
NRK: Venäläisen Wagner-ryhmän johtotehtävissä mahdollisesti toiminut mies on loikannut No…

Putin yritti valaa venäläisiin uskoa televisiohaastattelussa – "Kaikki sujuu suunnitelmien muka…
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Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 56-vuotiaan naisen harvinaisessa henkirikosjutussa
aiemmin tällä viikolla. Poliisi salailee juttuun liittyviä rikospaikkakuvia.

Nina Tellervo Schestihin oli oikeuden mukaan tappanut miesystävänsä ampumalla tätä suuhun
ja yrittänyt sitten lavastaa kuoleman itsemurhaksi. Henkirikos tehtiin .22 LR -kaliiperin Colt-
pienoisrevolverilla. Schestihin oli perinyt aseen isältään, mutta hänellä ei ollut siihen lupia.

Nainen kiisti henkirikoksen ja väitti miehen ampuneen itsensä, mutta oikeuden mukaan naisen
syyllisyydestä ei jäänyt järkevää epäilyä. Naisen kertomus oli muuttunut rikosprosessin aikana
useampaan kertaan ja kertomukset olivat ristiriitaisia.

Sipoolaisnainen lavasti miehensä tappamisen
itsemurhaksi – tässä ovat rikospaikkakuvat, jotka
poliisi halusi salata

Poliisi salasi Sipoon henkirikokseen liittyvät rikospaikkakuvat lähes kokonaan.
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Nainen määrättiin taposta ja ampuma-aserikoksesta 9 vuoden ja 10 kuukauden mittaiseen
vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

MTV sai salaiset valokuvat

Oikeusjutun myötä on tullut julkiseksi tapauksen esitutkintamateriaali. Asiakirjoihin lukeutuvat
muun muassa rikospaikalta otetut valokuvat – paitsi, että tiedotusvälineille poliisi ei ole
halunnut näitä kuvia luovuttaa.

Medialle toimitetun esitutkintapöytäkirjan rikospaikkakuvista valtaosa on salattu suurin mustin
palkein.

Osa poliisin tekemistä salauksista asettuu outoon valoon, sillä MTV Uutiset sai valokuvat
haltuunsa toista kautta, oikeuslaitokselle tehdyllä tietopyynnöllä.

Käräjäoikeus ei salannut valokuvia, ja samoja kuvia esiteltiin julkisesti myös henkirikosjutun
oikeudenkäynnissä. Kuvat olivat oikeusjutun kirjallisia todisteita.

Lue myös: Sipoolaisnainen yritti lavastaa miesystävänsä tapon itsemurhaksi – myös
aiemman miesystävän kuolemassa erikoinen itsemurhaväite

Kuva luodista paljastaa liikaa yksityiselämästä?

Poliisi on salannut kuvia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain, eli julkisuuslain
nojalla. Salauksissa viitataan etenkin lain 24. pykälän 32. kohtaan.

Kyseisen lainkohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat tietyin poikkeuksin
asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön poliittisesta vakaumuksesta, tietoja henkilön
yksityiselämän piirissä esittämistä mielipiteistä taikka tietoja henkilön elintavoista, osallistumisesta
yhdistystoimintaan tai vapaa-ajanharrastuksista, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista
henkilökohtaisista oloista.

Kyseisen lainkohdan perusteella on salattu muun muassa kuva henkirikoksessa käytetyn aseen
luodista. Mitä todennäköisimmin kyse on juuri surmaluodista.

Kyseisessä kuvassa näkyy lytistyneen luodin lisäksi vain lattiaa, pieni osa jonkin huonekalun
puisesta jalasta sekä lattialla olevia karvoja.

Kuva ei kerro käytännössä mitään henkirikoksen osallisista. Tai ainakaan mitään heidän
mielipiteistään, elintavoistaan, osallistumisestaan yhdistystoimintaan, vapaa-
ajanharrastuksistaan tai perhe-elämästään. Henkilökohtaisista oloistakaan ei kuvan perusteella
voi paljoa päätellä.
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Salattujen kuvien joukossa on niin ikään kuva, jossa näkyy henkirikoksessa käytetyn aseen
patruunoita makuuhuoneen pöydän laatikossa.

Laatikossa oli patruunoiden lisäksi vain satunnaista irtotavaraa, kuten muutama johto, kynä ja
lasilautanen. Nämäkään eivät paljoa kerro.

