
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huumausainerikosten näyttökynnys 

 

Näyttökynnys törkeissä huumaisainerikoksissa vallitsevassa 

oikeuskäytännössä. 

Oskari Rajainmaa 

 

5/2019 

 



Tiivistelmä  

 

Tekijä(t) 

 

Oskari Rajainmaa 

Tutkinto 

 

Poliisi (AMK)  

Julkaisun nimi 

 

Huumausainerikosten näyttökynnys  

 

Julkisuusaste 

 

Julkinen 

 

Ohjaajat  

 

Mikko Mäkinen ja Pauli Mäkelä  

 

Opinnäytetyön muoto 

 

Tutkimuksellinen opinnäytetyö  

 

Tiivistelmä  

 

Näyttökynnyksen korkeudesta säädetään Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 3§:n 2 

momentissa. Pykälän mukaisesti vastaajan syyllisyys tulee pystyä osoittamaan sillä 

tarkkuudella, ettei vastaajan syyllisyydestä jää järkevää epäilystä. 

 

Tämän työ käsittelee näyttökynnyksen määrittämistä ja tulkitsemista törkeissä 

huumausainerikoksissa (Rikoslain 50 luvun 2§) vallitsevassa oikeuskäytännössä, 

vallitsevan lainsäädännön muukaan. Työn tavoitteena on ollut selvittää, millaisella 

näytöllä henkilön voidaan tuomita törkeästä huumausainerikoksesta.  

  

Työ on toteutettu lainopillisena tutkimuksena ja tarkemmin rikoslainopillisena työnä. 

Työssä on käytetty aineistona kolmea eri oikeusasteiden tekemää ratkaisua liittyen 

törkeisiin huumausainerikoksiin.   

  

Tutkimuksessa ei löytynyt yksiselitteistä vastausta asetettuun tutkimuskysymykseen, sillä 

näytönarvioinnissa korostuu ennen kaikkea kokonaisuuden arviointi. Tapaukset ovat 

samasta rikosnimikkeestä huolimatta varsin erilaisia ja omaavat omat erityispiirteensä. 

Lisäksi AMK -opinnäytetyön suppeudesta johtuen ei aineiston perusteella voi tehdä kovin 

pitkälle meneviä johtopäätöksiä.  

  

Tutkimuksen tuloksena sai kuitenkin tehtyä johtopäätöksiä siitä, mikä 

tiettyjen todistuskeinojen painoarvo on kokonaisharkinnan kannalta. Toisaalta työssä on 

myös tehty havainto, että korkeammat oikeusasteet tulkitsevat näyttökynnystä alempia 

oikeusasteita tiukemmin. 

 

Sivumäärä 

 

46 

 

Tarkastuskuukausi ja -vuosi 

 

Toukokuu 2019  

 

Avainsanat 

 

todistelu, näyttökynnys, huumausainerikos, törkeä huumausainerikos, 

oikeudenkäymiskaari. 

 

 



1 

 

 

1 JOHDANTO ............................................................................................. 2 

2 TUTKIMUSASETELMA ........................................................................ 2 

2.1 Tutkimusmenetelmä .............................................................................................. 2 

2.2 Tutkimuskysymykset ............................................................................................. 3 

2.3 Aiheen rajaus ......................................................................................................... 4 

3 NÄYTÖNARVIOINTI ............................................................................. 4 

3.1 Todistelu ................................................................................................................ 4 

3.2 Näyttökysymys ja näyttöratkaisu........................................................................... 5 

3.3 Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate .................................................................... 6 

3.4 Ratkaisuperiaatteet ................................................................................................. 6 

3.5 Vapaa todistelu ja vapaa todistusharkinta ............................................................. 7 

3.6 Todistusteemat ....................................................................................................... 8 

3.7 Todistuskeinot ..................................................................................................... 10 

3.8 Todistustaakka ..................................................................................................... 11 

3.9 Näyttökynnys ....................................................................................................... 11 

4 HUUMAUSAINERIKOS ...................................................................... 12 

4.1 Huumausaine ....................................................................................................... 13 

4.2 Tekotavat ............................................................................................................. 14 

5 TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS .................................................... 16 

5.1 Kvalifiointiperusteet ............................................................................................ 16 

5.2 Kokonaisarvostelu ............................................................................................... 18 

6 OIKEUSKÄYTÄNTÖ ........................................................................... 18 

6.1 KKO 2017:12 ...................................................................................................... 18 

6.2 HelHO R 15/2032 ................................................................................................ 21 

6.2.1 Syytekohta 2, törkeä huumausainerikos .......................................................... 23 

6.2.2 Syytekohta 3, törkeä huumausainerikos .......................................................... 23 

6.3 Helsingin KäO R 12/8370 ................................................................................... 24 

6.3.1 Tynnyreiden sisältö .......................................................................................... 25 

6.3.2 Syytekohta 1, törkeä huumausainerikos: ......................................................... 26 

6.3.3 Syytekohta 2, törkeä huumausainerikos: ......................................................... 29 

6.3.4 Syytekohta 3, törkeä huumausainerikos: ......................................................... 33 

6.3.5 Syytekohta 4, törkeä huumausainerikos: ......................................................... 35 

6.3.6 Syytekohta 5, törkeä huumausainerikos: ......................................................... 36 

6.3.7 Syytekohta 6, törkeä huumausainerikos .......................................................... 39 

7 ANALYYSI ............................................................................................. 40 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA ............................................... 42 

9 LOPUKSI ................................................................................................ 44 

LÄHTEET ..................................................................................................... 45 

 



2 

 

   

 

1 JOHDANTO 

Ollessani työharjoittelussa Helsingin poliisilaitoksella, minulle tarjoutui mahdollisuus 

päästä erään Helsingin huumeyksikön tutkijan kanssa tapaamaan tutkintavankia Jokelan 

vankilaan. Keskustelimme matkalla tuon tutkijan kanssa huumeyksikön työstä ja tuolloin 

minulle heräsi ajatus, että juuri tuota minä haluan "tehdä isona". Halusinkin opinnäytetyöni 

liittyvän kiinteästi juuri huumepoliisin tehtäväkenttään ja toimintaan. Ajattelin siitä olevan 

jonkinlaista hyötyä urakehitystäni ajatellen. Aihealue oli kuitenkin hyvin laaja ja minulle 

tuotti vaikeuksia saada työhön sopivaa näkökulmaa ja rajausta. 

Samoihin aikoihin Helsingin huumeyksikön toiminta ja huumausainerikostorjunta olivat 

taas ajankohtaisia juuri ilmestyneen Keisari Aarnio -draamasarjan ja keskusteluohjelman 

myötä. Muistan katsoneeni sarjaa ja keskusteluohjelmaa, joissa keskusteltiin 

huumausainerikollisuudesta useasta eri näkökulmasta. Eräässä näistä näkökulmista oli 

kysymys sitä, tuomitaanko henkilöitä pitkiinkin vankeusrangaistuksiin törkeistä 

huumausainerikoksista liian alhaisella näyttökynnyksellä. Samoihin aikoihin tutustuin 

myös Mia Jussinniemen tekemään podcast -sarjaan nimeltä Pasila-syndrooma. Kyseisessä 

podcastissa tarkasteltiin muun muassa ns. "tynnyrijutun" teonkuvauksia ja näyttöä, sekä 

niissä ilmeneviä epäkohtia suhteessa annettuihin tuomioihin. Koska olin itse kiinnostunut 

myös oikeustieteistä sekä huumausainerikostorjunnasta, joten luontevalta tuntui tehdä 

lainopillinen työ liittyen huumausainerikollisuuteen. 

Opinnäytetyöni aiheeksi muodostui loppujen lopuksi Huumausainerikosten 

näyttökynnyksen arviointi. Tavoitteenani on selvittää, millaisella näytöllä eri oikeusasteet 

tuomitsevat vastaajia huumausainerikoksista vallitsevan oikeuskäytännön mukaan. AMK 

opinnäytetyö on kuitenkin varsin suppea, eikä materiaalia voi hankkia kovinkaan laajasti. 

Onkin epävarmaa voiko opinnäytetyön laajuuden puitteissa tehdä merkittävää yleistystä 

vallitsevasta oikeuskäytännöstä.  

2 TUTKIMUSASETELMA 

2.1 Tutkimusmenetelmä 

Työ on toteutettu tutkimuksellisena opinnäytetyönä ja tarkemmin lainopillisena 

tutkimuksena. Lainopillisesta tutkimuksesta vielä tarkennettuna työ on toteutettu 

rikoslainopillisena työnä. Lainopillisessa tutkimuksessa tiedonintressinä on tuottaa 

voimassa olevasta oikeudesta sitä koskevia tulkinta-, punninta- ja 

systematisointikannanottoja, jotka ovat perusteltavissa 1 . Tyypillisesti nämä kannanotot 

koskeva sitä, mikä on voimassa olevaa oikeutta vallitsevan lainopin mukaisesti 2 . 

