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HAAPASAARI on Rauman seurakunnan talousjohtajana tahallaan rikkonut
virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin ja määräyksiin perustuvan

22.04.2013 - 16.05.2013 Rauma

Kirkkolaki 6 luku 26 §
Rikoslaki 40 luku 9 § 1
5650/R/0009429/15
2. Virkavelvollisuuden rikkominen

HAAPASAARI ja SATTILAINEN ovat oikeudettomasti teknisellä laitteella
salaa tallentaneet Rauman seurakunnan kirkkoherranvirastossa
työskennelleiden ja siellä asioineiden ja käyneiden henkilöiden puhetta, jota ei
ollut tarkoitettu heidän tai muidenkaan ulkopuolisten tietoon, sellaisissa
olosuhteissa, joissa puhujalla ei ole ollut syytä olettaa ulkopuolisen kuulevan
hänen puhettaan.

Vastaajat ovat tallentaneet puhetta tekoaikana ainakin yhtenätoista eri päivänä,
joilta Haapasaari on kirjoittanut/ kirjoituttanut puhetta auki. Tekstiin on
merkitty päivämäärät ja kulloisenkin puhujan nimikirjaimet. Puhujina ovat
toimineet ainakin virastossa työskennelleet LeilaKortelahti, Niina Länsipaltta
ja Anita Mukkala sekä tiloissa käynyt Hannu Ruskamo. Virastossa asioineiden
ulkopuolisten puhetta ei ole kirjoitettu auki.

Haapasaari on toimittanut auki kirjoitetut keskustelut Sattilaiselle
sähköpostilla kesäkuussa 2013. Sattilainen on lähettänyt tekstit Kortelahdelle,
Länsipaltalle, Mukkalalle ja Ruskamolle 23.1.2015. Ruskamo on tämän
jälkeen tehnyt asiassa tutkintapyynnön poliisille.

22.04.2013 - 16.05.2013 Rauma

Rikoslaki 24 luku 5 § 1
5650/R/0009429/15
1. Salakuuntelu

Syyttäjän rangaistusvaatimukset
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Syytekohta 1

 on kiistänyt syyllistyneensä salakuunteluun.Haapasaari

1. Haapasaari ei ole menetellyt salakuuntelurikoksen tunnusmerkistön
mukaisella tavalla. Hän ei ole salakuunnellut ketään.

Haapasaari on ainoastaan esimiehensä käskystä jälkikäsitellyt jo
salakuuntelurikoksella aikaansaadun tallenteen kirjoitettuun muotoon.
Salakuuntelutallenteen auki kirjoittaminen ei ole kriminalisoitu teko.

Haapasaari ei ole kirjoitustehtävän saadessaan myöskään tiennyt, että kyseessä
on salakuuntelutallenne.

Vastaus

Ruskamo on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen siltä osin, kuin
rangaistusta vaaditaan Haapasaarelle ja vaatinut, että Haapasaari velvoitetaan
maksamaan hänelle vahingonkorvauksena kärsimyksestä 1.000 euroa
korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 22.4.2013 lukien.

Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 1

Asianomistajien vaatimus

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat on velvoitettava korvaamaan valtiolle asian todistelukustannukset.

Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 1

Syyttäjän muu vaatimus

SATTILAINEN on Rauman seurakunnan kirkkoherrana tahallaan rikkonut
virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin ja määräyksiin perustuvan
virkavelvollisuutensa menettelemällä edellä syytekohdassa 1 tarkoitetuin
tavoin syyllistyen rikokseen.

Sattilainen on esimiesasemassa joka tapauksessa laiminlyönyt
virkavelvollisuutensa jättämällä puuttumatta kyseiseen rikolliseen toimintaan,
joka seurakunnan viran- ja toimenhaltijoihin on kohdistunut.

Tekoa ei ole huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon
liittyvät seikat mm. Sattilaisen asema työyhteisössä, kokonaisuutena
arvostellen pidettävä vähäisenä.

22.04.2013 - 23.01.2015 Rauma

Kirkkolaki 6 luku 26 §
Rikoslaki 40 luku 9 § 1
5650/R/0009429/15
3. Virkavelvollisuuden rikkominen

virkavelvollisuutensa menettelemällä edellä syytekohdassa 1 tarkoitetuin
tavoin syyllistyen rikokseen.

Tekoa ei ole huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon
liittyvät seikat kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä.



3 (14)
2. Syytteen teonkuvauksessa kuvattu teko ei ole salakuuntelua, sillä teknisellä
laitteella kuunteleminen on tapahtunut julkisessa tilassa, jossa ulkopuolisen on
ollut mahdollista kuulla puheen muutenkin. Lain esitöiden mukaan kuvattu
menettely ei ole rangaistavaa.

 on kiistänyt syyllistyneensä salakuunteluun vaatien, että syyteSattilainen
häneen kohdistettuna hylätään.

Sattilainen on kiistänyt kokonaisuudessaan ja kaikilta osin menetelleensä siten,
kuin syyttäjä on haastehakemuksessaan teonkuvaukseen Sattilaisen tekemäksi
kirjannut.

Sattilaisen on ilmoittanut, ettei hänellä ole ollut vähäisintäkään syytä
(motiivia) väitetynlaiseen menettelyyn.

Edelleen Sattilainen on ilmoittanut, että hän ei ole missään vaiheessa eikä
millään tavalla ollut osallisena sanelinten/äänitallentimien hankinnassa. Hän ei
ole osallistunut edes minkäänlaiseen keskusteluun, jossa olisi käsitelty
aikomusta sellaisia hankkia tai käyttää.