Poliisin salaama kuva luodista rikospaikalla.

Myös yöpöydän laatikosta otettu kuva päätyi salattujen listalle.
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Lisäksi on salattu kuvia asunnon olohuoneesta, jossa henkirikos käräjäoikeuden mukaan
tapahtui, sekä kuvia henkirikoksen jäljistä ja myös muualta asunnosta. Salaisiksi katsottiin myös
kuvat, joissa poliisi oli tehnyt mallinnuksia, eli rekonstruktioita siitä, miten henkirikos olisi voinut
tapahtua.

Käräjäoikeus eri linjoilla

Salattuja kuvia on runsaasti. Mustattujen kuvien joukossa on jopa kuva asunnon jääkaapin
sisällöstä.

Oikeudenkäynnissä syyttäjä käytti jääkaappikuvaa pönkittämään käsitystä siitä, ettei
henkirikoksen uhriksi ollut mies ollut vaikuttanut itsetuhoiselta ennen kuolemaansa.

Pariskunnan jääkaappikin kun oli lastattu täyteen, vaikka tapposyytteen saanut nainen oli
rikosprosessin aikana väittänyt miehen tehneen itsemurhan.

Käräjäoikeus soveltaa lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa.
Käräjäoikeuden mielestä jääkaappikuvassa, kuten muissakaan asunnosta otetuissa ei ollut
mitään salattavaa.

Julkisuuslakia soveltava poliisi näki toisin.

Poliisin salauksille laajempaa kritiikkiä

Poliisin tapa tulkita julkisuuslakia on saanut viime vuosina paljon kritiikkiä. Poliisia on kritisoitu
tarpeettomista salauksista ja lain ylitulkitsemisesta.

Poliisi päätti taannoin esimerkiksi salata United Brotherhood -liivijengiä koskevasta
esitutkintamateriaalista kaikkien jengin jäseniksi epäiltyjen nimet

Henkirikos tapahtui asunnon olohuoneessa. Verijäljet tallentuivat poliisin kameraan.
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jengiläisten yksityisyydensuojaan vedoten.

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) mukaan KRP toimi lainvastaisesti. KHO kuitenkin
huomautti, että julkisuuslain kohdan nojalla tehtävät salaukset on aina ratkaistava
tapauskohtaisesti.

Lue myös: Jarkko Sipilän kommentti: Pieni ja typerä lakimuutos johti naurettavaan
salaamiseen

Lue myös: Kommentti: Kun poliisi salaa tappajan humalatilan, niin yksityisyyttä
tulkitaan liian laajasti – julkisuuslaki vaatii korjausta

Lue myös:

Viiden jälkeen: Erikoishaastattelussa Wilma Murto

Ison Omenan tragedian tärkein avoin kysymys ratkennee tänään: "Se määrittelee
rikosnimikettä" – Pekka Lehtinen ei yhdistäisi tapausta mitenkään Avarn-skandaaliin Ti 10.1.

Vuoden 2022 hätkähdyttävimmät rikokset: Poliisin turvallisuusuhka, siepattu koulupoika,
ravintolan mysteeriaine, murhan uhreja vuosikymmenten takaa, joulukirkko liekeissä
31.12. 2022

Rikostoimittajat: Ullanlinnan tapon tutkinnassa poikkeuksellinen tilanne – "Voisiko epäilty
jollain tavalla feikata?" 21.12. 2022

Ullanlinnan henkirikoksesta epäilty lääkäri vangittiin käräjillä – taposta epäiltyä miestä ei
näytetty medialle lainkaan 20.12. 2022

KATSO ILMAISEKSI
MTV-TUNNUKSELLA 
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MTV rikospaikalla: Tämä Ullanlinnan henkirikoksesta nyt tiedetään – naapurin ilmoituksen
jälkeen poliisi teki nopeasti johtopäätökset 18.12. 2022
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EETU RUONAKOSKI
eetu.ruonakoski(at)mtv.fi
@eeturuonakoski