Lainopillisessa tutkimuksessa voidaan myös tarkastella asioita vallitsevan lainopin 

                                                 
1 Miettinen 2016, 107 
2 Miettinen 2016, 107 
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ulkopuolelta, kuten esimerkiksi vaihtoehtoisen lainopin tai oikeuspolitiikan kannalta 3 . 

Tarkastelen kuitenkin omassa opinnäytetyössäni asioita vain vallitsevan lainopin kannalta.  

Lainopin tehtävänä onkin perinteisesti ymmärretty olevan oikeusnormien sisällön 

selvittäminen ja niiden tulkinta. Lisäksi lainopissa on kyse oikeusperiaatteiden punninnasta 

sekä oikeusnormien systematisoinnista.4 

Lainoppi on metodisesta näkökulmasta tulkintatiedettä. Tällöin tutkimuksen pohjalta 

esitetyt argumentit ovatkin tutkijan ainutkertaisten oivallusten tuloksena syntyneiden 

johtopäätösten tuloksia. Tällöin tutkijan tekemät johtopäätökset ja oivallukset eivät ole 

suoraan kontrolloitavissa, mutta tutkijan niiden pohjalta esittämät argumentit ovat. 

Lainopillisessa tutkimuksessa tehdyt tulkinnat onkin aina perusteltava. Perusteleminen on 

tehtävä siten, että tutkimuksen pohjalta syntynyt oivallus pystytään toistamaan. Tästä 

syystä oikeustieteellisessä tutkimuksessa sovellettava lähdeoppi on koko tutkimuksen 

perusta.5 

Rikoslainopissa rikollisuutta lähestytään normatiivisesta näkökulmasta. Tällöin 

tutkimuksen kohteena ovat rikosoikeuden normit sekä oikeustapaukset.6 Rikoslainopissa 

rikosoikeudellinen materiaali pyritään järjestämään järjestelmälliseksi kokonaisuudeksi. 

Tarkoituksena on helpottaa rikoslain normien soveltamista.7 

2.2 Tutkimuskysymykset 

Hyvä kysymyksen asettelu on oikeustieteellisessä tutkimuksessa erityisen tärkeä asia. 

Hyvän oikeustieteellisen tutkimuksen perustana onkin aina hyvä kysymyksen asettelu ja 

tutkimuskysymyksen valinta. Oikeustieteellisiin ongelmiin saa vastauksia vasta, kun osaa 

kysyä oikeita kysymyksiä.8 

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 3§ 2. momentin mukaan langettavan tuomion 

edellytyksenä on "ettei vastaajan syyllisyydestä jää järkevää epäilystä". Tuo "jää järkevää 

epäilystä" on kuitenkin varsin subjektiivinen käsite ja onkin viimekädessä oikeuden 

puheenjohtajan oman harkinnan lopputulosta, täyttyykö tuo vaatimus vai ei. Työni 

tavoitteena onkin löytää jonkinlainen yhtenäinen linja siihen, milloin tuon vaatimuksen 

voidaan katsoa täyttyneeksi huumausainerikosten osalta. 

Etenkin törkeiden huumausainerikosten kohdalla asian tarkastelu on mielenkiintoista, sillä 

kyseisessä rikosnimikkeessä rangaistusasteikko on varsin ankara. Maksimirangaistus 

törkeästä huumausainerikoksesta on peräti 10 vuotta vankeutta9. 

                                                 
3 Miettinen 2016, 107-108 
4 Miettinen 2016, 114 
5 Miettinen 2016, 114 
6 Miettinen 2016, 272 
7 Miettinen 2016, 276 
8 Miettinen 2016, 109 
9 RL 50:2 
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Mielenkiintoiseksi asian tekee myös se, että korkein oikeus on ratkaisuissaan KKO 

2017:12 ja 2017:93 todennut, ettei näyttökynnys huumausainerikoksissa saa olla alempi 

kuin muissa rikoksissa, vaikka niissä välittömän ja yksiselitteisen näytön hankkiminen on 

usein vaikeaa 10 . Juuri tästä näytön hankkimisen hankaluudesta johtuen onkin 

mielenkiintoista tarkastella, millaisella näytöllä henkilöitä on katsottu syyllistyneen 

törkeisiin huumausainerikoksiin. 

2.3 Aiheen rajaus 

Opinnäytetyöstä on huumausainerikosten osalta rajattu ulkopuolelle huumausaineen 

käyttörikos sekä perusmuotoinen huumausainerikos. Työssä käsitellään siis vain 

oikeustapauksia liittyen törkeisiin huumausainerikoksiin. Tämä on mielestäni perusteltua, 

sillä todistelun ja näytönarvioinnin merkitys korostuu vakavammissa rikoksissa, joissa 

myös rangaistusasteikko on huomattavasti ankarampi. 

Lisäksi tutkimus on rajattu ainoastaan Helsingin hovioikeuspiirin ja korkeimman oikeuden 

tekemiin ratkaisuihin. Työssä ei siis oteta kantaa, onko ratkaisukäytännöissä eroja eri 

hovioikeuspiireissä. Tein ratkaisun rajata alueeksi ainoastaan nämä, sillä AMK 

opinnäytetyön suppeudesta johtuen materiaalia ei voi hankkia kovinkaan laajalti. 

Työssä keskitytään arvioimaan, milloin vastaajana olevan henkilön voidaan katsoa 

syyllistyneen rikokseen. Rikos on tunnusmerkistön mukainen ja tekijässään syyllisyyttä 

osoittava oikeudenvastainen teko11. Työ siis keskittyy arvioimaan tekoja tunnusmerkistön 

täyttymisen, syyllisyyden ja oikeuden vastaisuuden kannalta. Tunnusmerkistön 

mukaisuuteen kuuluu myös oleellisesti tuottamuksen ja tahallisuuden arvioiminen 12 . 

Hummausainerikokset taas ovat rangaistavia vain tahallisina, joten arvioitavaksi tulee 

myös tekijän tahallisuuden arviointi. Työstä on rajattu rangaistuksen mittaamiseen liittyvät 

seikat.  

Myöskin rikoshyödyn menettämisen arviointi on rajattu aiheen ulkopuolelle, vaikka se 

tyypillisesti liittyykin hyvin merkittävästi huumausainerikosten tunnusmerkistötekijöihin. 

3 NÄYTÖNARVIOINTI 

3.1 Todistelu 

Todistelu on osa näyttöratkaisua13. Sillä tarkoitetaan käytettävissä olevien todisteiden 

esittämistä tuomioistuimelle14. Todistelun tarkoituksena on taata todistusharkintaa 

                                                 
10 KKO 2017:93, kohta 8 
11 Tapani & Tolvanen 2013, 3 
12 Tapani & Tolvanen 2004, 36 
13 Helminen ym. 2012, 497 
14 Jokela 2008, 465 
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suorittavalle tuomioistuimelle mahdollisimman hyvät edellytykset päästä aineelliseen 

totuuteen15. 

Todistelua suorittavat jutussa asianosaiset, joita on yleensä ainakin kaksi. Rikosjutuissa on 

kantajapuolella yleensä syyttäjä mutta mahdollisesti myös asianomistaja. Rikosjutuissa 

vastaajana on rikoksesta syytetty. Heidän näkemyksensä asioista tai niiden oikeudellisesta 

arvioimisesta voivat poiketa toisistaan.16 

Laissa ei ole säädetty mitään vähimmäismäärää asianosaisten esittämälle näytölle. 

Poikkeuksen tähän on syytäjien kohdalla edellytykset syytteen nostamiselle. 17 Laki 

oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luvun 6a§:n 1.momentin 1.kohta (22.8.2014/670): 

Syyttäjän on tehtävä päätös syyttämättä jättämisestä, jos: 

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

Syyttäjä ei siis saa nostaa syytettä, jos ei ole olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta 

epäillyn syyllisyyden tueksi eli syytekynnys ei ylity.18 

3.2 Näyttökysymys ja näyttöratkaisu 

Näyttökysymyksellä tarkoitetaan tosiseikastoa, joka on oikeudenkäynnissä todistelun 

kohteena, eli jonka olemassaoloa todistelun keinoin pyritään osoittamaan.19 

Näyttöratkaisu on tuomioistuimelle kuuluvaa näyttökysymyksen ratkaisua. Pääsäännön 

mukaan näyttöratkaisussa on kysymys siitä, että asianosaiset esittävät tuomioistuimelle 

tarpeelliseksi katsomansa näytön, jonka perusteella tuomioistuin päättää, mitä asiassa on 

näytetty ja mitkä tosiseikat otetaan siten tuomion perustaksi.20 Näyttöratkaisu voidaan 

jakaa todisteluun, todistusharkintaan sekä näytön riittävyyden arviointiin21.   