Sattilaisen tiedossa ei ole ollut, että seurakunnalla tällaisia laitteita on ollut.

Sattilainen on kesällä 2013 saanut Haapasaarelta sähköpostin, joka on
sisältänyt esitutkintapöytäkirjan liitteenä olevan "litteroinnin". Saatuaan
Haapasaarelta kyseisen litterointiasiakirjan haltuunsa ja siten tultuaan
tietämään, että Haapasaari oli kuunnellut salaa viraston henkilökunnan
virastossa käymiä keskusteluja, Sattilainen oli heti ilmoittanut Haapasaarelle,
että näin ei missään tapauksessa saa toimia. Sattilainen oli tullut siihen
käsitykseen, ettei Haapasaari olisi enää tällaiseen menettelyyn syyllistynyt.

Syytekohta 2

 on kiistänyt syyllistyneensä virkavelvollisuuden rikkomiseen.Haapasaari

Perusteet kuten syytekohdassa 1.

Haapasaari on vaatinut, että syytteet 1 ja 2 hylätään ja valtio velvoitetaan
korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa täysimääräisesti laillisine
viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden ratkaisusta lukien.

Syytekohta 3

 on kiistänyt syyllistyneensä virkavelvollisuuden rikkomiseen jaSattilainen
vaatinut, että syyte hylätään.

Sattilainen on kiistänyt laiminlyöneensä virkavelvollisuuksiaan.

Sattilainen on heti, tultuaan tietämään Haapasaaren toimista salakuunteluun
liittyen, ilmoittanut Haapasaarelle kantansa salakuuntelun laittomuudesta.
Sattilaisella ei ollut Haapasaareen nähden esimiesasemaa, minkä vuoksi
hänellä, Sattilaisella ei sen vuoksi ollut toimivaltuutta ryhtyä Haapasaareen
nähden enempiin toimenpiteisiin.

Syksyllä v. 2013 Sattilainen tiedusteli varmuuden vuoksi vielä
tuomiokapitulilta, pitäisikö hänen jonakin tavalla toimia. Sattilainen ei
kuitenkaan tuomiokapitulilta saanut erityistä toimintaohjetta.
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Syyttäjä

1. pöytäkirja takavarikosta/ muusta haltuunotosta 5650/R/9429/15/TVP//1,
etpk:n liite 1 (s. 37-39)
2. muistilappu edellä mainitusta jätepaperisäkistä, etpk:n liite 5 (s. 62)
3. Expert Asa Oy:n lasku digisanelimesta ja kuva sanotusta laitteesta, etpk:n
liite 3 (s. 55-56)
4. Verkkokauppa.com:n lasku Olympus LS-11 8GB audiotallentimesta, kuva
laitteesta ja sen käyttöohjeet ja ominaisuudet, etpk:n liite 4 (S. 57-61)
5. tutkintapyyntö liitteineen, etpk:n liite 2 (s. 40-54)
6. Sattilaisen toimittama 10.11.2014 päivätty kirjallinen lausuma kirkkoherran
kuulemisesta piispantarkastuksessa , etpk:n liite 6 (s. 63-67)

Kirjalliset todisteet

Syyttäjä

1. vastaaja Haapasaari todistelutarkoituksessa
2. vastaaja Sattilainen todistelutarkoituksessa
3. asianomistaja Hannu Ruskamo todistelutarkoituksessa
4. todistaja Leila Kortelahti
5. todistaja Anita Mukkala
6. todistaja Anitta Hietaniemi

Haapasaari

1. vastaaja Haapasaari todistelutarkoituksessa
2. todistaja Anitta Hietaniemi

Sattilainen

1. vastaaja Sattilainen todistelutarkoituksessa

Henkilötodistelu

Todistelu

Kirkkoherranviraston henkilökunnan keskuudessa syntyi v. 2014 sen kaltaista
keskustelua, josta Sattilainen saattoi epäillä olevan mahdollista, että
Haapasaari on jatkanut salakuuntelua. Tämän vuoksi Sattilainen otti vuonna
2014 syksyllä Rauman seurakunnassa toimitetussa piispantarkastuksessa asian
esille. Tuomiokapituli kohdistaa seurakuntiin mm. laillisuusvalvontaa.
Sattilainen oletti, että, mikäli hänen olisi tullut asiassa jollakin tietyllä tavalla
toimia, hän olisi saanut tuomiokapitulilta siihen ohjeet.

Sittemmin Sattilainen päätyi toimimaan asiassa siten, että ilmoitti
kirkkoherranviraston henkilökunnalle salakuunteluepäilystä.

Virkavelvollisuuden rikkominen on tyypillinen laiminlyöntirikos. Syytteessä
ei ole yksilöity sitä velvollisuutta, jonka syyttäjä katsoo Sattilaisen
laiminlyöneen. Näin ollen myös syytteeseen vastaaminen
yksityiskohtaisemmin ei ole mahdollista.

