
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 29.11.2019 antamallaan tuomiolla
tuominnut vastaajan 1 vuoden ja 10 kuukauden ehdottomaan vankeus-
rangaistukseen raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksi-
käytöstä.

Asioissa kertyneet oikeudenkäyntiasiakirjat sekä asianomistajan henkilöllisyys
on määrätty salassa pidettäväksi ja pääkäsittely on toimitettu kokonaan yleisön
läsnä olematta. Käräjäoikeuden ratkaisu on tuomiolauselmaa lukuun ottamatta
niin ikään määrätty pidettäväksi salassa.

Syytekohdassa 1 vastaajan on näytetty pakottaneen tekohetkellä 12 -vuotiaan
lapsen sukupuoliyhteyteen kanssaan käyttämällä hyväkseen sitä, että lapsi on
ollut unessa ja siten avuttomassa tilassa kykenemätön puolustamaan itseään.
Vastaaja on ollut sukupuoliyhteydessä asianomistajan kanssa. Teko on
tapahtunut asianomistajan isän kotona alakerrassa, kun asianomistaja on
nukahtanut sohvalle.  Asianomistaja on herännyt siihen, että vastaaja riisuu
hänen housujaan ja työntää sormensa hänen sisäänsä, jonka jälkeen vastaaja
on asianomistajasta yläselästä ja hartioista kiinni pitäen estänyt asianomistajaa
liikkumasta ja on työntynyt peniksellään asianomistajan emättimeen.

Syytekohdassa 2 vastaajan on katsottu edellä kerrotulla menettelyllään
syyllistyneen törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, koska vastaaja on
ollut tietoinen siitä, että asianomistaja on alle 16 -vuotias lapsi ja teko on
katsottu syyttäjän esittämin perustein myös kokonaisuutena arvostellen
törkeäksi.

Käräjäoikeus, joka on pitänyt asianomistajan kertomusta uskottavana, on
asianomistajan, asianomistajan   äidin ja kahden todistajan kertomusten sekä
eräiden muiden seikkojen perusteella katsonut, ettei asiassa ole jäänyt
varteenotettavaa epäilyä vastaajan syyllisyydestä.

Syyttäjä oli vaatinut vastaajalle rangaistusta törkeästä raiskauksesta ja
törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi,
ettei kohdan 1 tekoa voitu pitää tekohetkellä voimassa olleen rikoslain 20 luvun
2 §:n tarkoittamalla tavalla törkeänä.

Vastaajalle tuomittua vankeusrangaistusta on kohtuullistettu ottamalla
rangaistusta alentavana tuomiona huomioon Turun hovioikeuden 9.1.2015
antama tuomio (Varsinais-Suomen käräjäoikeus 21.5.2014), jossa vastaajalle on
tuomittu 3 vuotta 6 kuukautta vankeutta.
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Vastaaja velvoitettiin suorittamaan asianomistajalle korvaukseksi
kärsimyksestä 10.000 euroa, sekä korvaamaan valtiolle asianomistajan
oikeudenkäyntiavustajalle valtion varoista maksettu palkkio.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.

Käräjätuomari Merja Maunuksela