Todistusharkinnalla tarkoitetaan jutun ratkaisun kannalta merkityksellisten tosiasioiden 

toteamiseen tähtäävä argumentaatioprosessia22. Todistusharkinnassa on kysymys 

todistusaineiston näyttöarvon arvioinnista, jolla pyritään varmistumaan todisteiden 

                                                 
15 Klami 2000, s. 19 
16 Klami 2000, 17 
17 Rautio & Frände 2016, 17 
18 Rautio & Frände 2016, 17 
19 Jokela 2008, 465 
20 Rautio & Frände 2016, 6 
21 Helminen ym. 2012, 497 
22 Klami 2000, 16 
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näyttöarvosta sekä arvioimaan useiden todisteiden muodostaman kokonaisuuden 

näyttöarvosta.23   

Näytön riittävyyden arvioinnilla tarkoitetaan näyttökynnyksen korkeuden määrittämistä 

sekä todistustaakan määrittämistä24 

3.3 Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate 

Yleisenä periaatteena tuomioistuinten tekemiä ratkaisuja rikosasioissa ohjaa 

rikosoikeudellinen laillisuusperiaate. Rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta säädetään 

Perustuslain 8§:ssä (11.6.1999/731): 

 Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon 

perusteella, joka ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa 

tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty. 

Säännös sisältää rikosoikeuden taannehtivan lain kiellon, sekä yleisemmin 

rikosoikeudellisen legaliteettiperiaatteen.25 

Rikosoikeudelliseen legaliteettiperiaatteeseen kuuluvat rikoksina rangaistavien tekojen 

määritteleminen laissa, taannehtivan rikoslain kielto, rikoslain analogisen soveltamisen 

kielto, vaatimus rikoksista seuraavien rangaistusten määrittelemisestä laissa, tekohetkellä 

säädettyä ankaramman rangaistuksen käytön kielto sekä vaatimus rikosoikeudellisten 

normien lakitasoisuudesta.26 

3.4 Ratkaisuperiaatteet 

Ratkaisuperiaatteet ovat ratkaisun valinnassa tuomioistuinta ohjaavia periaatteita. 

Rikosprosessuaalisiin ratkaisuperusteisiin voidaan lukea syyttömyysolettama ja 

yleisemmin puolustuksen suosimisen periaate, in dubio mitius – periaate sekä jura novit 

curia –periaate.27Lisäksi myös vapaan todistusharkinnan periaate voidaan lukea 

ratkaisuperiaatteisiin.28 

Syyttömyysolettamaan liittyy merkittävänä osana in dubio pro reo – periaate, joka ilmentää 

tuomitsemiskynnyksen korkeutta. Periaatteen mukaan epäselvissä tilanteissa 

tuomioistuimen on tehtävä ratkaisu syytetyn eduksi ilman, että syytetty esittää näyttöä 

syyttömyydestään. In dubio pro reo – periaatetta ei kuitenkaan pidetä konkreettisena 

                                                 
23 Helminen ym. 2012, 497 
24 Helminen ym. 2012, 497 
25 Saraviita 2000, 126 
26 Saraviita 2000, 127 
27 Virolainen & Pölönen 2003, 423 
28 Virolainen & Pölönen 2003, 425 
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oikeusnormina, sillä kiistetyissä rikosasioissa on aina läsnä jonkinlainen epävarmuus tai 

epäselvyys. Periaate ilmentää myös sitä, että todistustaakka on rikosasioissa syyttäjällä.29 

Puolustuksen suosimisen periaate käy ilmi mm. siinä, ettei vastaajalla ole rikosasioissa 

näyttötaakkaa, kuin asian kantajalla eli syyttäjällä tai asianomistajalla. 

In dubio mitius –periaate ohjaa sitä, että epäselvissä laintulkinta tapauksissa, joissa 

laintulkintakeinot eivät ole johtaneet tulokseen, on rikoslakia tulkittava vastaajan eduksi. 

Periaate tulee sovellettavaksi käytännössä vain tapauksissa, joissa normaalien 

laintulkintakeinojen jälkeen on jäänyt jäljelle kaksi yhtä vahvaa ratkaisuvaihtoehtoa. 

Tällöin in dubio mitius –periaatteen mukaisesti tuomioistuimen tulee soveltaa vastaajan 

kannalta edullisempaa vaihtoehtoa.30  

Jura novit curia –periaate kuuluu myös ratkaisuperiaatteisiin. Periaatteen mukaan 

tuomioistuin tuntee lajin ja soveltaa sitä olematta sidottuna asianosaisten vaatimuksiin 

taikka heidän käsityksiinsä sovellettavasta laista tai sen sisällöstä. Asianosaiset saavat 

kuitenkin vedota oikeusnormeihin sekä kiinnittää tuomioistuimen huomiota niiden 

sisältöön ja tulkintaan, mutta tuomioistuin itse tekee päätöksen lain soveltamisesta.31  

3.5 Vapaa todistelu ja vapaa todistusharkinta 

Vapaasta todistelusta säädetään Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 1§ 1. momentissa 

(12.6.2015/732), jonka mukaan: 

Asianosaisella on oikeus esittää haluamansa näyttö asian tutkivalle tuomioistuimelle 

sekä lausua jokaisesta tuomioistuimessa esitetystä todisteesta, jollei laissa toisin 

säädetä. 

Lain esitöistä käy ilmi pykälän ilmentämän pääsäännön siitä, että asianosainen saa esittää 

vapaasti haluamaansa todistelua32. Tämä tarkoittaa lyhyesti sitä, että kaikki todisteiden 

muodot ovat sallittuja. Lähtökohta myös on, ettei ole rajoituksia siitä, kuinka monta 

todistetta asianosainen saa asiassa nimetä. Lisäksi lainkohdassa säädetään todistelun 

välittömyydestä. Tällä tarkoitetaan sitä, että näyttö tulee esittää suoraan asian käsittelevälle 

tuomioistuimelle. Kolmanneksi momenttiin sisältyy esitettyä näyttöä koskeva 

kontradiktorisuuden vaatimus.33 

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 1§ 2. momentissa säädetään vapaasta todistusharkinnasta: 

                                                 
29 Virolainen & Pölönen 2003, 423 
30 Virolainen & Pölönen 424 
31 Virolainen & Pölönen 424 - 425 
32 HE 46/2014 vp, 45 
33 Rautio & Frände 2016, 29 
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Tuomioistuimen on esitettyjä todisteita ja muita asian käsittelyssä esiin tulleita 

seikkoja harkittuaan päätettävä, mitä asiassa on näytetty tai jäänyt näyttämättä. 

Tuomioistuimen on perusteellisesti ja tasapuolisesti arvioitava todisteiden ja muiden 

seikkojen näyttöarvo vapaalla todistusharkinnalla, jollei laissa toisin säädetä. 

Lainkohdan mukaan tuomioistuimen on objektiivisesti arvioitava todisteiden ja muiden 

seikkojen näyttöarvo soveltaen vapaata todistusharkintaa, jollei laissa toisin säädetä 34 . 

Vapaa todistusharkinta voidaan myös lukea ratkaisuperiaatteisiin.35  

Momentti ilmentää myös tuomioistuimen ratkaisupakkoa eli, että tuomioistuimen on 

tehtävä näyttöratkaisu. Tuomiosituin ei siis voi todeta asian jäävän epäselväksi ja jättää 

asiaa ratkaisematta.36  

Lainkohdan lopusta löytyvä viittaussäännös "jollei laissa toisin säädetä". Tämä viittaus 

liittyy lähinnä tunnustamiseen sekä muihin seikkoihin, joissa todistelu ei ole tarpeen. 

Lisäksi viittaus liittyy legalisiin presumptioihin.37 Legalisella presumptiolla tarkoitetaan, 

että laissa määritellään tiettyjen seikkojen ollessa käsillä tietyn asiantilan asian 

lähtökohdaksi.38  

3.6 Todistusteemat 

Todistusteemaksi kutsutaan yksittäistä kysymystä tai seikkaa, joka todistelulla halutaan 

selvittää. Rikosasioissa tämä tarkoittaa käytännössä lähinnä rikoksen 

tunnusmerkistötekijöiden toteen näyttämistä 39 Todistusteema on siis hypoteesi jostakin 

käsiteltävään asiaan olennaisesti liittyvästä historiallisesta tapahtumasta 40 . Todisteen 

todistusteema voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. Positiivisessa todistusteemassa 

asianosainen pyrkii näyttämään jonkin asian toteen ja negatiivisessa todistusteemassa 

pyritään siihen, että jokin asia jää toteennäyttämättä. 41  

Positiivisessa ja negatiivisessa todistelussa käytetään myös käsiteparia päätodistelu - 

vastatodistelu. Päätodistelun tuomioistuimessa esittää todistelutaakan omaava asianosainen 

eli rikostapauksissa syyttäjä tai asianomistaja. Vastatodistelun esittää vastaajapuoli. 

Vastaajalla onkin oikeus rikosasioissa esittää itselleen edullista todistelua tapahtumista. 

