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Tapahtumatiedot Poliisin selostus:

Marko Haapasaaren ja Niina Savilan epäillään kavaltaneen 
Rauman seurakunnan omaisuutta vuoden 2012 elokuusta. 
Rauman seurakunnan kiinteistöpäällikkö Hannu Ruskamo 
ilmoitti Rauman poliisille, että seurakunnan mökkiin 
Suurniementielle tilatusta irtaimistosta on tarkastuksessa 
havaittu puuttuvan muun muassa huonekaluja. Ruskamon 
mukaan kateissa ovat Beatrice- merkkinen rottinkikalusteryhmä, 
kaksi Culla- merkkistä peitettä, kaksi Brera- merkkistä mattoa, 
Tivoli Audio Pal- merkkinen radio ja Whirlpool- merkkinen 
mikroaaltouuni. Ruskamon mukaan hänen poliisille 
toimittamissa ja Niina Savilan facebook-sivuilla olleissa 
valokuvissa näkyy kyseisiä tavaroita. Ruskamo pyytää poliisia 
tutkimaan, onko kyseisissä valokuvissa olevat tavarat 
seurakunnan nimissä hankittuja. Ruskamo toimitti poliisille 
kopiota laskuista, joista käy ilmi, että edellä mainitut tavarat ovat 
laskutettu seurakunnalta.

Edellä olevan perusteella Marko Haapasaarta ja Niina 
Haapasaarta ( ent. Savila ) on kuultu syyllisiksi epäiltyinä 
kavallukseen.

Asianomistajana olevan Rauman seurakunnan puolesta 
kirkkoneuvosto on kokouksessaan 17.2.2016 päättänyt, että 
mikäli asianosaiset todetaan syyllisiksi, kirkkoneuvosto 
edellyttää, että seurakunnalle korvataan sille aiheutuneet 
vahingot.
Kirkkoneuvosto edellytti lisäksi sisäisesti selvitettäväksi 
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Päätös Jätän syytteen nostamatta epäillystä rikoksesta, koska ei ole olemassa 
riittävän todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.

Perustelut Marko Haapasaari ja Niina Haapasaari ovat kiistäneet asiassa 
syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

Ruskamo on kertonut tehneensä seurakunnan kiinteistöille tarkastuksen 
kahden muun seurakunnan työntekijän kanssa toimiessaan 
seurakunnan kiinteistöpäällikkönä.  Beatrice- kalusteryhmä, kaksi 
mattoa ja kaksi päiväpeitettä oli ainakin laskutositteiden mukaan hankittu 
seurakunnan Kukolan mökille. Kalustosta ei ollut mökillä yhtään osaa, 
vaan siellä oli toista kalustesarjaa pieni pöytä ja kaksi tuolia

Niina Haapasaari on esitutkinnassa kertonut mikroaaltouunin hankitun 
Marko Haapasaaren toimesta Kukolan mökille, mutta koska siellä jo oli 
vastaava, oli uuni tuotu Niina Haapasaaren seurakunnalta vuokraamaan 
asuntoon.
Kuvissa näkyvän isomman maton Niina Haapasaari sanoo ostaneensa 
jo vuonna 1999 eräästä huonekaluliikkeestä ja pienemmän 
virkanneensa itse.

Marko Haapasaaren mukaan radio, joka näkyy Niinan kuvissa on 
samanlainen, joita seurakunnalle oli hankittu neljä kappaletta. Tämä on 
Haapasaarien mukaan Niinan itse hankkima.
Torkkupeitosta Marko Haapasaari on kertonut, että se on varmasti 
vastaava, mitä seurakunnalle on tilattu, mutta hän on tämän itse ostanut 
nimeämästään liikkeestä.
Rottinkikalustosta Marko Haapasaari on kertonut, että kuvassa näkyvä 
on   samaa mallia, mitä seurakunnalle on tilattu, mutta eri väriä. 

Haapasaaret ovat toimittaneet loppulausuntonsa yhteydessä mm. kaksi 
yksityisluonteista kirjallista lausumaa nyt kysymyksessä olevaan asiaan. 
Toinen on seurakunnan hallintojohtajan antama ja toinen Marko

Haapasaaren naapurin.
Yksityisluonteisten lausuntojen merkitys rikosprosessissa huomioiden, 
katson, ettei lausumilla ole oleellista merkitystä asian ratkaisuun.

