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28.1.2019

Alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikosepäilyistä
Julkisuuteen on tullut tieto Oulun laajasta ja vakavasta seksuaalirikosten sarjasta, jossa
uhreina on ollut alaikäisiä tyttöjä ja epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia miehiä. Poliisi kertoi jo
joulukuussa, että uusia tapauksia voi tulla vielä julki. Myös Helsingissä poliisin käsittelyssä
on tapauksia. Joensuussa vastaavaa koettiin jo joulukuussa 2016.
Me allekirjoittaneet kysymme:
1. Onko Joensuussa havaittu vastaavanlaisen ilmiön jatkuneen 2016 jälkeen, joka ei ole
vielä ollut julkisuudessa?
2. Mitä toimenpiteisiin kaupunki ryhtyy, ettei vastaavanlaista pääse tapahtumaan ja että
tapaukset eivät myöskään jää piiloon?
Lähteet: https://www. is .fi/kotimaa/art-200000520467 1. html?fbclid=lwAR ij EG FL8ywxUvh1 bibyYNqwusRxKW5wAjKJxeFJubbmJwYmMb6blAgEs8
https://yle.fi/uutiset/39684430?fbclid=lwARl f6F4duYmZwZ6sk3YQio7qg8ex9L pcUk3LGveXrKlsF0OUixR PChe

Joensuussa 28.1.2019
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Poliisi epäilee: 3 alaikäistä tyttöä joutui seksuaalirikosten uhriks...

https://www.is.fl/kotimaa/art-200000520467 1 .html?fbclid=IwA...
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Poliisi epailee: 3 alaikaista tyttoa joutui
seksuaalirikosten uhriksi
yksityisasunnossa Joensuussa
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Kaikki rikoksista epäillyt ovat utkomaataistaustaisia miehiä.
Itä-Suomen poliisilaitos tiedottaa kolmesta seksuaalirikosepäilystä, joissa asianomistajina on kolme alle 16-vuotiasta tyttöä.
Joensuun poliisi on talven ja kevään aikana tutkinut kahta epäiltyä törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä sekä yhtä
epäiltyä raiskauksen yritystä. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet yhden viikonlopun aikana joulukuussa 2016, samassa
Joensuun kaupungin alueella olevassa yksityisasunnossa.

Poliisin tiedotteen mukaan esitutkinnassa on tullut ilmi, että usean alle 16-vuotiaan tytön seurue oli viettämässä iltaa
yksityisasunnossa. Kolme heistä on kertonut joutuneensa asunnossa seksuaalirikoksen kohteeksi.

Asianomistajana on jokaisessa rikoksessa eri henkilö, ja myös rikoksesta epäillyt ovat jokaisessa tapauksessa eri henkilöitä.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PAATTYY

Kaikki rikoksista epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia miehiä. 21-vuotias, raiskauksesta epäilty mies, on yhä vangittuna.
Asunnon 22-vuotias haltija on matkustuskiellossa. Kolmas epäilty, 25-vuotias mies, on poliisin tietojen mukaan poistunut
maasta. Häntä yritetään tavoittaa esitutkintaa varten kansainvälisen etsintäkuulutuksen ja eurooppalaisen
pidätysmääräyksen avulla.

Tapauksista kahden esitutkinta on valmistumassa, ja ne etenevät syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänviraston.

Esitutkinnan perusteella on selvinnyt, että tyttöjen seurue on ainakin osin tutustunut epäiltyihin miehiin Joensuun keskustan
kauppakeskuksissa syksyn ja alkutalven 2016 aikana.
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Irakilaism’iehille ehdol]ista vankeutta lapsen seksuaalisista hyvä...
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Valikko

Irakilaismiehille ehdollista vankeutta lapsen
seksuaalisista hyväksikäytöistä
Teot tapahtuivat yksityisasunnossa Joensuussa.
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Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö
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Kaksi irakilaislähtöistä miestä on tuomittu Joensuussa ehdollisiin
vankeusrangaistuksiin lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Miehet ovat yli
kaksikymmentävuotiaita ja uhrit alaikäisiä, mutta lähellä niin sanottua suojaikärajaa.
Toinen miehistä syyllistyi Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomion mukaan törkeään
lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, josta tuli puolitoista vuotta ehdollista
vankeutta. Korvattavaa miehelle tuli yhteensä vajaat 20 000 euroa.
Toinen tekijä tuomittiin raiskauksen yrityksestä ja lapsen seksuaalisesta
hyväksikäytöstä vuoden ja kuukauden ehdolliseen vankeuteen.
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Irakilaisniehille ehdollista vankeutta lapsen seksuaalisista hyvä...

https://yle.fl/uutiset/3-9684430?fbclid=IwAR 1 f6F4duYmZwZ6.,.

Teot tapahtuivat joulukuussa yksityisasunnossa Joensuussa.
Käräjäoikeuden mukaan uhreille aiheutui tilapäisenä haittana psyykkisen tilan
häiriintyminen.

Tilaa Ylen uutiskirjeitä!
Saat Ylen parhaat sisällöt suoraan sähköpostiisi! Tilaa niin monta kirjettä kuin haluat!
Siirry tilaamaan
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Yle.fi-etusivulla juuri nyt:

HONGKONG

Eräänä päivänä
Hong Ying
hyppäsi mereen ja
ui pois Kiinasta
Nyt menneisyys
hiipii takaisin, kun
Kiina kiristää
otettaan
Hongkongista
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SOSIAALI- JA TERVEY...