Tällaista vastatodistelua rikosasiassa voisi olla vaikkapa alibitodistelu, todistelua jostakin 

vastuuvapausperusteesta tai todistelua jostakin kantajapuolen esittämästä todisteesta jolla 

pyritään horjuttamaan kantajan esittämän todisteen todistusarvoa.42 

                                                 
34 Rautio & Frände 2016, 33 
35 Virolainen & Pölönen 2003, 425 
36 HE 46/2014 vp, 46 
37 HE 46/2014 vp, 46 
38 Rautio & Frände 2016, 35 
39 Jokela 2008, 466 
40 Jonkka 1993, 31 
41 Klami 2000, 17 
42 Helminen 2007, 146 
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Hyvä esimerkki todistusteemasta on vaikkapa kolarin kohdalla auton nopeus ennen 

yhteenajoa. Todistusteemana on siis auton nopeus ja tätä teemaa ilmennetään 

todistusaineistossa, joka koostuu A:n omasta kertomuksesta auton mittarin näyttäneen 45 

km/h, silminnäkijä B:n kertomuksesta, jonka mukaan nopeus on ollut ainakin 70 km/h sekä 

poliisin mittaamista jarrutusjäljistä ja kolaripiirroksesta. Tällöin kukin todiste kertoo auton 

nopeudesta.43 

Todistusteema riippuu hyvin pitkälti siitä, mitä asianosaiset asiassa väittävät tai vaativat.44 

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 5§ 1. momentin mukaan: 

Yleisesti tunnetusta seikasta näyttö ei ole tarpeen. 

Lainkohdan mukaisesti ei ole tarvetta esittää näyttöä yleisesti tunnetuista eli ns. notorisista 

seikoista. Tarkoituksena on täten välttää turhaa todistelua ja keventää oikeudenkäynti 

prosessia.45 

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 6§:ssä säädetään asianosaisten menettelystä todisteena. 

Pykälän mukaan: 

Tuomioistuin harkitsee, mikä vaikutus asianosaisten menettelyllä on todisteena, jos 

hän ilman hyväksyttävää syytä: 

1) kutsusta huolimatta ei saavu oikeudenkäyntiin tai poistuu luvatta; 

2) tuomioistuimen kehotuksesta huolimatta ei lausu vastapuolen vaatimuksesta tai 

sen perusteista; 

3) todistelutarkoituksessa kuultuna ei anna kertomusta tai vastaa kysymykseen; 

4) ei noudata tuomioistuimen kehotusta täydentää tai selventää esitystään taikka 

muuta kehotusta 

Rikosasian vastaajan 1 momentissa tarkoitettu menettely saadaan ottaa huomioon 

hänen vahingokseen vain siinä määrin kuin se ei loukkaa hänen oikeuttaan olla 

myötävaikuttamatta syyllisyytensä selvittämiseen. 

Lainkohdan tarkoituksena on täydentää 17 luvun 1§:n 2 momenttia siitä, että tuomioistuin 

voi ottaa harkinnassaan huomioon todisteiden lisäksi myös muut asian käsittelyssä ilmi 

tulleet seikat.46 

                                                 
43 Jonkka 1993, 32 
44 Klami 2000, 18 
45 Rautio & Frände 2016, 53 
46 Rautio & Frände 2016, 60 
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3.7 Todistuskeinot   

Todistuskeinoilla tarkoitetaan niitä ulkoisia keinoja, joiden avulla todistelua esitetään 

tuomioistuimessa. Vapaan todistusteorian mukaisesti asianosaiset saavat vapaasti käyttää 

todistuskeinoina kaikkea, mitä voidaan pitää käsiteltävän asian kannalta oleellisena 

todistelumielessä. Poikkeuksena tähän on kuitenkin todistuskeinot, jotka ovat laissa 

erikseen kiellettyjä (esimerkiksi kirjallinen todistajankertomus). Todistuskeinot voidaan 

jaotella henkilötodisteisiin ja esinetodisteisiin.47  

Henkilötodisteisiin kuuluvat todistelutarkoituksessa kuultavien asianosaisten tai todistajien 

lausumat, asiantuntijan lausunnot sekä asianosaisen tunnistus.48 

Esinetodisteisiin taas kuuluvat kirjalliset todisteet sekä katselmukset.49 

Todistuskeinoista voidaan oikeuskielessä toisinaan käyttää myös yksinkertaisempaa 

nimitystä todiste. Termillä todiste voidaan kuitenkin tarkoittaa myös yksittäistä 

todistustosiseikkaa.50 

Todisteet on pääsääntöisesti esitettävä ja otettava vastaan Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 

1§ 1.momentin mukaisesti pääkäsittelyssä.51 

Todistuskeinot sekä todistusteemat muodostavat yhdessä todistusaineiston.52 

Todisteiden torjumisesta säädetään Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 8§:ssä. Sen mukaan: 

Tuomioistuimen on evättävä näyttö, joka: 

1) koskee asiaan vaikuttamatonta seikkaa; 

2) on muuten tarpeeton; 

3) voidaan korvata olennaisesti vähemmällä kustannuksella tai vaivalla saatavissa 

olevalla todisteella; 

4) Voidaan korvata olennaisesti luotettavammalla todisteella; tai 

5) on asianmukaisista toimenpiteistä huolimatta jäänyt tavoittamattomiin, eikä asian 

ratkaisemista tule enää viivyttää. 

                                                 
47 Helminen 2007, 147 
48 Helminen 2007, 148 
49 Helminen 2007, 148 
50 Jokela 2008, 467 
51 Helminen 2007, 148 
52 Jokela 2008, 467 
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Lähtökohtaisesti asianosainen saa esittää haluamaansa todistelua vapaan todistelun 

periaatteen mukaisesti. Oikeudenkäynnin joutuisuuden sekä asianosaisille koituvan vaivan, 

haitan ja taloudellisen rasituksen välttämiseksi kaikkea tarjottua todistelua ei kuitenkaan 

ole perusteltua sallia.53 

3.8 Todistustaakka 

Oikeudenkäymiskaari 17 luku 3§ 1 momentti: 

Rikosasiassa kantajan on näytettävä ne seikat, joihin hänen 

rangaistusvaatimuksensa perustuu.  

Tämä merkitsee yksiselitteisesti sitä, että syyttäjän tai asianomistajan hänen itsensä 

ajamissa jutuissa tulee näyttää toteen kaikki rikoksen sekä positiiviset että negatiiviset 

edellytykset. Tietysti tiettyjä asioita ei ole mahdollista selvittää tai näyttää toteen täysin 

yksiselitteisesti. Henkilön ajatuksia ja motiiveja tunnusmerkistön mukaisen teon 

toteuttamisen aikana ei ole mahdollista näyttää täysin aukottomasti toteen. Asiassa onkin 

katsottu riittävän, että kantaja vetoaa ja näyttää toteen sellaiset konkreettiset olosuhteet ja 

tapahtumat, jotka voidaan yleisen elämänkokemuksen perusteella katsoa kuuluvan 

tahalliseen toimintaan tai laiminlyöntiin.54 

Myös vastaajan on tietyissä tilanteissa tuotava esiin tiettyjä olosuhteita. Esimerkiksi 

hätävarjelun poissaoloa on tavallisesti vaikeaa todistaa. Tällöin vastaajan on käytännössä 

pakko tuoda itse esiin tällaisia oikeuttavia olosuhteita, jotta niitä voidaan käytännössä 

soveltaa rikosprosessissa.55 

3.9 Näyttökynnys 

Näyttökynnyksestä säädetään Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 3§ 2 momentissa.  

Kyseisessä lainkohdassa määrätään, kuinka vahvaa näyttöä vaaditaan langettavaan 

tuomioon rikosasiassa.56 Kyseisen lainkohdan mukaan: 

Tuomion, jossa vastaaja tuomitaan syylliseksi, edellytyksenä on, ettei vastaajan 

syyllisyydestä jää järkevää epäilystä. 

