta.

Vastaaja on velvoitettu korvaamaan asianomistajalle kärsimyksestä 800
euroa, lääkärikustannuksista 180 euroa, todistelukustannuksista 174,20
euroa ja oikeudenkäyntikuluina yhteensä 3.126,54 euroa. Vastaaja on
myös velvoitettu korvaamaan oman avustajansa hyväksytyt
oikeudenkäyntikulut 3.773,44 euroa.

Asianomistajan vaatimus kärsimyksestä hylättiin 4.200 euron osalta.
Myös 8.000 euron korvausvaatimus koskien tilapäistä psyykkistä haittaa
on hylätty.

Asiassa on näytetty, että vastaaja on käyttänyt hyväkseen henkistä
yliotettaan siten, että seksuaalinen hyväksikäyttö on päässyt
tapahtumaan. Vastaaja on ollut huomattavasti kypsempi kuin
asianomistaja mitä tuleen ikään ja kehitystasoon. Asianomistaja ei ole
ymmärtänyt mihin on ryhtynyt ja toimintansa seurauksia. Vastaaja on
esitetyn näytön perusteella tapahtumienkulun alullepanija ja
mahdollistaja.

Vastaaja on katsonut, että asianomistaja on ollut aloitteentekijä ja, että
asianomistajalle ei ole aiheutunut mitään vahinkoa siitä, mitä on
tapahtunut.

Virkamies voi syyllistyä virkarikokseen myös vapaa-ajallaan.
Oikeuskäytännön mukaan 17§ 2 momentti laki kunnallisista
viranhaltijasta on riittävän yksilöity, jotta virkamies sen perusteella tietää
miten hän saa ja tulee toimia. Ottaen huomioon vastaajan koulutus ja
työelämän kokemus, vastaaja ei ole voinut erehtyä siitä, että hänen
toimintansa ei ole ollut hyväksyttävää.



17 § 2 momentin laki kunnallisista viranhaltijasta mukaan "Viranhaltijan
on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja
tehtävänsä edellyttämällä tavalla".

Käräjäoikeuden tuomio on lukuun ottamatta osittain sivuja 1 - 3,
sovellettuja lainkohtia ja tuomiolauselmaa määrätty salassapidettäväksi
60 vuoden ajaksi asian vireille tulosta 5.9.2019 lukien.

Pääkäsittely on toimitettu kokonaan yleisön läsnä olematta.

Ratkaisu on vailla lainvoimaa

Käräjätuomari Elise Salpaoja