Sattilainen on vaatinut, että Suomen valtio velvoitetaan korvaamaan hänen
oikeudenkäyntikulunsa korkolain 4 §:n 1 momentin tarkoittamine
viivästyskorkoineen laskettuna siitä, kun kuukausi on kulunut käräjäoikeuden
tuomion antamisesta.
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Syyttäjän syyteoikeus

Asiassa on esitutkinnassa kuultu asianomistajina syytteen mukaan
salakuuntelun kohteiksi joutuneita Leila Kortelahtea, Niina Länsipalttaa ja
Anita Mukkalaa. He ovat kukin kohdaltaan poliisikuulustelussa ilmoittaneet,
ettei heillä ole asiassa rangaistusvaatimusta.

yyttäjä ei saa nostaa syytettäRikoslain 24 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan s 
muun ohella salakuuntelusta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen
pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Mainittuihin henkilöihin kohdistuvalta osalta syyttäjän syyte voidaan tutkia
vain, jos asiassa erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista. Syyttäjä
on katsonut, että tällainen yleinen etu on olemassa. Vastaajat ovat katsoneet,
että syyte tulee näiltä osin jättää tutkimatta.

Käräjäoikeus toteaa, että asiassa ei ole kysymys vakavaa rikosta koskevasta
syytteestä. Kuitenkin asia on saanut Satakunnassa ja maanlaajuisestikin laajaa
julkisuutta jo etukäteen ja sitä on käsitelty eri tiedotusvälineissä toistuvasti.
Syytteessä olevat henkilöt ovat tapahtuma-aikaan olleet seurakunnassa
merkittävissä viroissa, ja erityisesti kirkkoherran viran osalta virkamiehen
nuhteettomuusvaatimus korostuu. Edelleen vanhentumisajan jatkamista
koskeva päätös perusteluineen puoltaa käsitystä erityisen yleisen edun
olemassaolosta asiassa. Kansalaisten luottamus julkiseen viranomaiseen taikka
toimijaan muutoin on asian julkisuudessa käsittelyn vuoksi voinut perustellusti
horjua, mikä puoltaa asian selvittämisintressiä tuomioistuimessa.

Kokonaispäätelmänä edellä mainitusta käräjäoikeus katsoo, että asiassa erittäin
tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista. Syytteet salakuuntelusta tutkitaan
kokonaisuudessaan molempien vastaajien osalta.

Syyksilukeminen

Vastaaja Haapasaari on syyllistynyt niihin rikoksiin, joista hänelle on vaadittu
rangaistusta.

Vastaaja Sattilaisen osalta syytteet salakuuntelusta ja virkavelvollisuuden
rikkomisesta hylätään.

Tuomion perustelut

7. Turun arkkihiippakunnan piispan 2.2.2015 päiväämä selvitys ylimääräisestä
piispantarkastuksesta Rauman seurakunnassa 5. ja 11. marraskuuta 2014,
etpk:n liite 7 (s. 68- 71 )
8. pohjapiirros kirkkoherranvirastosta, etpk:n liite 8 (s. 72)
9. Rauman seurakunnan kirkkoneuvoston tekemä tutkintapyyntö Satakunnan
poliisilaitokselle koskien Haapasaarta ja pyyntöön liitetty kirkkoneuvoston
kokouksen pöytäkirja 25.2.2015, etpk:n liite 10 ja 9 (s. 73-76)
10. Satakunnan käräjäoikeuden päätös syyteoikeuden vanhentumisajan
jatkamisesta 11.5.2015, etpk:n liite 14 (s. 82-83)

Sattilainen

1. Esitutkintapöytäkirjan liitteet 1-7 ja 9-10

2. Kalenterimerkinnät huhti-toukokuu 2013
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Perustelut

Selostus asiassa esitetystä näytöstä asiaan vaikuttavilta osin

Kirjallinen todistelu

Asian ratkaisussa keskeinen kirjallinen todiste on syyttäjän nimeämä
tutkintapyyntö liitteineen (todiste nro 5) ja siinä erityisesti litteroidut
kirkkoherranvirastossa käydyt keskustelut aikavälillä 22.4.-16.5.2013, jotka
vastaaja Haapasaari on riidattomasti kirjoittanut ja lähettänyt sähköpostiviestillä
Sattilaiselle kesäkuussa 2013. Kysymys on viraston henkilökunnan
keskinäisistä keskusteluista 11 eri ajankohtana, ja niitä on käyty viraston
tiloissa lähinnä vastaanotossa, papin huoneessa taikka arkistossa.
Litterointiteksteissä on joissakin kohdissa kuunneltuihin keskusteluihin
liittymättömiä kuunnellun tilanteen kuvauksia tai niitä koskevia toteamuksia,
kuten: ”(Niina S lomalla koko viikon)”, ”Leila ja Anita tulevat kirkkoherran
huoneesta”, ”Niina Länsipaltta tulee...”, ”Leila soittaa Jukka Purhoselle ja
pyytää häntä virastoon...”, ”Leila Kortelahti soittaa Anne Stål. (Niina Savila
kertoi)”. Vastaavia on muutamia muitakin. Ennen litterointeja Haapasaaren
sähköpostiviestissä on hänen itsensä kirjoittama pitkähkö saateteksti, joka on
sisällöltään pitkälti henkilökohtainen mielipide seurakunnan muutamasta
työntekijästä sisältäen voimakastakin henkilöihin käyvää arvostelua. Lisäksi
saatteessa on pohdintaa seurakunnan huonoista olosuhteista työntekijöiden
keskuudessa ja ajatuksia toimenpiteistä kirjoittajan hahmottamien ongelmien
korjaamiseksi.

Muilta osin asian kirjallinen todistusaineisto sisältää muun ohella asiakirjoja
koskien Haapasaaren hävitettäväksi määräämää asiakirjamateriaalia,
digisanelimen hankintaa virastoon, seurakunnan ongelmien selvittelyä
piispantarkastuksessa, kirkkoherranviraston pohjapiirustus sekä seurakunnan
kirkkoneuvoston tekemä tutkintapyyntö koskien Haapasaarta. Vastaaja
Sattilainen on nimennyt todisteeksi kalenterimerkintöjään syytteessä
tarkoitetulta ajanjaksolta.