Toisin sanoen kaikki varteenotettavat epäilyt vastaajan syyllisyydestä tulee kyetä 

sulkemaan pois. Momentissa sanotaan yksinomaan se, että näyttökynnys on rikosasioissa 

hyvin korkealla. Sen sijaan siinä ei lausuta mitään siitä, kuinka tuomarin tulee päätyä 

johtopäätökseen siitä, saavuttaako näyttö tuon kynnyksen vai ei. Tältä osin tuomari käyttää 

                                                 
53 Rautio & Frände 2016, 72 
54 Rautio & Frände 2016, 40 
55 Rautio & Frände 2016, 40 
56 Rautio & Frände 2016, 40 
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vapaata todistusharkintaansa tehdessään ratkaisua siitä, onko kaikki varteenotettavat 

epäilyt vastaajan syyllisyydestä suljettu pois.57 

Tuomarin ei tarvitse noudattaa tiettyä metodia muodostaakseen kantansa siihen, onko 

epäily suljettu pois vai ei. Korkein oikeus on kuitenkin viime aikojen 

ennakkotapauksissaan pyrkinyt osoittamaan sen, miten tuomareiden tulisi toteuttaa 

rationaalinen näytön arviointia koskeva argumentaatio.58Lisäksi lain esitöissä on joitakin 

normeja, jotka ohjaavat tuomioistuimen ratkaisua. Esimerkkinä tästä on hallituksen 

esityksessä mainittu ihmisoikeustuomioistuimen näkemys siitä, ettei langettava tuomio saa 

perustua ratkaisevana tai ainoana näyttönä todistajakertomukseen, jos puolustuksella ei ole 

ollut mahdollisuutta riitauttaa kertomusta.59  

2. momentista käy lisäksi ilmi, että näyttökynnys koskee vain sitä, onko vastaaja 

syyllistynyt rikokseen vai ei. Rikosten seuraamusten osalta ei voida puhua varsinaisesta 

näyttökynnyksestä, vaan tuomioistuin tekee melko pitkälti kokonaisarvioinnin käsillä 

olevien faktojen perusteella.60 

4 HUUMAUSAINERIKOS 

Huumausainerikoksista säädetään Rikoslain 50 luvussa. Tutkimuksen aiheen liittyessä 

todisteluun, koen tarpeelliseksi avata huumausainerikoksiin liittyvää käsitteistöä ja 

tunnusmerkistötekijöitä. Vaikka työ on rajattu koskemaan ainoastaan törkeitä 

huumausainerikoksia, on kvalifioidun tekomuodon tarkastelemiseksi tarkasteltava myös 

perusmuotoisen teon tunnusmerkistötekijöitä. 

Perusmuotoisesta huumausainerikoksesta säädetään rikoslain 50 luvun 1§:ssä 

(30.5.2018/374): 

Joka laittomasti 

1) valmistaa tai yrittää valmistaa huumausainetta taikka viljelee tai yrittää viljellä 

kokapensasta, kat-kasvia (Catha edulis) tai Psilosybe-sieniä, 

2) viljelee tai yrittää viljellä oopiumiunikkoa, hamppua tai meskaliinia sisältäviä 

kaktuskasveja käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka-aineena taikka 

käytettäväksi huumausaineen valmistuksessa tai tuotannossa, 

3) tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta taikka kuljettaa 

tai kuljetuttaa tai yrittää kuljettaa tai kuljetuttaa huumausainetta, 

                                                 
57 Rautio & Frände 2016, 41 
58 Rautio & Frände 2016, 41-42 
59 HE 46/2014 vp, 49 
60 Rautio & Frände 2016, 42 
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4) myy, välittää, toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää 

huumausainetta, tai 

5) pitää hallussaan tai yrittää hankkia huumausainetta, 

on tuomittava huumausainerikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi 

vuodeksi 

4.1 Huumausaine 

Rikoslain 50 luvun 5§:n (17.12.1996/1304) mukaan huumausaineella tarkoitetaan tässä 

yhteydessä huumausainelaissa tarkoitettua huumausainetta. Huumausaineet on määritelty 

huumausainelain 3§ 5 kohdassa (23.11.2018/934). Pykälässä huumausaineeksi 

määritellään:  

a) vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listoihin I-IV kuuluvia aineita ja 

valmisteita;  

b) psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listoihin I-IV 

kuuluvia aineita ja valmisteita;  

c) aineita, joiden sisällyttämisestä huumausaineen määritelmään on päätetty 

neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna 

neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta uusien psykoaktiivisten 

aineiden sisällyttämiseksi huumausaineen määritelmään ja neuvoston päätöksen 

2005/387/YOS kumoamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivillä (EU) 2017/2103 mukaisesti; 

d) kat-kasvia (catha edulis), meskaliinia sisältäviä kaktuskasveja ja Psilosybe-sieniä; 

sekä 

e) sellaisia huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita, jotka ovat terveydelle 

vaarallisia ja joista on toimitettu tieto uusia psykoaktiivisia aineita koskevassa 

tiedonvaihdossa ja varhaisen varoituksen järjestelmässä Euroopan 

huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1920/2006, sellaisena kuin se on 

muutettuna asetuksen (EY) N:o 1920/2006 muuttamisesta uusia psykoaktiivisia 

aineita koskevan tiedonvaihdon, varhaisen varoituksen järjestelmän ja 

riskinarviointimenettelyn osalta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksella (EU) 2017/2101, mukaisesti tai jotka ovat tällaisen aineen 

paikkaisomeereja taikka jotka ovat farmakologisilta ominaisuuksiltaan 

huumausaineeksi rinnastettavissa olevia lääkeaineita; 

Huumausaineyleissopimuksilla tarkoitetaan saman pykälän 1 kohdan mukaan: 
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 a) New Yorkissa 30 päivänä maaliskuuta 1961 tehtyä vuoden 1961 

huumausaineyleissopimusta (SopS 43/1965) muutettuna Genevessä 25 päivänä 

maaliskuuta 1972 tehdyllä vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen muuttamista 

koskevalla pöytäkirjalla (SopS 42/1975) (vuoden 1961 huumausaineyleissopimus); 

b) Wienissä 21 päivänä helmikuuta 1971 tehtyä psykotrooppisia aineita koskevaa 

yleissopimusta (SopS 60/1976) (psykotrooppisia aineita koskeva vuoden 1971 

yleissopimus); sekä 

c) Wienissä 20 päivänä joulukuuta 1988 huumausaineiden ja psykotrooppisten 

aineiden laitonta kauppaa vastaan tehtyä Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta 

(SopS 44/1994) (huumaus- ja psykotrooppisia aineita koskeva vuoden 1988 

yleissopimus); 

4.2 Tekotavat 

Rikoslain 50 luvun 1§ määrittelee huumausainerikokselle viisi erillistä tekotapaa: 1) 

huumausaineen viljely ja valmistaminen 2) huumausaineen salakuljetus 3) huumausaineen 

levittäminen ja muu luovuttaminen 4) huumausaineen hallussapito ja 5) huumausaineen 

hankkiminen tai sen yritys. 

Huumausaineen valmistaminen tarkoittaa kaikkia menetelmiä, joilla huumausainetta 

voidaan saada aikaan lukuun ottamatta tuotantoa 61 . Valmistamista on esimerkiksi 

huumausainetta sisältävän aineen puhdistaminen käyttökelpoiseen muotoon tai 

huumausaineen muuntaminen toiseksi huumausaineeksi. Valmistamista on myös 

huumaavaa ainetta sisältävien sienten poimiminen ja käsittely huumausaineena 

käyttämisen tarkoituksessa.62  

Huumausaineen viljelyllä tarkoitetaan kokapensaan, kat-kasvin ja Psilosybe-sienten 

viljelyä. Myös oopiumunikon, hampun tai meskaliinia sisältävän kaktuskasvin viljely on 

niin ikään humausainerikoksena rangaistavaa, mikäli tarkoituksena on käyttää niitä 

huumausaineena tai sen raaka-aineena taikka käytettäväksi huumausaineen valmistuksessa 

tai tuotannossa.63   

Säännöksessä myös valmistamisen tai viljelyn yritys on säädetty rangaistavaksi, eli yritys 

on rinnastettu täytettyyn tekoon64. Rikoslain 5 luvun 1§ 2 momentin mukaisesti Teko on 

edennyt rikoksen yritykseksi, kun tekijä on aloittanut rikoksen tekemisen ja saanut aikaan 

vaaran rikoksen täyttymisestä. Rikoksen yritys on kysymyksessä silloinkin, kun sellaista 

vaaraa ei aiheudu, jos vaaran syntymättä jääminen on johtunut vain satunnaisista syistä. 

                                                 
61 HE 180/1992vp, 20 
62 Frände ym. 2018, 959 
63 Frände ym. 2018, 959 
64 Frände ym. 2018, 959 
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Esimerkiksi tilanne, jossa kemiallinen valmistusprosessi on käynnistetty, mutta se 

epäonnistuu65. 

Huumausaineen salakuljetuksella tarkoitetaan tekoa, johon syyllistyy se, joka tuo tai 

yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta taikka kuljettaa tai kuljetuttaa 

huumausainetta.66  

Huumausaineen levittämisellä tarkoitetaan huumausaineen luovuttamista toiselle. Yleisin 

huumausaineen levitystapa on myyminen. Toinen tapa huumausaineen levittämiselle on 

välittäminen. Muulla luovuttamisella tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa 

huumausainetta hallussa pitävä henkilö tarjoaa tätä ystävälleen tai tuttavalleen 

käytettäväksi.67 

Huumausaineen hallussapidoksi katsotaan, jos tekijällä on mahdollisuus päättää 

huumausaineen olinpaikasta ja sen siirtämisestä. Näin ollen hallussapidoksi ei katsota vain 

aineen konkreettista hallussapitoa vaan käsitettä tulkitaan laajemmin. Esimerkiksi 

maastokätkössä olevan huumausaineen on korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 

1994:64 katsottu olevan tekijän hallussa.68  

Huumausaineen hankkimisella tarkoitetaan huumausaineen vastaanottamista. Myös 

hankkimisen yritys on rangaistavaa. Hankkimisen yritystä arvioitaessa otetaan huomioon, 

mitä säädetään yrityksestä Rikoslain 5 luvun 1§:ssä. Pykälän 2. momentin mukaan:  

Teko on edennyt rikoksen yritykseksi, kun tekijä on aloittanut rikoksen tekemisen ja 

saanut aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä. Rikoksen yritys on kysymyksessä 

silloinkin, kun sellaista vaaraa ei aiheudu, jos vaaran syntymättä jääminen on 

johtunut vain satunnaisista syistä. 