  L I V E

NYT: Katso päivän tärkeimmät uutiset Livestä

6:25 Huomenta Suomi
7:00 Huomenta Suomi
8:00 Huomenta Suomi

MTV UUTISET LIVE

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mtv-uutisten-uusi-sovellus-on-nyt-taalla-lataa-google-playsta-tai-app-storesta/7965490
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mtv-rikospaikalla-tama-ullanlinnan-henkirikoksesta-nyt-tiedetaan-naapurin-ilmoituksen-jalkeen-poliisi-teki-nopeasti-johtopaatokset/8594248
https://www.mtvuutiset.fi/aihe/henkirikokset/7045898
https://www.mtvuutiset.fi/aihe/poliisi/5832954
https://www.mtvuutiset.fi/aihe/sipoo/7077634
https://www.mtvuutiset.fi/aihe/rikos/2309208
https://twitter.com/@eeturuonakoski
https://www.mtvuutiset.fi/videot-live/prog1046878
https://www.mtvuutiset.fi/aihe/mtv-uutiset-live/7069966


NYT TÄNÄÄN VIIKKO

1.

2.

3.

4.

5.

Luetuimmat

Putin yritti valaa venäläisiin uskoa televisiohaastattelussa – "Kaikki sujuu
suunnitelmien mukaan"

MTV:n toimittaja kävi hiihtäjä Janne Immosen kotiovella, kun käry varmistui – Näin
kylmä oli vastaanotto

Vaihdoimme makaronilaatikosta yhden ainesosan – halvempaa ja lapsikin kehui: "Ihan
sikahyvää!" 

Ratkaisun hetket käsillä: Loviisan ydinvoimalan kohtalosta päätetään muutaman viikon
sisällä

NRK: Venäläisen Wagner-ryhmän johtotehtävissä mahdollisesti toiminut mies on
loikannut Norjaan – hakee poliittista turvapaikkaa

LATAA LISÄÄ

Uusimmat

19:52 David Beckham joutui pakenemaan metsikköön

19:24 Ratkaisun hetket käsillä: Loviisan ydinvoimalan kohtalosta päätetään muutaman
viikon sisällä

19:03 Putin yritti valaa venäläisiin uskoa televisiohaastattelussa – "Kaikki sujuu
suunnitelmien mukaan"

19:01 Bachelor Sami Toiviainen haaveilee parisuhteessa elokuvamaisista hetkistä: "En
halua vaipua tylsään arkeen" 

18:55 Ehdokkaat julki – kaksi suomalaispelaajaa kisaa arvokkaasta pystistä

18:55 ADHD-oireisilla on muuhun väestöön verrattuna 2–3 kertaa suurempi riski eroihin –
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nämä asiat pitää parisuhteessa tiedostaa: "Yksi tärkeimpiä juttuja"

18:54 Lähes 70 ihmistä kuoli lentokoneen maahansyöksyssä Nepalissa, turman syy yhä
tuntematon

18:32 Naton Stoltenberg saksalaislehdelle: Ukraina voi saada pian lisää raskaita aseita
länsimailta – MTV Uutiset seuraa sotaa

18:14 Kalle Rovanperä vastaa fanien kysymyksiin – yksi kysymys ammatinvalinnasta sai
mestarin hämmentymään

18:04 Kristiina Komulaisen mukaan jokaisella on rikollinen mieli: "Voi käyttää myös
hyvään"

17:46 NRK: Venäläisen Wagner-ryhmän johtotehtävissä mahdollisesti toiminut mies on
loikannut Norjaan – hakee poliittista turvapaikkaa

17:29 Matkustajalta löytyi vaarallinen esine Tukholman lentokentällä – pommiryhmä
paikalle

17:27 Miljoonia ansainnut NHL-tähti ajautui vaikeuksiin – sijoitti jättisumman eksoottisiin
käärmeisiin

17:27 Vaihdoimme makaronilaatikosta yhden ainesosan – halvempaa ja lapsikin kehui:
"Ihan sikahyvää!" 