Henkilötodistelu

Asianomistaja Ruskamo on käräjäoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultuna
kertonut, että viraston toimistosihteerit olivat alkaneet epäillä salakuuntelua
viraston tiloissa vuonna 2013. Kuultava ei ollut voinut tätä uskoa, mutta
sihteerit olivat olleet kuitenkin tosissaan. Toteutunut salakuuntelu oli
paljastunut kuultavalle tammikuussa 2015, kun hän oli saanut asiasta
sähköpostia Sattilaiselta. Kuultava oli kokenut asian loukkaavana ja alkanut
valmistella tutkintapyyntöä asiasta. Kuultavan käsityksen mukaan syy
salakuunteluun oli ollut omien tekojen peittely, että pääsee selvittämään asioita
niin sanotusti askeleen edellä. Lisäksi toimistohenkilökunnan kuuntelemisen
yksi syy oli ollut varmaan se, että Haapasaaren seurustelukumppani oli ollut
pyrkimässä kuunneltujen työntekijöiden esimieheksi. Työsuojeluviranomainen
ei ole asiaan puuttunut ja kuultava ei ole osannut sanoa, onko pyydettykään.
Tieto kuuntelusta oli ollut hätkähdyttävä, oli herännyt ajatuksia että uskaltaako
puhua enää mitään. Kuultava oli tämän jälkeen soittanut kaikki puhelut omalla
matkapuhelimella ulkona. Kuultava ei ole osannut sanoa, miksi hänen poliisille
toimittamassaan tutkintapyynnön liiteviesteissä ei näy Haapasaaren lähettämän
sähköpostiviestin päivämäärää. Kuultavan esimies keväällä 2013 oli ollut
Haapasaari, Sattilaisella ei ollut ollut esimiesasemaa häneen nähden. Kuultavan
käsityksen mukaan Haapasaari oli tapahtuma-aikaan myös seurannut häntä
autollaan ja ottanut kuvan hänen kotitalostaan.
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Vastaaja Haapasaari on käräjäoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultuna
kertonut saaneensa Sattilaiselta tehtäväksi purkaa sanelimelta eri palavereissa
käytyjä keskusteluja. Hän oli aluksi kummeksunut asiaa. Sattilainen oli
sanonut: ”siellä on palaveri, voitko kirjoittaa nopeasti”. Haapasaari oli
kirjoittanut äänitallenteet heti auki ja lähettänyt litteroinnit sähköpostilla
Sattilaiselle. Litterointeja sisältäneitä viestejä oli ollut kaksi, ensimmäisessä oli
vanhalla ja jälkimmäisessä uudella laitteella tallennettuja keskusteluja. Viestien
välinen aika oli ollut ehkä 2-3 viikkoa. Vuodenvaihteessa 2012-13 Sattilainen
oli ottanut puheeksi uuden sanelimen hankkimisen virastoon ja toistanut asian
helmikuussa 2013 ja palannut siihen edelleen huhtikuussa. Haapasaari ei tiedä
sanelukoneista virastossa, jos hän tallentaa jotain itselleen, hän käyttää
puhelinta. Litteroidut keskustelut olivat niitä, mitä sanelimilla oli. Sanelimelta
pystyy näkemään tallennuksen päivämäärän. Litterointitekstien väleissä olevat
ylimääräiset kommentit aiheutuivat tallennetuista puheista, suoraan
keskusteluista Haapasaari oli kirjoittanut sen, mitä parhaiten kuului.
Kommentteina mainittujen keskustelujen sijaintipaikkojen osalta arkisto oli
ollut pääteltävissä taustakaiusta. Tallenteet purettuaan Haapasaari oli sanonut
Sattilaiselle, että ei tässä mitään palaveria ollut. Sattilainen oli todennut, että
piti olla. Haapasaari oli sitten lopettanut tällaisen toiminnan ja ilmoittanut
Sattilaiselle, ettei aio olla enää mukana missään epävirallisessa. Haapasaari ei
ole tarkasti osannut sanoa, miksi hän on kirjoittanut Sattilaiselle lähetetyt
litteroinnit sisältäneeseen sähköpostiin sellaisia asioita sisältäneen saatteen.
Hän on halunnut ilmaista tuntemuksensa niistä, koska ongelma oli ollut
yhteinen. Haapasaari oli muistaakseen lähettänyt kyseisen viestin myös
hallintojohtaja Hietaniemelle. Termi ”me” viittaa johtoryhmään.
Roskasäkkeihin viety materiaali liittyi hankkeeseen, jossa oli viety
jumalanpalveluksia nettiin, suunnitelmissa oli niitä koskeva arkisto. Haapasaari
oli koonnut säkkeihin materiaalia ja jättänyt säkin viraston tiloihin, mutta
havainnut sen sittemmin kadonneeksi. Hän oli soittanut Hannu Ruskamolle,
joka oli ilmoittanut, että säkki on viety alakertaan. Haapasaari oli käynyt
katsomassa alakerrassa, muttei ollut löytänyt säkkiä. Haapasaari oli lähettänyt
litterointeihin liittyen Sattilaiselle kaksi sähköpostiviestiä, asian aineistossa on
niistä jälkimmäinen. Ensimmäisen viestin otsikkona oli ollut ”Aineisto” ja
saatetekstinä ”Tässä tämä”.