Asiassa puhutaan valkoisesta ja ruskeasta rottinkikalustosta, mutta 
esitutkinnassa olevista kuvista on vaikea todeta rottinkihuonekalujen 
väriä.

Yhteenveto

Asiassa tulee pohdittavaksi, onko pelkästään sattumaa, että esim. 
rottinkikalusto, matot ja radio ovat Haapasaarien luona samoja/ 
samanmerkkisiä, kuin seurakunnalle hankitut. Mikroaaltouunin osalta on 
Haapasaarien taholta myönnetty, että se oli tuotu Niina Haapasaaren 
asuntoon seurakunnan Kukolan mökiltä, jonne Ruskamon mukaan 
mainittu muukin omaisuus oli alkuaan hankittu, mutta jota omaisuutta 
Ruskamon tarkastuksen mukaan mökillä ei kuitenkaan ollut.
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Toisaalta on kyse tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluvista esineistä ja 
ilmeisen tavanomaisista merkeistä, joita kuka tahansa on voinut hankkia, 
joten on vaikea osoittaa jonkun esineen tulleen alkuaan nimenomaisesti 
seurakunnalle hankituksi, eikä esitutkinnassa tällaista ole kyetty 
osoittamaankaan.

Edellä lausutun perusteella katson, että asiassa on jäänyt 
varteenotettava epäily rikoksesta epäiltyjen Marko Haapasaaren ja Niina 
Haapasaaren syyllistymisestä tutkittuihin anastustekoihin, joten jätän 
syytteet nostamatta.

Lainkohta Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luku 6 § 1 mom. 3 -kohta ja 6 a § 
1 mom. 1-kohta

Allekirjoitus Kihlakunnansyyttäjä Pirjo Virtanen

Jakelu Syyttämättä jätetty
Asianomistaja
Poliisi



4

ASIANOSAISILLE TIEDOKSI

1. Tämä päätös ei vapauta rikoksesta epäiltyä mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta.

2. Asianomistajalla on tämän päätöksen tekemisen jälkeen oikeus käyttää omaa syyteoikeuttaan.

3. Syyttäjä saa peruuttaa päätöksensä vain, jos asiassa ilmenneen uuden selvityksen mukaan päätös on 
perustunut olennaisesti puutteellisiin tai virheellisiin tietoihin.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa

1 luku 2 §

Syyttäjän tehtävänä on nostaa rikoksesta syyte ja ajaa sitä.

Syytteen nostamisen edellytyksistä säädetään 6 § 1 momentissa. Lisäksi noudatetaan, mitä asianomistajan 
syyttämispyynnöstä ja muista erityisistä syytteen nostamisen edellytyksistä muualla laissa säädetään.

1 luku 6 §

Syyttäjän on nostettava syyte epäillystä rikoksesta, jos hän katsoo, että:

1) se on laissa säädetty rangaistavaksi;

2) sen syyteoikeus ei ole vanhentunut; ja

3) on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.

Vaikka on olemassa todennäköisiä syitä epäillyn syyllisyyden tueksi ja muut 1 momentissa säädetyt edellytykset 
täyttyvät, syyttäjä saa kuitenkin jättää syytteen nostamatta 7 tai 8 §:n taikka muun vastaavan lainkohdan nojalla.

1 luku 6 a §

Syyttäjän on tehtävä päätös syyttämättä jättämisestä, jos:

1) syytteen nostamiselle 6 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset eivät täyty;

2) hän jättää syytteen nostamatta 6 §:n 2 momentin nojalla;

3) asianomistaja ei ole tehnyt syyttämispyyntöä tai muu 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu syytteen nostamiselle 
säädetty erityinen edellytys ei täyty ja asian laatu vaatii erillisen päätöksen tekemistä.

Päätös syyttämättä jättämisestä on perusteltava. Perusteluista on ilmettävä ne seikat ja todisteet sekä näytön 
arviointi ja oikeudellinen päättely, joihin päätös perustuu.