Pääministeri Juha
Sipilä Esperi
Caren ongelmista:
Kuntien oltava
huolellisia, kun
ulkoistuksia
tehdään

VANHUSTEN HOITOTYÖ

Monet kaupungit
kes keyttä n eet
asukkaiden
sijoittamisen
turvallisuus on
vaarantunut
useissa Esperi
Caren
hoivakodeissa
—

Suomesta tuli
koko maailman
mallimaa
asunnottomuuden
hoidossa
Ulkomaisia
tiedotusvälineitä
käytiuhaan
—
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 300
§ 109

13.08.2019
26.08.2019

Vastaus kaupunginvaltuutettu Jussi Wihosen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen koskien alaikäisiin
kohdistuneita seksuaalirikosepäilyjä
3902/09.00/2019
KH 13.08.2019 § 300
Valtuutettu Jussi Wihonen ym. jättivät 28.1.2019 valtuustoaloitteen koskien
alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikosepäilyjä. Aloite on liitteenä.
Kaupunginhallitus päätti 4.2.2019 § 36 lähettää aloitteen hallintopalvelujen
valmisteltavaksi yhteistyössä kaupungin turvallisuustyöryhmän kanssa.
Ylikomisario Vesa Kostamo Itä-Suomen Poliisilaitokselta on myös tutkinnanjohtajia kuultuaan antanut asiaan seuraavan sisältöisen lausunnon:
- esitutkinnassa olevat rikokset ja asiat eivät ylipäätään ole julkisuuslain mukaan julkista tietoa. Esitutkinnassa olevat rikokset ovat julkisia vasta sen jälkeen, kun asia on saatettu tuomioistuimen ratkaistavaksi,
- Joensuussa seksuaalirikoksissa ei ole ulkomaalaistaustaisia epäiltyjä sen
enempää kuin kantasuomalaisiakaan,
- esitutkinnassa ei ole tällä hetkellä seksuaalirikossarjoja, joihin
valtuustoaloitteessa viitataan, joissa ulkomaalaisia olisi
epäiltyinä ja
- vuoden 2016 tapahtumilla ja siihen liittyvällä aktiivisella tiedottamisella
erityisesti koulujen, vanhempien ja alaikäisten itsensä suuntaan,
on ollut
positiivinen vaikutus ja tilanne Joensuussa ei ole
ollut missään vaiheessa Oulun tapahtumien kaltainen.

Ylikomisario Kostamo on myös kaupunginjohtajan nimeämän turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmän jäsen.
Poliisin neuvottelukunta on myös käsitellyt teemaa kokouksessaan 7.3.2019.
Kokouksessa on todettu samansuuntaiset johtopäätökset kuin edellä
esitetyssä ylikomisario Kostamon tuoreessa lausunnossa, tilanne ei siten tältä
osin ole keväästä muuttunut.
Kaupunginvaltuuston 17.6.2019 päivittämän konsernistrategian mukaan
teemme yhdessä turvallista kaupunkia, maakuntaa, Suomea ja Eurooppaa.
Erilaiset ihmiset ovat vahvuutemme.
Jos tarkastellaan tämän pohjalta laajemmin turvallisuutta Joensuussa, niin
kaupungin uusi turvallisuussuunnitelma on parhaillaan valmisteltavana ja
tulee käsittelyyn tulevan syksyn aikana. Suunnitelmassa avataan laajemmin
kaupungin turvallisuusympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä

määritellään keskeiset painopistealueet ja toimenpiteet turvallisuuden
edistämiseksi lähivuosina.
Turvallisuussuunnitelman valmistelun ensimmäinen vaihe on saatu
päätökseen kesäkuussa 2019. Tässä toimintaympäristön arvioinnin
työvaiheessa kuultiin alueen keskeisiä turvallisuustoimijoita, järjestötahoja,
kaupungin vaikuttamistoimielimiä, yrittäjiä sekä kuntalaisia. Kuulemiset
toteutettiin haastattelujen ja internet-kyselyjen avulla. Toimintaympäristön
arvion tavoitteena oli saada laaja ja ajantasainen näkemys Joensuun alueen
turvallisuustilanteesta.
Yleisellä tasolla Joensuun alueen turvallisuustilanne koettiin kuulemisten perusteella hyväksi, mutta myös haasteita ja tulevaisuuden uhkakuvia tuotiin
esille. Kaiken kaikkiaan toimintaympäristön arvioon osallistuneet tahot olivat
pitkälti samoilla linjoilla alueen tämän hetkisestä turvallisuustilanteesta. Kuulemiskierroksen pohjalta saadun viestin voisikin tiivistää niin, että tilanne on
tällä hetkellä hyvä ja vakaa, mutta turvallisuuden eteen on tehtävä
säännöllisesti töitä ja pidettävä toimijat ajan tasalla tilanteen suhteen. Aina
voidaan kehittyä ja yhteistyöllä siinä myös onnistutaan.
Joensuun kuntalaisten turvallisuuskyselyyn vastauksia saatiin 613 kappaletta,
mitä voidaan pitää hyvänä otoskokona, kun huomioidaan kyselyn laajuus.
Lisäksi voidaan todeta, että Joensuun kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.12.2018 kaupungin kotouttamisohjelman "Kohti kansainvälistä
Joensuuta ja osallistavaa kotouttamista". Kunnalla on yleis- ja
yhteensovittamisvastuu kotouttamistyön kehittämisestä ja seurannasta
paikallistasolla (laki kotoutumisen edistämisestä).
Valmistelija: kansliapäällikkö
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Jussi Wihosen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 26.08.2019 § 109
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Jussi Wihosen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa kaksi valtuutettua käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