Haapasaaren näkemyksen mukaan kirkkoherranviraston toimitila on hyvin
avoin, se on auki ylhäältä ja siinä on lasiseiniä.Tiloissa työskentelee viisi
toimistosihteeriä, papistoa ja vuonna 2013 oli ollut vielä myös sukututkijoita.
Haapasaari oli itse käynyt virastolla vuosina 2012-13 aika paljon, hautatoimen
kanslisti oli jäänyt eläkkeelle ja hänen tehtävänsä oli siirretty
kirkkoherranvirastoon, Haapasaari oli kouluttanut toimistosihteereitä tähän
liittyen.

Haapasaarella ei ollut ollut tyttöystävää keväällä 2013. Niina Savila on ollut
hänen seurustelukumppaninsa elokuusta 2013. Sattilaisen toiminnan motiivina
asiassa on varmaan ollut se, että kun asiat ovat olleet sekaisin, Sattilainen on
niin sanotusti halunnut tehdä Haapasaaresta selvää. Haapasaari on hankkinut
virastoon kaksi sanelinta, ensimmäisen vuonna 2011 ja jälkimmäisen vuonna
2013. Jälkimmäisen hankinnassa Haapasaari oli yhdessä Sattilaisen kanssa
työhuoneessaan katsonut laitteita netistä ja Sattilainen oli osoittanut yhtä ja
sanonut haluavansa sellaisen. Haapasaari oli sitten tilannut laitteen ja omalle
nimelleen, koska hänellä oli valmiina tili verkkokauppa.com:ssa.

Haapasaari oli kirjoittanut äänitallenteiden litteroinnin työhuoneessaan
työpäivinä.Tähän oli kulunut useita tunteja kahtena työpäivänä. Liitterointien
sivujen 46 ja 48 merkinnöistään Haapasaari on arvioinut, että Niina Savilan
lomasta oli joku kertonut ja Leila Kortelahden soittamisesta Niina Savila oli
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kertonut ja merkintä oli saattanut jäädä tekstiin korjausvaiheessa. Sivun 50
merkinnästä Leilan ja Niina L:n olemisesta syömässä Haapasaari ei ole osannut
sanoa enempää.

Vastaaja Sattilainen on käräjäoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultuna
kertonut, että hänellä ei ollut ollut tapana kirjoituttaa tekstejä Haapasaarella.
Mitään palavereja ei ole koskaan tallennettu sanelimelle, vaan palaverimuistiot
kirjoitettiin suoraan tietokoneelle paikan päällä. Sattilainen ei ole käskenyt
Haapasaarta tekemään litterointia. Sattilainen oli saanut tietää salakuuntelusta
tultuaan lomalta kesällä 2013. Hän oli saanut litteroinnit saatteineen
sähköpostilla sellaisena kuin todisteena olevassa tutkintapyynnön liitteessä.
Asia oli tullut täytenä yllätyksenä ja Sattilainen oli kieltänyt Haapasaarta
toimimasta näin. Asiasta oli keskusteltu muutaman päivän kuluttua sähköpostin
lähettämisestä. Sattilaisen käsityksen mukaan Haapasaari oli lähettänyt
litteroinnit muuallekin. Sattilaisen käsityksen mukaan Haapasaaren motiivi
asiassa on ollut se, että Sattilainen oli joutunut huomauttamaan
toimistosihteereitä käytöksestä työpaikalla, ja Haapasaaren seurustelukumppani
Niina Savila oli ollut huonoissa väleissä kaikkien kanssa. Sattilainen ei ole
tiennyt sanelukoneista mitään, kunnes kuuli niistä poliisikuulustelussa ja pyysi
niitä koskevat kuitit seurakunnan taloustoimistosta. Saatuaan litteroinnit
sisältäneen sähköpostiviestin Sattilainen oli ollut yhteydessä tuomiokapituliin
ja kirkkoherrojen kokouksessa syksyllä kysynyt lakimiesasessorilta neuvoa,
miten asiassa tulisi toimia, mutta tämä oli vain hymähdellyt vastaukseksi.
Syksyllä 2013 tilanne oli selvästi rauhoittunut. Sattilainen ei ollut ymmärtänyt,
että kysymyksessä on rikosasia. Hallintojohtaja Hietaniemi oli tullut
salakuuntelusta tietoiseksi vuonna 2013, hän oli käynyt moittimassa
toimistosihteereitä niistä asioista, joita oli ilmennyt litteroinneissa, ja sihteerit
olivat ihmetelleet, miten tämä tietää niistä. Salakuuntelulaitteita oli etsitty,
muttei niitä löydetty.

Sattilainen oli lähettänyt litteroinnit eteenpäin vasta tammikuussa 2015, koska
tuomiokapitulista ei toisellakaan tiedustelulla vastattu asiaan mitään. Sattilainen
oli myös kysynyt neuvoa asiassa ammattiliiton juristilta ja rikoskomisario
Marko Peltoselta. Lopulta Sattilainen oli soittanut tuomiokapitulin
lakimiesasessori Matti Mäkiselle, joka oli pitkin hampain sanonut, että asiassa
pitää lähteä liikkeelle. Kukaan ei ollut kuunnellut asiassa loppuun saakka.

