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Espoon käräjäoikeus
Os. 3. osasto

Tuomio

14/138860

18.09.2014

Asianumero
R 14/183

Puheenjohtaja

Käräjänotaari Anne Rautiainen

Syyttäjä

Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko

Vastaajat

Thulan Haikala
Joona Johannes Jalmari Hartikainen
Jatta Katariina Kettunen

Asianomistaja

R-KIOSKI OY R-KIOSKI

Asia

Näpistys

Vireille

30.01.2014

Syyttäjän rangaistusvaatimukset
1. Näpistys
8180/R/0029747/13
Rikoslaki 28 luku 3 § 1
21.07.2013 Espoo
Joona Hartikainen on anastanut R-Kioski Aurinkopihasta R-Kioski Oy:n
omaisuutta eli kaksi 6-kappaleen Garage Hard Lemoneade -pakettia
yhteisarvoltaan 25,20 euroa (sis. alv) ottamalla tuotteet kylmäkaapista ja
poistumalla myymälästä maksamatta niitä.
Varkaus on huomioon ottaen anastetun omaisuuden arvo ja muut rikokseen
liittyvät seikat kokonaisuutena arvostellen vähäinen.
2. Näpistys
8180/R/0029748/13
Rikoslaki 28 luku 3 § 1
Rikoslaki 5 luku 3 §
21.07.2013 Espoo
Thulan Haikala ja Joona Hartikainen ovat yhdessä anastaneet R-Kioski
Läkkisepästä R-Kioski Oy:n omaisuutta eli kaksi 12-kappaleen
Kukko-olutpakettia sekä kolme 6-kappaleen long drink -pakettia
yhteisarvoltaan 63,50 euroa (sis. alv). Haikala, Hartikainen ja Kettunen ovat
saapuneet yhdessä myymälään ja Kettunen on mennyt kassalle keskustelemaan
myyjän kanssa tarkoituksenaan kiinnittää myyjän huomio itseensä, jolloin
Haikala ja Hartikainen ovat ottaneet tuotteet kylmäkaapista ja poistuneet
myymälästä maksamatta niitä. Kettunen on tämän jälkeen poistunut samaan
suuntaan.
Varkaus on huomioon ottaen anastetun omaisuuden arvo ja muut rikokseen
liittyvät seikat kokonaisuutena arvostellen vähäinen.
3. Näpistys
8180/R/0030091/13
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Rikoslaki 28 luku 3 § 1
26.07.2013 Espoo
Joona Hartikainen on anastanut R-Kioski Aurinkopihasta R-Kioski Oy:n
omaisuutta eli kaksi 6-kappaleen long drink -pakettia ja yhden Olvi-paketin
yhteisarvoltaan 36,20 euroa (sis. alv) ottamalla tuotteet kylmäkaapista ja
poistumalla myymälästä maksamatta niitä.
Varkaus on huomioon ottaen anastetun omaisuuden arvo ja muut rikokseen
liittyvät seikat kokonaisuutena arvostellen vähäinen.
4. Näpistys
8180/R/0033467/13
Rikoslaki 28 luku 3 § 1
21.08.2013 Espoo
Joona Hartikainen on anastanut R-Kioski Aurinkopihasta R-Kioski Oy:n
omaisuutta eli kolme 6-kappaleen Garage Hard Lemonade -pakkausta
yhteisarvoltaan 37,80 euroa (sis. alv) ottamalla tuotteet kylmäkaapista ja
poistumalla myymälästä maksamatta niitä.
Varkaus on huomioon ottaen anastetun omaisuuden arvo ja muut rikokseen
liittyvät seikat kokonaisuutena arvostellen vähäinen.
5. Näpistys
8180/R/0033510/13
Rikoslaki 28 luku 3 § 1
22.08.2013 Espoo
Thulan Haikala on anastanut R-Kioski Aurinkopihasta R-Kioski Oy:n
omaisuutta eli kolme 8-kappaleen Koff -olutpakettia yhteisarvoltaan 37,50
euroa (sis. alv) ottamalla tuotteet kylmäkaapista ja poistumalla myymälästä
maksamatta niitä.
Varkaus on huomioon ottaen anastetun omaisuuden arvo ja muut rikokseen
liittyvät seikat kokonaisuutena arvostellen vähäinen.
Asianomistajien vaatimukset
Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 1
Hartikainen on velvoitettava korvaamaan R-Kioski Oy:lle anastetun
omaisuuden arvonlisäveroton arvo eli 20,32 euroa sekä käsittelykulut 50 euroa
eli yhteensä 70,32 euroa.
Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 2
Hartikainen ja Haikala on velvoitettava yhteisvastuullisesti korvaamaan
R-Kioski Oy:lle anastetun omaisuuden arvonlisäveroton arvo eli 51,21 euroa
sekä käsittelykulut 50 euroa eli yhteensä 101,21 euroa.
Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 3
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Hartikainen on velvoitettava korvaamaan R-Kioski Oy:lle anastetun
omaisuuden arvonlisäveroton arvo eli 29,19 euroa sekä käsittelykulut 50 euroa
eli yhteensä 79,19 euroa.
Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 4
Hartikainen on velvoitettava korvaamaan R-Kioski Oy:lle anastetun
omaisuuden arvonlisäveroton arvo eli 30,48 euroa sekä käsittelykulut 50 euroa
eli yhteensä 80,48 euroa.
Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 5
Haikala on velvoitettava korvaamaan R-Kioski Oy:lle anastetun omaisuuden
arvonlisäveroton arvo eli 30,24 euroa sekä käsittelykulut 50 euroa eli yhteensä
80,24 euroa.
Vastaus
Hartikainen on esitutkinnassa myöntänyt menetelleensä syytekohtien 1-4
teonkuvauksissa kerrotuin tavoin.
Haikala on esitutkinnassa myöntänyt menetelleensä syytekohtien 2 ja 5
teonkuvauksissa kerrotuin tavoin.
Kettunen on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä näpistykseen.