17:08 Juupajoella piiritetty mies on saatu kiinni asunnon pihasta, tutkinta jatkuu

17:05 Prinsessa Dianan elämäkerran kirjoittanut kirjailija paljastaa kysymyksen, jota hän ei
koskaan kehdannut kysyä kuninkaalliselta

16:54 Pyöräilijä Lieuwe Westra, 40, on kuollut

16:40 Jokien pinnat ovat nousseet tulvalukemiin Etelä- ja Länsi-Suomessa

16:26 Urheilutähden järkytys keskeytti haastattelun – sitten tapahtui jotain
odottamatonta: "Näin ilta ei saa päättyä"

16:24 Veljesriita kärjistyi kipeästi – poliisia tarvittiin paikalle, kun isoveli potkaisi
nuorempaa nivusiin

LATAA LISÄÄ

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/adhd-oireisilla-on-muuhun-vaestoon-verrattuna-2-3-kertaa-suurempi-riski-eroihin-nama-asiat-pitaa-parisuhteessa-tiedostaa-yksi-tarkeimpia-juttuja/8611290
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nepalissa-lentokone-syoksynyt-maahan-72-kateissa/8612174
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/venajan-ja-ukrainan-valinen-vankienvaihto-peruuntui-venalaisvaitteen-jalkeen-mtv-uutiset-seuraa-sotaa/8612164
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kalle-rovanpera-vastaa-fanien-kysymyksiin-yksi-kysymys-ammatinvalinnasta-sai-mestarin-hammentymaan/8612346
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kristiina-komulaisen-mukaan-jokaisella-on-rikollinen-mieli-voi-kayttaa-myos-hyvaan/8603110
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nrk-venalaisen-wagner-ryhman-johtotehtavissa-mahdollisesti-toiminut-mies-on-loikannut-norjaan-hakee-poliittista-turvapaikkaa/8612332
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/matkustajalta-loytyi-vaarallinen-esine-tukholman-lentokentalla-pommiryhma-paikalle/8612334
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/miljoonia-ansainnut-nhl-tahti-ajautui-vaikeuksiin-sijoitti-jattisumman-eksoottisiin-kaarmeisiin/8612316
https://www.mtvuutiset.fi/makuja/artikkeli/vaihdoimme-makaronilaatikosta-yhden-ainesosan-halvempaa-ja-lapsikin-kehui-ihan-sikahyvaa/8611420
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/poliisi-eristanyt-kiinteiston-juupajoella-vakavasta-rikoksesta-epaillylla-voi-olla-ase/8612196
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/prinsessa-dianan-elamakerran-kirjoittanut-kirjailija-paljastaa-kysymyksen-jota-han-ei-koskaan-kehdannut-kysya-kuninkaalliselta/8611984
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pyorailija-lieuwe-westra-40-on-kuollut/8612320
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jokien-pinnat-ovat-nousseet-tulvalukemiin-etela-ja-lansi-suomessa/8612278
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/urheilutahden-jarkytys-keskeytti-haastattelun-sitten-tapahtui-jotain-odottamatonta-nain-ilta-ei-saa-paattya/8612302
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/veljesriita-karjistyi-kipeasti-poliisia-tarvittiin-paikalle-kun-isoveli-potkaisi-nuorempaa-nivusiin/8612310


Tietoa yhtiöstä Avoimet työpaikat

Mainosta MTV:ssä Tietosuojalauseke

Evästeasetukset Käyttöehdot

MTV Uutiset

Konepajankuja 7 

00510 Helsinki

Uutistoimituksen päivystys

010 300 5400

Uutisvinkki

uutiset@mtv.fi

WhatsApp

040 578 5504

Sisällöt

Tomi Einonen

Vastaava päätoimittaja

Ilkka Ahtiainen

Uutispäätoimittaja

Mona Haapsaari

Toimituspäällikkö

Teemu Niikko

Toimituspäällikkö, urheilu

Liiketoiminta

Iina Eloranta

VP, Channels and Digital Consumption

SuomiAreena

Johanna Tonttila

Vastaava tuottaja

SuomiAreena Goes

Tiina Nummenmaa

Vastaava tuottaja

Muut palvelut

C More

MTV Katsomo

SuomiAreena

Makuja

Asiakaspalvelu

MTVuutiset -palaute

MTV Katsomon asiakaspalvelu

https://www.mtvyritys.fi/
https://www.mtvyritys.fi/tyopaikkana
https://www.mtvspotti.fi/
https://www.mtvyritys.fi/tietosuoja
javascript:void(0);
https://www.mtvyritys.fi/kayttoehdot
tel:+358103005400
mailto:uutiset@mtv.fi
https://www.cmore.fi/
https://www.mtv.fi/
https://www.suomiareena.fi/
https://www.mtvuutiset.fi/makuja
https://mtvuutiset.fi/palaute
https://www.mtv.fi/ota-yhteytta