Hallintojohtaja Hietaniemi on tehnyt Sattilaisesta useita perättömiä kanteluita,
jotka eivät ole johtaneet mihinkään. Yhdenkin litteroinnin mukaisen
salakuunteluajankohdan aikaan Sattilainen on ollut matkoilla Virossa.
Sanelulaitteen tilauspäivänä 25.4.2013 Sattilainen on ollut aivan muualla kuin
Raumalla. Tapahtumien aikaan työsuojelupäällikkönä oli ollut Hietaniemi.
Sattilaisella ei ole ollut esimiesasemaa Haapasaareen eikä Ruskamoon nähden.
Sattilainen on toiminut kirkkoherrana Rauman seurakunnassa 1.1.2011 –
31.12.2015. Hän irtisanoutui itse virasta, koska kyllästyi jatkuvaan
riitelemiseen seurakunnan hallinnon kanssa. Haapasaari oli liittynyt Sattilaiseen
kohdistuneisiin kantelijoihin, koska kantoi hänelle kaunaa Sattilaisen saatua
selville tämän väärinkäytöksiä.

Leila Kortelahti on käräjäoikeudessa todistajana kuultuna kertonut olevansa
töissä Rauman kirkkoherranvirastossa toimistosihteerinä. Toimenkuvaan
kuuluu lähinnä asiakaspalvelu ja puhelimeen vastaaminen. Viraston tiloissa
kuka tahansa ei voinut kuulla asiakaspalvelijan ja asiakkaan välisiä keskustel
uja, vaan ne käytiin väliseinällisissä kopeissa, joista saattoi halutessaan laittaa
oven kiinni. Kaikki keskustelut olivat luottamuksellisia ja ne koskivat
potentiaalisesti arkaluonteisia perheasioita. Todistaja oli alkanut epäillä
salakuuntelua viraston tiloissa, kun hän oli kuullut että virastoon oli hankittu
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sanelulaite. Sitten asia oli vähän unohtunut. Seurakuntavaalien yhteydessä
9.11.2014 kirkkoherra Sattilainen oli sanonut kahdelle todistajan työkaverille,
että heitä oli salakuunneltu. Tekijäksi oli varmana tietona epäilty Marko
Haapasaarta. Viraston tiloissa oli havaittu Haapasaaren levottoman oloista
liikkumista arkistossa ja pappien huoneessa. Todistaja työkavereineen olivat
alkaneet etsiä salakuuntelulaitteita arkistosta, pappien huoneesta sekä
keskusteluhuoneesta. Todistaja on tunnistanut omat puheensa litteroinneista.
Kun litterointitekstissä on ollut maininta ”arkistossa kuiskuttelemisesta”, he
ovat varmaan juuri silloin olleet etsimässä laitetta. Lopullinen tieto
salakuuntelusta tuli Sattilaisen sähköpostiviestillä 23.1.2015. Tieto oli tuntunut
pöyristyttävältä ja aiheuttanut ahdistusta. Motiivina asiassa saattoi olla syytös
vaikuttamisesta seurakuntaneuvostoon, ettei Niina Savilaa olisi valittu
työtehtävään virastossa.

Todistajan käsityksen mukaan hallintojohtaja Hietaniemi on tiennyt
salakuunnelluista asioista. Sihteereitä oli kielletty ottamasta yhteyttä
kirkkoneuvoston jäseniin. Haapasaari ja Niina Savila seurustelivat vuonna
2013. Todistaja on tuntenut Sattilaisen noin 20 vuoden ajan ja todistajan
käsityksen mukaan tämä on suora, rehti suomalainen mies. Hietaniemi oli
tehnyt Sattilaisesta kantelun, jonka mukaan Sattilainen olisi pahoinpidellyt
Hietaniemeä ovella lyömällä.

Anita Mukkala on käräjäoikeudessa todistajana kuultuna kertonut olevansa
Rauman kirkkoherranvirastossa töissä toimistosihteerinä. Epäillystä
salakuuntelusta Mukkala on kertonut saaneensa tietää ensimmäisen kerran
suullisesti seurakuntavaalien yhteydessä 9.11.2014, kun Sattilainen oli kertonut
asiasta. Epäilyä asiasta oli ollut jo aiemmin, kun oli saatu tietää että taloon oli
hankittu sanelulaite.Tämä hankinta oli ollut suuren ihmetyksen aihe, koska
sellaista ei virastossa tarvittu. Mukkala työtovereineen oli etsinyt laitetta
viraston tiloista. Kysymyksessä oli suljettu tila, jossa käytiin luottamuksellisia
keskusteluja. Virallinen tieto salakuuntelusta oli tullut Sattilaiselta
sähköpostilla 23.1.2015. Mukkala tunnistaa itsensä ja puheensa litteroinneista.
Kirjatut keskustelut olivat valikoituja. Mukkala ei ole osannut sanoa syytä
salakuunteluun eikä kukaan ole sitä hänelle kertonutkaan. Sivun 48
litteroinnissa Leila Kortelahti oli keskustellut erään toisen työntekijän kanssa
pappien huoneessa. Salakuuntelulaitetta oli alettu etsiä vuonna 2013, kun
taloustoimistosta oli saatu tieto sanelulaitteen hankinnasta. Mukkala ei ole
missään vaiheessa ajatellut, että Sattilainen olisi syyllistynyt asiassa
salakuunteluun.