Todistelu
Kirjalliset todisteet
1. R-Kioski Oy:n anastusilmoitus 25.7.2013
2. R-Kioski Oy:n rikosilmoitus 24.7.2013
3. Valokuva Jatta Kettusesta
4. R-Kioski Oy:n anastusilmoitus 29.7.2013
5. R-Kioski Oy:n anastusilmotus 22.8.2013
6. R-Kioski Oy:n anastusilmoitus 23.8.2013
Tuomion perustelut
Syyksilukeminen ja näytön arviointi
Käräjäoikeus on tutkinut ja ratkaissut asian vastaajien poissaolosta huolimatta,
koska vastaajien läsnäolo ei ole ollut tarpeen asian selvittämiseksi ja Joona
Johannes Hartikainen (haastettu 22.6.2014), Jatta Katariina Kettunen
(haastettu 1.8.2014) sekä Thulan Haikala (haastettu 4.6.2014) on haastettu
käräjäoikeuden istuntoon uhalla, että asia voidaan heidän poissaolostaan
huolimatta ratkaista.
Syytekohta 1
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Hartikainen on syyllistynyt siihen rikokseen, josta syyttäjä on vaatinut hänelle
rangaistusta.
Hartikainen on esitutkinnassa myöntänyt olevansa mies, joka näkyy
kirjallisena todisteena esitetyssä valokuvassa, josta ilmenee teon tekijä.
Syyksilukemista tukee myös kirjallisena todisteena esitetty anastusilmoitus
25.7.2013. Asiassa ei ole tullut esille seikkoja joiden perusteella
esitukintakertomuksen tai kirjallisten todisteiden oikeellisuutta olisi syytä
epäillä.
Syytekohta 2
Haikala ja Hartikainen ovat syyllistyneet siihen rikokseen, josta syyttäjä on
heille vaatinut rangaistusta.
Haikala ja Hartikainen ovat esitutkinnassa kertoneet menetelleensä syytteessä
kuvatulla tavalla. Syyksilukemista tukevat kirjallisena todisteena esitetyt
rikosilmoitus 24.7.2013 sekä valokuvat tekijöistä. Asiassa ei ole tullut esille
seikkoja joiden perusteella esitukintakertomuksen tai kirjallisten todisteiden
oikeellisuutta olisi syytä epäillä.
Jatta Kettunen ei ole syyllistynyt siihen rikokseen, josta hänelle on
syytekohdassa 2 vaadittu rangaistusta.
Käräjäoikeus katsoo, että asiassa on jäänyt perusteltu epäily siitä, onko
Kettunen ollut rikoksentekopaikalla ja onko hän osallistunut tekoon tahallisesti
harhauttamalla myyjää, siten että Haikala ja Hartikainen ovat voineet myyjän
huomaamatta poistua myymälästä.
Syytekohta 3
Hartikainen on syyllistynyt siihen rikokseen, josta syyttäjä on vaatinut hänelle
rangaistusta.
Hartikainen on esitutkinnassa myöntänyt olevansa mies, joka näkyy
kirjallisena todisteena esitetyssä valokuvassa, josta ilmenee teon tekijä.
Syyksilukemista tukee myös kirjallisena todisteena esitetty anastusilmoitus
29.7.2013. Asiassa ei ole tullut esille seikkoja joiden perusteella
esitukintakertomuksen tai kirjallisten todisteiden oikeellisuutta olisi syytä
epäillä.
Syytekohta 4
Hartikainen on syyllistynyt siihen rikokseen, josta syyttäjä on vaatinut hänelle
rangaistusta.
Hartikainen on esitutkinnassa myöntänyt olevansa mies, joka näkyy
kirjallisena todisteena esitetyssä valokuvassa, josta ilmenee teon tekijä.
Syyksilukemista tukee myös kirjallisena todisteena esitetty anastusilmoitus
22.8.2013. Asiassa ei ole tullut esille seikkoja joiden perusteella
esitukintakertomuksen tai kirjallisten todisteiden oikeellisuutta olisi syytä
epäillä.
Syytekohta 5
Haikala on syyllistynyt siihen rikokseen, josta syyttäjä on vaatinut hänelle
rangaistusta.
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Haikala on esitutkinnassa tunnustanut menetelleensä syytteessä kuvatulla
tavalla. Syyksilukemista tukee myös kirjallisena todisteena esitetty
anastusilmoitus 23.8.2013. Asiassa ei ole tullut esille seikkoja joiden
perusteella esitukintakertomuksen tai kirjallisten todisteiden oikeellisuutta olisi
syytä epäillä.
Rangaistusseuraamus
Rikoslain 6 luvun 4 §:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on
oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen,
teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.
Käräjäoikeus katsoo, että Hartikainen ja Haikala tulisi kumpikin tuomita nyt
syyksiluetuista teoista sakkorangaistukseen.
Korvausvelvollisuus
Syytekohdat 1-4
Hartikainen on aiheuttanut rikoksellaan asianomistaja R-Kioski Oy:lle
vahinkoa, joka hänen on korvattava.
Syytekohdat 2 ja 5
Haikala on aiheuttanut rikoksellaan asianomistaja R-Kioski Oy:lle vahinkoa,
joka hänen on korvattava.
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Espoon käräjäoikeus
Os. 3. osasto