Vaatimuksena on siis, että tekijä aloittaa täytäntöönpanotoimen ja saa näin aikaan vaaran 

rikoksen täyttymisestä tai vaara jää syntymättä vain sattumalta. Jos vaaraa ei synny, eikä se 

jää puuttumaan satunnaisista syistä, on kyseessä kelvoton yritys, joka ei ole rangaistava. 

Kelvottomasta yrityksestä huumausaineen hankkimisen osalta on kyse, jos esimerkiksi 

henkilö yrittää hankkia huumausainetta toiselta henkilöltä, jolla huumausainetta ei ole, eikä 

sitä kykene realistisesti hankkimaan69. Sen sijaan yritys on rangaistava, jos tällä henkilöllä, 

jolta huumausainetta ollaan ostamassa, ei vain sillä hetkellä ole hallussaan 

huumausainetta.70 

                                                 
65 HE 180/1992 vp, 20 
66 Frände ym. 2018, 960 
67 Frände ym. 2018, 965-966 
68 Frände ym. 2018, 967 
69 Frände ym. 2018, 969 
70 Frände ym. 2018, 969 
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5 TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 

Törkeästä huumausainerikoksesta säädetään rikoslaine 50 luvun 2§:ssä: 

Jos huumausainerikoksessa 

1) rikoksen kohteena on erittäin vaarallinen huumausaine tai suuri määrä 

huumausainetta, 

2) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä, 

3) rikos tehdään osana 6 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun, 

huumausainerikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen 

rikollisryhmän toimintaa, (8.5.2015/564) 

4) aiheutetaan usealle ihmiselle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa, tai 

5) levitetään huumausainetta alaikäisille tai muuten häikäilemättömällä tavalla 

ja huumausainerikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on 

tuomittava törkeästä huumausainerikoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja 

enintään kymmeneksi vuodeksi. 

5.1 Kvalifiointiperusteet 

Törkeän huumausainerikoksen tunnusmerkistö on jaoteltu viiteen (5) kvalifiointi 

perusteeseen. 1) suuri määrä tai erittäin vaarallinen huumausaine 2) huomattavan 

taloudellisen hyödyn tavoittelu 3) teko osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa 4) 

usealle ihmiselle vakava hengen tai terveyden vaara sekä 5) huumausaineen levittäminen 

alaikäisille tai muu häikäilemätön tapa. Lisäksi vaaditaan teon olevan myös 

kokonaisuutena arvostellen törkeä.71 

Suuri määrä tai erittäin vaarallinen huumausaine on käytännössä yleisin sovellettavaksi 

tuleva kvalifiointi peruste. 72  Erittäin vaarallisen huumausaineen määritelmä löytyy 

Rikoslain 50 luvun 5§:n 2 momentista, jonka mukaan erittäin vaarallisella 

huumausaineella tarkoitetaan huumausainetta, jonka käyttöön liittyy virheellisestä 

annostelusta johtuva hengenvaara, lyhytaikaisestakin käytöstä johtuva vakavan 

terveydellisen vaurion vaara tai voimakkaat vieroitusoireet. 

                                                 
71 RL 50:2 
72 Frände ym. 2018, 978 
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Virheellisestä annostelusta johtuva hengenvaaraa ilmenee mm. heroiinin ja siihen 

rinnastettavien opiaattien käytössä, joihin liittyy usein yliannostuskuolemia. 

Lyhytaikaisestakin käytöstä johtuva vakava terveydellisen vaurion vaara ilmenee mm. 

LSD:n, crackin, amfetamiinin ja kokaiinin käytössä, jotka voivat vahingoittaa terveyttä 

jopa muutaman käyttökerran jälkeen73.  Voimakkaiden vieroitusoireiden osalta korkein 

oikeus on ratkaisussaan KKO 2004:127 todennut Subutex -lääkevalmisteen vaikuttavan 

aineen buprenorfiinin olevan tällainen aine. Korkein oikeus on ratkaisunsa perusteluissa 

todennut psykiatrian erikoislääkäriltä saadun lausunnon perusteella, että vaikka 

buprenorfiinin väärinkäyttöön liittyvät vieroitusoireet eivät ole yhtä pahoja kuin 

esimerkiksi heroiinin käyttäjillä, kyseisiä oireita voidaan niiden laatu ja kesto huomioon 

ottaen perustellusti pitää laissa tarkoitetulla tavalla voimakkaina.74   

Huumausaineen vaarallisuutta arvioidaan aineen ominaisuuksia koskevan tiedon 

perusteella. Tällöin se, että yksittäinen henkilö käyttää tiettyä huumausainetta pitkäänkin 

ilman terveydellisiä vaurioita ei tarkoita, ettei aine olisi säännöksen tarkoittamalla tavalla 

vaarallinen. Kuitenkaan tietyissä tilanteissa nautitun aineen haitalliset vaikutukset, kuten 

odottavan äidin nauttiman huumausaineen aiheuttama vahinko sikiön terveydelle, ei ole 

säännöksessä tarkoitettua.75   

Huomattava taloudellisen hyödyn tavoittelun tullessa kysymykseen, on rikoksen kohteena 

myös lähes aina suuri määrä huumausainetta tai erittäin vaarallinen huumausaine. Tästä 

syystä kyseinen kvalifiointi peruste tulee harvoin sovelletuksi yksinään.76Lain esitöissä käy 

kuitenkin ilmi, että huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelua voitaisiin soveltaa yksi 

kvalifiointiperusteena esimerkiksi silloin, jos laajamittaiseen toimintaan pyrkivä 

rikoksentekijä jää kiinni toimintansa alkuvaiheessa ennen kuin toiminta kohdistuu suureen 

määrään huumausainetta. Toiseksi lainkohdassa on huomioitu tilanne, jossa markkinoille 

päätyy poikkeuksellisen arvokasta huumausainetta.77  

Teko osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Tällä tarkoitetaan rikoksentekijän 

toimimista sellaisen ryhmän jäsenenä, joka on järjestäytynyt rikosten laajamittaista 

tekemistä varten. Huumausaineiden hankkiminen yhteistoimintana ei sellaisenaan riitä 

täyttämään järjestäytyneen rikollisryhmän tunnusmerkkejä.78Lain esitöistä käy ilmi, että 

esimerkiksi huumekuriiri, joka tuo maahan sinällään pienen määrän huumausainetta voisi 

syyllistyä törkeään huumausainerikokseen. 79 Kyseistä lainkohtaa ei kuitenkaan voida 

soveltaa, jos tekijä ei tiedä olevansa osana organisaatioita80.  
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Usealle ihmiselle vakava hengen tai terveyden vaara tulee sovellettavaksi yleensä erittäin 

vaarallisen huumausaineen kanssa yhdessä, sillä erittäin vaarallinen huumausaine on 

yleensä omiaan myös aiheuttamaan vakavaa hengen ja terveyden vaaraa. 81 Perustetta 

voidaan myös soveltaa itsenäisesti esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa vakava 

hengen ja terveyden vaara aiheutetaan huumausaineen epäpuhtaudella.82 

Huumausaineen levittäminen alaikäisille tulee sovellettavaksi, jos täysi-ikäinen luovuttaa 

huumausaineita alaikäiselle. Lainkohtaa ei siis sovelleta alaikäisten keskinäiseen 

huumausaineiden jakamiseen.83Alaikäisellä tässä yhteydessä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. 

Erityisen häikäilemätön tekotapa lainesitöiden mukaan voisi olla esimerkiksi 

huumausaineen levittäminen sellaisille henkilöille, jotka eivät ole selvillä niiden 

vaikutuksista. Erityisen häikäilemätöntä levittämistä voisi olla myös asiakkaiden 

houkutteleminen halvoilla tai ilmaisilla annoksilla.84 

5.2 Kokonaisarvostelu 

Rikoslain 50 luvun 2§ sisältää myös kokonaisarvostelun vaatimuksen, eli teon tulee 

tunnusmerkistön mukaan olla kokonaisuutena arvostellen törkeä. Kokonaisarvostelussa 

otetaan huomioon esimerkiksi rikollisen toiminnan ajallinen kesto, rikollisen toiminnan 

kohteena olleiden henkilöiden määrä sekä huumeorganisaatioon kuuluneiden henkilöiden 

tietoisuus toiminnasta ja sen laajuudesta. 85  

6 OIKEUSKÄYTÄNTÖ 

Lähdin arvioimaan tuomitsemiskynnystä vallitsevassa oikeuskäytännössä tuomioistuinten 

ratkaisujen perusteella. Valitseman aineisto koostuu yhdestä korkeimman oikeuden (KKO) 

ratkaisusta, yhdestä Helsingin hovioikeuden (HO) ratkaisusta sekä yhdestä Helsingin 

käräjäoikeuden ratkaisusta (KäO). 