on käräjäoikeudessa kertonut toimineensa tapahtumienTodistaja Hietaniemi 
aikaan Rauman seurakunnan hallintojohtajana ja siirtyneensä sittemmin töihin
Pirkanmaalle. Rauman seurakunnan johtoryhmään olivat kuuluneet todistaja,
Sattilainen ja Haapasaari. Henkilösuhteet olivat olleet todistajan käsityksen
mukaan asialliset. Todistaja ei ole koskaan teettänyt Haapasaarella
kirjoitustöitä. Sattilainen on ehkä näin tehnyt. Todistaja oli kuullut
salakuunteluepäilyistä, kun hänet oli kutsuttu asiaan liittyvään
poliisikuulusteluun. Litteroinnit sisältänyt sähköposti oli hänelle kesällä 2013
lähetetty, mutta hän oli poistanut viestin avaamatta, koska ei ollut halunnut
sekaantua asiaan. Johtoryhmän kokouksessa oli sitten ollut puhetta, että
Sattilainen tietää, mitä kirkkoherranviraston naiset hänestä puhuvat. Kun
todistaja oli kysynyt Sattilaiselta, miten hän tästä tietää, Sattilainen oli sanonut,
että lue sähköpostisi. Todistaja oli katsonut, ettei asia koske häntä.

Jossakin kokouksessa huhtikuussa 2013 oli tullut esille, että Sattilainen
tarvitsee sanelukoneen. Todistaja oli tarjonnut Sattilaiselle omaa konettaan,
mutta Sattilainen oli sanonut, että ei kelpaa, koska se on kasettitoiminen eikä
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tilaa ole tarpeeksi. Todistaja oli nähnyt sanelukoneelta näyttävän
hopeanharmaan esineen Sattilaisen kädessä ja heti sen jälkeen kyseisen laitteen
Haapasaaren työpöydällä. Salakuunteluepäilyyn liittyen oli tullut toinenkin
sähköpostiviesti, mutta todistaja oli poistanut senkin lukematta. Todistaja ei ole
nähnyt Haapasaaren litterointeja koskevaa Haapasaaren saateviestiä. Todistaja
ei ole tehnyt Sattilaisesta yhtään kantelua.

Näytön arviointi ja johtopäätökset Haapasaaren osalta

Salakuuntelua koskevan rangaistussäännöksen rikoslain 24 luvun 5 §:n 1
momentin 2 kohdan mukaan rangaistukseen salakuuntelusta tuomitaan se, joka
oikeudettomasti teknisellä laitteella kuuntelee tai tallentaa muualla kuin
kotirauhan suojaamassa paikassa salaa puhetta, jota ei ole tarkoitettu hänen
eikä muunkaan ulkopuoliseen tietoon, sellaisissa olosuhteissa, joissa puhujalla
ei ole syytä olettaa ulkopuolisen kuulevan hänen puhettaan.

Käräjäoikeus toteaa, että asiassa kuultujen kuuntelun kohteina olleiden
henkilöiden luotettavista kertomuksista, viraston sisätilan olosuhteista
esitetystä selvityksestä sekä kirjallisena todisteena olevasta litteroinnista on
varmuudella pääteltävissä, että Rauman kirkkoherranvirastossa on syytteen
mukaisena tekoaikana tapahtunut syytteessä kuvattu salakuuntelurikos.
Kysymys on tapahtumapaikaltaan ja toimintatavaltaan tyypillisesti kyseisessä
lainkohdassa tarkoitettu rikos.

Suurelta osin saman kokonaisselvityksen perusteella vastaaja Haapasaaren
väite siitä, että hän oli kirjoittanut litteroinnit Sattilaisen käskystä ja että
kyseessä oli ollut Sattilaisen kertoman mukaan palaverien kirjaus,
käräjäoikeus pitää epäuskottavana. Asiassa luotettavasti selvitetty litteroinnin
kirjoitustapa on yksityiskohtainen ja kuvaa kuuntelutilanteita kuunneltuihin
keskusteluihin suoraan liittymättömillä eräänlaisilla reunahuomautuksilla.
Tämä luo vahvan epäilyksen siitä, että henkilöiden kuuntelu ja keskustelujen
litterointi on yhden ja saman, asiat tarkasti suunnitelleen ja suunnitelman
mukaisesti toteuttaneen henkilön toimintaa. Huomioon ottaen edellä mainittu
ja lisäksi asiassa uskottavasti kerrotut seikat koskien Haapasaaren liikkumista
virastossa, seurakunnan ongelmallisia henkilösuhteita, Haapasaaren
seurustelukumppanin pyrkimistä kirkkoherranviraston toimistosihteereiden
esimiestehtävään sekä erityisesti Haapasaaren kesällä 2013 lähettämän,
litteroinnit sisältäneen sähköpostiviestin henkilökohtaisen arvion ja mielipiteen
omainen saateteksti käräjäoikeus katsoo kokonaisuutena varmuudella
selvitetyksi, että keskustelut virastossa tallentanut ja siten salakuunteluun
syyllistynyt henkilö on ollut vastaaja Haapasaari. Hänen ja Sattilaisen lisäksi
kenenkään muun henkilön ei ole edes väitetty salakuunteluun syyllistyneen,
eikä tällaisesta ole oikeudenkäynnissä muutoinkaan ilmennyt viitteitä. Syyte
salakuuntelusta on vastaaja Haapasaaren osalta näytetty toteen.