Vastaaja

Tuomiolauselma

14/138860

18.09.2014

Asianumero
R 14/183

Thulan Haikala, 310793-064P

Syyksi luetut rikokset
2. Näpistys
21.07.2013
Rikoslaki 28 luku 3 § 1
Rikoslaki 5 luku 3 §
5. Näpistys
22.08.2013
Rikoslaki 28 luku 3 § 1
Rangaistusseuraamukset
Yhteinen rangaistus
Syyksi luetut rikokset 2 ja 5
20 päiväsakkoa à 6,00 euroa = 120,00 euroa
Korvausvelvollisuus
Haikala velvoitetaan korvaamaan yhteisvastuullisesti Hartikaisen kanssa
R-Kioski Oy:lle anastetun omaisuuden arvo 51,21 euroa sekä asian
käsittelykuluja 50 euroa.
Haikala velvoitetaan korvaamaan R-Kioski Oy:lle anastetun omaisuuden arvo
30,24 euroa sekä asian selvittelykuluja 50 euroa eli yhteensä 80,24 euroa.
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Espoon käräjäoikeus
Os. 3. osasto

Vastaaja

Tuomiolauselma

14/138860

18.09.2014

Asianumero
R 14/183

Joona Johannes Jalmari Hartikainen, 030484-097Y

Syyksi luetut rikokset
1. Näpistys
21.07.2013
Rikoslaki 28 luku 3 § 1
2. Näpistys
21.07.2013
Rikoslaki 28 luku 3 § 1
Rikoslaki 5 luku 3 §
3. Näpistys
26.07.2013
Rikoslaki 28 luku 3 § 1
4. Näpistys
21.08.2013
Rikoslaki 28 luku 3 § 1
Rangaistusseuraamukset
Yhteinen rangaistus
Syyksi luetut rikokset 1-4
30 päiväsakkoa à 6,00 euroa = 180,00 euroa
Korvausvelvollisuus
Hartikainen velvoitetaan korvaamaan yhteisvastuullisesti Haikalan kanssa
R-Kioski Oy:lle anastetun omaisuuden arvo 51,21 euroa sekä asian
selvittelykuluja 50 euroa eli yhteensä 101,21 euroa.
Hartikainen velvoitetaan korvaamaan R-Kioski Oy:lle anastetun omaisuuden
arvo 29,19 euroa sekä asian selvittelykulut 50 euroa eli yhteensä 79,19 euroa.
Hartikainen on velvoitettava korvaamaan R-Kioski Oy:lle anastetun
omaisuuden arvo 20,32 euroa sekä asian selvittelykuluja 50 euroa eli yhteensä
70,32 euroa.
Hartikainen velvoitetaan korvaamaan R-Kioski Oy:lle anastetun omaisuuden
arvo 30,48 euroa sekä asian selvittelykuluja 50 euroa eli yhteensä 80,48 euroa.
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Espoon käräjäoikeus
Os. 3. osasto

Vastaaja

Tuomiolauselma

14/138860

18.09.2014

Asianumero
R 14/183

Jatta Katariina Kettunen, 190292-1681

Hylätty syyte
2. Näpistys
21.07.2013
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Muutoksenhaku
Annettiin muutoksenhakuohje.
Lainvoimaisuus
Tuomio on lainvoimainen.
Allekirjoitus

Käräjänotaari Anne Rautiainen