6.1 KKO 2017:12 

KKO on ratkaisussaan 2017:12 arvioinut näyttökynnyksen ylittymistä syytekohdassa 2 

törkeän huumausainerikoksen osalta. Käräjäoikeus luki A:n syyksi törkeät 

huumausainerikokset kohdissa 2 ja 3, B:n syyksi törkeät huumausainerikokset kohdissa 1 – 

3 ja C:n syyksi törkeän huumausainerikoksen kohdassa 1. Korkeimman oikeuden ratkaisu 

koski ainoastaan syytekohtaa 2, joten en käsittele tässä yhteydessä syytekohtia 1 ja 3.86  

Syytekohdassa 2 käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että A oli Helsingissä 15.2 - 19.2.2014 

laittomasti tuonut maahan sekä B laittomasti kuljetuttanut maahan, pitänyt hallussaan ja 
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myynyt edelleen noin 28 kilogrammaa marihuanaa. Käräjäoikeuden mukaan A oli 

15.2.2014 saapunut Tallinnasta Suomeen henkilöautolla, johon oli kätkettynä noin 28 

kilogrammaa marihuanaa. Ennen poistumistaan Suomesta 19.2.2014 A oli tavannut useita 

kertoja B:n ja luovuttanut tälle huumausaine-erän. B oli luovuttanut A:lle prepaid-liittymän 

yhteydenpitoa varten. He olivat olleet useita kertoja yhteydessä ulkomaiseen 

lähettäjätahoon maahantuonnin ja huumausaineen luovutuksen järjestelyä varten. B oli 

myös rahoittanut ja siten edistänyt huumausaineen maahantuontia maksamalla A:n 

majoituskulut Suomessa.87 

Sekä A että B valittivat käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Hovioikeus katsoi A:n ja 

B:n yhteydenpidon tuntemattomaksi jääneeseen hollantilaiseen liittymään sekä toisiinsa oli 

televalvontatietojen perusteella ollut tapahtuma-aikaan tiivistä. Heidän liittymänsä olivat 

15.2 -19.2.2014 paikantuneet samanaikaisesti tukiasemiin, jotka olivat sijainneet joko A:n 

hotellin tai B:n asunnon välittömässä läheisyydessä. Nämä seikat osoittivat, että A ja B 

olivat olleet kyseisinä päivinä puhelimitse yhteydessä sekä liikkuneet samalla suunnalla 

useamman kerran. Lisäksi hovioikeus katsoi A:n syyllisyyttä syytekohtaan 2 puoltavana 

hänen syyllistymisensä syytekohdassa 3 törkeään huumausainerikokseen, jonka A oli 

käräjäoikeudessa myöntänyt. Ottaen huomioon syytekohtien 2 ja 3 yhteneväiset piirteet 

sekä A:n ja B:n televalvontatiedoista ilmenevät seikat näyttö muodosti hovioikeuden 

mukaan siinä määrin johdonmukaisen kokonaisuuden, ettei asiassa jäänyt järkevää 

epäilystä tapahtumien edenneen muutoin, kuin syytteen teonkuvausten mukaisesti.88  

Hovioikeus totesi syytekohdan 2 osalta, että huumausaine on jäänyt kateisiin. 

Hovioikeuden mukaan 28 kilogrammaa huumausainetta ei ollut niin suuri määrä, ettei sitä 

olisi voinut henkilöauton rakenteisiin piilottaa. Hovioikeuden mukaan maahantuontitapa 

huomioon ottaen huumausainetta on täytynyt olla muutamaa kilogrammaa suurempi 

määrä. Hovioikeus katsoi, että huumausaineen määrä oli ollut 20 kilogrammaa. 

Syytekohdan 2 osalta hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden syyksi lukemista A:n ja B:n 

osalta muutoin, kuin huumausaineen määrän osalta.89 

Valituslupa korkeimpaan oikeuteen myönnettiin syytekohdan 2 osalta sekä A:lle että B:lle. 

A vaati, että syyte törkeästä huumausainerikoksesta syytekohdassa 2 hänen osaltaan 

hylätään tai että rangaistusta ainakin alennetaan. B vaati, että syyte törkeästä 

huumausainerikoksesta syytekohdassa 2 hänen osaltaan hylätään tai että syyksi luetun 

huumausaineen määrä pienennetään ja lisäksi, että rangaistusta ainakin alennetaan.90 

Kirjallisina todisteina korkeimmassa oikeudessa esitettiin laivayhtiön matkustajatiedot, 

joista ilmenee A:n saapuneen Suomeen Tallinnasta laivalla 15.2.2014 ja palanneen 

Tallinnaan 19.2.2014. Matkustajailmoituksen mukaan A oli majoittuneena hotelli 

Korpilampeen 15 - 18.2.2014. Lisäksi kirjallisena todisteena esitettiin kotietsintäpöytäkirja, 
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josta ilmenee B:n makuuhuoneen kaapeista 15.5.2014 takavarikoidun 23 520 euroa pääosin 

20 ja 50 euron seteleinä.91 

A:n ja B:n televalvontatiedoista ilmenee heidän yhteydenpitonsa 15.2.2014 - 19.2.2014 

olleen tiivistä. Heidän käytössään olleet puhelinliittymät olivat paikantuneet saman 

aikaisesti 15.2.2014 Hotelli Korpilammelle ja 19.2.2014 Asaritielle Helsingin 

Huopalahteen. A ja B olivat lisäksi pitäneet tiiviisti yhteyttä kolmanteen, hollantilaiseen 

liittymään. A oli saanut ja lähettänyt useita viestejä tuohon liittymään 15.2.2014 - 

19.2.2014. B oli viestitellyt liittymän kanssa 12.2.2014 - 21.2.2014 sekä ollut 

puhelinyhteydessä kyseiseen liittymään. B:n yhteydenpito hollantilaiseen liittymään oli 

katkennut 21.2.2014 ja alkanut uudelleen 5.3.2014 ja päättyi kokonaan 17.3.2014.92 

A kertoi hovioikeudessa lähteneensä henkilöautolla Albaniasta Suomeen tarkoituksenaan 

saada hoitoa sydänsairauteensa. A oli majoittunut hotelli Korpilammessa. Saatuaan tietää 

haluamansa hoidon olevan kallis, A kertoi olleensa yhteydessä tyttäreensä Albaaniaan, 

joka oli hankkinut hänelle Suomessa asuvan B:n yhteystiedot. A kertoi ottaneensa yhteyttä 

B:hen, jota hän ei entuudestaan tuntenut. A ja B olivat tavanneet hotellissa ja B oli 

maksanut A:n majoituksen. He olivat tavanneet vielä kerran, jolloin B antoi A:lle 1500 

euroa auton korjausta varten. A:n mukaan kysymys oli lainasta. A oli Suomessa ollessaan 

hankkinut itselleen prepaid -liittymän.93 

A kiisti hovioikeudessa tuoneensa Suomeen huumausainetta. A:n mukaan hänet oli jopa 

matkan aikana tarkastettu kolmesti, joten huumausaineet eivät joka tapauksessa olisi 

päätyneet Suomeen asti. Lisäksi A:n mukaan hänen autonsa oli liian pieni 20 kilogramman 

marihuanaerän kätkemiseen. A on lisäksi hovioikeudessa kertonut, ettei tiedä kuka 

hollantilaisen puhelinliittymän omistaa.94 

B on kertonut tavanneensa A:n kahdesti helmikuussa 2014. B kertoi tuolloin maksaneensa 

A:n hotelliyöpymiset tämän sitä pyytäessä. B kiisti tunteneensa A:ta etukäteen. B kertoi 

lisäksi hankkineensa A:lle prepaid -liittymän, koska A ei itse ollut osannut sellaista 

hankkia. Toisella tapaamiskerralla B kertoi A:n pyytäneen tältä 1500 euroa lainaksi 

sydänhoitoja varten. B kertoi lähettäneensä kyseisen summan maaliskuussa Hollantiin, 

koska oli arvellut A:n oleskelevan siellä.95  

B kiisti olleensa missään tekemisissä huumausaineiden kanssa helmikuussa 2014. Hänen 

kotoaan löytyneet 23 520 euroa olivat B:n mukaan peräisin rahapeleistä ja työnteosta. 