Kohdassa 2 Haapasaari on syyllistyttyään salakuuntelurikokseen edellä
kuvatulla tavalla samalla seurakunnan talousjohtajan virassa rikoslain 40 luvun
9 §:ssä kuvatuin tavoin tahallaan rikkonut virkatoiminnassa noudatettaviin
säännöksiin ja määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa eikä tekoa ole
pidettävä vähäisenä. Haapasaari on syyllistynyt kohdassa 2
virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Näytön arviointi ja johtopäätökset Sattilaisen osalta

Edellä vastaaja Haapasaarta koskevissa perusteluissa on todettu Haapasaaren
väitteen Sattilaisen antamasta palaverien puhtaaksikirjoitustehtävästä olevan
epäuskottava.
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Asiaa koskevassa näytössä ei ole tullut esiin mitään sellaista muutakaan
seikkaa, joka antaisi aiheen epäillä Sattilaisen syyllistyneen salakuunteluun.
Hänellä ei ole osoitettu olevan mitään motiivia tekoon. Vastaaja Haapasaaren
kertomus Sattilaisen halusta hankkia sanelinlaite, jota kertomusta todistaja
Hietaniemen kertomus osaltaan tukee, jättää seikan asiassa esitetty muu näyttö
huomioon ottaen epäselväksi eikä näyttönä muutenkaan tue merkittävästi
käsitystä Sattilaisen syyllistymisestä rikokseen kohdassa 1. Sattilaisen itse
todisteena esittämät kalenterimerkinnät syytteen tekoajalta tukevat edelleen
käsitystä hänen syyttömyydestään. Syyte salakuuntelusta kohdassa 1 on
vastaaja Sattilaisen osalta näyttämättömänä hylättävä.

Kohdan 3 osalta syytteen salakuuntelusta tultua Sattilaisen osalta hylätyksi
Sattilaisen virkatehtävien hoitamisessa ei tältä osin ole ollut mitään sellaista,
mikä täyttäisi virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön. Edelleen
käräjäoikeus pitää Sattilaisen kertomusta luotettavana hänen toimenpiteistään
saatuaan tietää salakuuntelusta. Käräjäoikeus katsoo, että seurakunnan
ongelmallisessa tilanteessa Sattilainen on selvittänyt tehneensä kohtuuden
mukaan arvioiden voitavansa tilanteen selvittämiseksi vaikkei hän edes ole
ollut suorassa esimiesasemassakaan. Syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta
kohdassa 3 on hylättävä.

Haapasaarelle tuomittava rangaistus

Haapasaari on tuomittava yhteiseen sakkorangaistukseen.

Vahingonkorvaus

Haapasaari on syyksilukemisen perusteella velvollinen suorittamaan
asianomistaja Ruskamolle vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:n nojalla
korvausta tälle loukkauksen perusteella aiheutuneesta kärsimyksestä.
Huomioon ottaen syyksiluetun rikoksen laatu ja kesto sekä
henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset asianomaisilta osin
käräjäoikeus harkitsee korvauksen kohtuulliseksi määräksi vaatimuksen
enemmälti hyläten 300 euroa, mikä määrä Haapasaari on velvoitettava
suorittamaan Ruskamolle laillisine korkoineen rikoksen tekoajan
päättymispäivästä 16.5.2013 lukien.

Oikeudenkäyntikulut

Koska syytteet Sattilaisen osalta on hylätty, valtio on oikeudenkäynnistä
rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan
hänen oikeudenkäyntikulunsa asiassa käräjäoikeudessa korkoineen. Syyttäjällä
ei ole ollut huomauttamista Sattilaisen oikeudenkäyntikulujen määrästä.

Haapasaaren oikeudenkäyntikuluvaatimus valtiota kohtaan hylätään.

Korvaus valtiolle

Koska Haapasaari tuomitaan rangaistukseen, hän on oikeudenkäynnistä
rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla velvollinen
korvaamaan valtiolle sen varoista maksettavat todistelukustannukset.

Käräjäoikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmista ilmenevällä tavalla.
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Vastaaja Haapasaari velvoitetaan suorittamaan asianomistaja Ruskamolle
korvaukseksi vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:n tarkoittamasta kärsimyksestä
300 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen 16,5,2013
lukien.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaaja Haapasaari velvoitetaan korvaamaan valtiolle todistelukustannukset
222,40 euroa.

Korvausvelvollisuus

25 päiväsakkoa à 40,00 euroa = 1 000,00 euroa
Syyksi luetut rikokset 1-2
Yhteinen rangaistus

Rangaistusseuraamukset

Kirkkolaki 6 luku 26 §
Rikoslaki 40 luku 9 § 1
22.04.2013 - 16.05.2013
2. Virkavelvollisuuden rikkominen

Rikoslaki 24 luku 5 § 1
22.04.2013 - 16.05.2013
1. Salakuuntelu

Syyksi luetut rikokset

Asianumero

Marko Juhani Haapasaari, 260667-075AVastaaja

R 16/55606.05.2016

 
16/118754TuomiolauselmaSatakunnan käräjäoikeus
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Valtio velvoitetaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 a
§:n 1 momentin nojalla suorittamaan Sattilaiselle korvaukseksi
oikeudenkäyntikuluista 7.388,42 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine
korkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

Muut lausunnot

22.04.2013 - 23.01.2015
3. Virkavelvollisuuden rikkominen

22.04.2013 - 16.05.2013
1. Salakuuntelu

Hylätyt syytteet

Asianumero

Seppo Ragnvald Sattilainen, 150656-0973Vastaaja

R 16/55606.05.2016

 
16/118754TuomiolauselmaSatakunnan käräjäoikeus
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Käräjätuomari Valtteri Kartio

Allekirjoitus

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lainvoimaisuus

Annettiin muutoksenhakuohje.

Muutoksenhaku