Rahat olivat käteisenä, koska hän tarvitsi niitä työntekijöidensä palkkaennakoihin. B kertoi 
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lisäksi, ettei muista kuka hollantilaisen puhelinliittymän omisti. B kertoi saaneensa 

alkuvuodesta 2014 paljon yritystoimintaansa liittyviä puheluita ympäri Eurooppaa.96 

Korkein oikeus totesi, ettei asiassa ole esitetty mitään välitöntä näyttöä sille, että A olisi 

tuonut maahan huumausaineita B:lle. Syytteessä kuvattu huumausaine-erä on jäänyt 

kateisiin, eikä siitä ole tehty mitään muitakaan havaintoja.97 

Korkein oikeus katsoi syyttäjän esittäneen useita seikkoja, jotka tukevat syyttäjän 

teonkuvausta marihuanan maahantuonnista. Esitettyä tapahtumankulkua tukee erityisesti 

A:n ja B:n tiivis yhteys kolmanteen liittymään, jonka omistaja on sittemmin lähettänyt 

syytekohdassa 3 tarkoitetun huumausaine-erän Suomeen. Toisaalta näyttö syytekohdassa 2 

perustuu aihetodisteisiin, joiden yhteys väitettyyn huumausaine-erään on etäinen. Näyttö ei 

sulje pois vaihtoehtoisia tapahtuman kulkuja kuten esimerkiksi sitä, että kyseessä olisi ollut 

syytekohdassa 3 tarkoitettua tekoa varten tehty valmistelu. Tähän viittaa myös A:n 

suhteellisen pitkä maassaoloaika.98  

Korkein oikeus totesi asiassa jäävän järkevä epäilys A:n ja B:n syyllisyydestä. Korkein 

oikeus hylkäsi syytteen törkeästä huumausainerikoksesta sekä A:n että B:n osalta.99 

6.2 HelHO R 15/2032 

Vantaan käräjäoikeus oli tuominnut 16.6.2015 A:n syytekohdissa 2 ja 3 törkeistä 

huumausainerikoksista 100 . Käräjäoikeus oli katsonut A:n tilanneen kotiosoitteeseensa 

kahdessa lähetyksessä yhteensä 1247,9 grammaa alfa-pyrrolidinovalerofenonia (Alfa-

PVP). Tulli oli takavarikoinut A:lle osoitetut lähetykset 13.10.2013, 17.1.2014 ja 

27.1.2014. Alfa-PVP on luokiteltu huumausaineeksi 30.12.2013.101  

A valitti käräjäoikeuden tuomiosta Helsingin hovioikeuteen vaatien, että syytteet hylätään 

tai rangaistusta joka tapauksessa alennetaan. A:n mukaan hän ei ollut itse tilannut Alfa-

PVP:tä mutta oli antanut osoitteensa toisen henkilön käyttöön. Lähetyksiä oli pitänyt tulla 

vain yksi eikä A tiennyt, mitä ainetta se tuli sisältämään. A ei myöskään ollut tietoinen 

alfa-PVP:n luokittelemisesta huumausaineeksi ja tilaukset oli tehty ennen luokittelun 

muuttumista 30.12.2013. Viimeisen lähetyksen saapuessa A oli tutkintavankeudessa. 102 

Syyttäjä vaati, että A:n valitus syytekohtien 2 ja 3 osalta hylätään. Syyttäjä piti 

käräjäoikeuden ratkaisua näiden syytekohtien osalta oikeana.103 
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Hovioikeus katsoi asiassa olevan riidatonta, että A:n nimelle ja kotiosoitteeseen osoitetut 

lähetykset olivat sisältäneet syytteessä kuvatun määrän alfa-PVP:tä. Tulli oli 

takavarikoinut lähetykset niiden saavuttua Suomeen 17.1.2014 ja 27.1.2014.  

Hovioikeuden mukaan kyse oli Rikoslain 50 luvun 1§ 3. kohdan ilmaisun "tuo maahan" 

tulkinnasta sekä siitä, mikä merkitys tunnusmerkistön täyttymisen kannalta on sillä, jos 

aineet on tilattu ennen kuin ne on luokiteltu huumausaineeksi. Lisäksi on kysymys siitä, 

voidaanko A:n kiistämisestä huolimatta katsoa tilanneen aineet. Arvioitavaksi tulee myös 

kummankin syytekohdan osalta, onko aineet tilattu ennen vai jälkeen 30.12.2013.104  

A kertoi hovioikeudessa, että tapahtuma-aikaan hänen luonaan vieraili paljon ihmisiä. 

Joillakin näistä ihmisistä oli jopa avaimet hänen kotiinsa. Vierailijoilla oli ollut myös lupa 

käyttää A:n tietokonetta. A kertoi lisäksi, että hän oli antanut eräälle tuttavansa tuttavalle 

luvan tilata nimellään ja osoitteeseensa yhden lähetyksen pientä palkkiota vastaan. Tämä 

oli A:n mukaan tapahtunut joitakin viikkoja ennen hänen kiinniottamistaan 21.1.2014. A ei 

ollut tiedustellut lähetyksen sisältöä. Hänelle oli kuitenkin vakuuteltu, ettei kyse ole 

mistään laittomasta. A oli ennen syytekohdissa 2 ja 3 tarkoitettuja lähetyksiä 

vastaanottanut yhden valkoista jauhetta sisältäneen lähetyksen, jonka hän kertoi 

hävittäneensä wc-istuimen kautta.105  

Kirjallisina todisteina asiasta esitettiin tietoteknistä tutkintaa koskeva raportti. Raportista 

ilmeni A:n tietokoneella tehdyn 17.1.2014 - 20.1.2014 välisenä aikana internethakuja 

Kaikai Technology -lääkeyhtiöstä, jonka valikoimiin kuuluu myös alfa-PVP. A:n koneella 

oli myös vierailtu kyseisen lääkeyhtiön alfa-PVP:tä koskevalla alasivulla. A oli lisäksi 

vieraillut Hushmail-sähköpostipalvelussa, johon oli jäänyt tieto viestiketjusta otsikolla 

"Your Order Of A-pvp, a-pvp, pentedrone". A:n tietokoneella oli lisäksi käyty FedEx-

kuriiripalvelun lähetysseuranta sivulla. 106 

Hovioikeus totesi esitetyn näytön perusteella, että A:n tietokoneella suoritetut haut sekä 

sähköpostitse käydyt keskustelut olivat tapahtuneet neljän peräkkäisen päivän aikana eri 

vuorokauden aikoihin. Viestien monilukuisuus huomioon ottaen hovioikeus ei pitänyt 

uskottavana, että ulkopuolinen henkilö olisi käyttänyt A:n tietokonetta tilausten 

tekemiseen. A ei ollut kertonut, kuka hänen tietokonettaan olisi käyttänyt kyseisenä aikana. 

Hovioikeus ei myöskään pitänyt uskottavana A:n kertomusta osoitetietojen antamisesta 

tuntemattomalle henkilölle, sillä ensimmäinen A:lle osoitettu lähetys oli takavarikoitu jo 

13.10.2013. A:n uskottavuutta myös heikensi hänen oma kertomuksensa valkoista jauhetta 

sisältäneen lähetyksen hävittämisestä. Hovioikeus katsoi näytetyksi, että oli tilannut 

syytekohdissa 2 ja 3 tarkoitettujen lähetysten sisältämän alfa-PVP:n.107   

A oli myös esittänyt asiassa väitteen, jonka mukaan tilaukset oli tehty ennen 30.12.2013, 

jolloin alfa-PVP luokiteltiin huumausaineeksi. Hovioikeus katsoi Rikoslain 50 luvun 1§:n 
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3 kohdan tunnusmerkistötekijän "tuo maahan" täyttyvän, kun tekijä tilaa aineen ja aine 

lähetetään Suomeen. Tilauksen tekijän ei näin ollen välttämättä tarvitse tehdä muita 

edistämistoimia kuin vastaanottaa lähetys. Hovioikeus katsoi huumausainerikoksen 

lukemisen A:n syyksi ennen 30.12.2013 tehdyn tilauksen perusteella olevan vastoin 

rikoslain taannehtivan soveltamisen kieltoa, ellei A:n näytetä tehneen muita rikoksen 

täytäntöönpanotoimia 30.12.2013 voimaantulleen lakimuutoksen jälkeen.108 

6.2.1 Syytekohta 2, törkeä huumausainerikos 

Syytekohdassa 2 esitettiin kirjallisina todisteina A:n asunnosta löytyneet FedEx-

kuriiripalvelun lähetys , A:lle osoitettu lasku sekä asunnosta löytynyt paperi joista kaikista 

ilmeni sama seurantakoodi kuin lähetysseurannassa.109  

Syytekohdan 2 osalta hovioikeus totesi, ettei asiassa ollut esitetty nimenomaista näyttöä 

tilauksen tekemisen ajankohdasta. A:n tietokoneella oli lähetetty ja vastaanotettu 

lähetystunnusta koskevia sähköposteja sekä vierailtu FedEx-palvelun lähetyksen 

seuraamista koskevalla sivulla 17.1.2014 - 20.1.2014 välisenä aikana. Tämä ei kuitenkaan 

hovioikeuden mukaan riittävällä varmuudella osoita, että tilaus on tehty 30.12.2013 

jälkeen.110 

Hovioikeus totesi, ettei pelkkää lähetyksen kulun seuraamista voida pitää rikoksen 

toteutumista edistävänä toimintana, eikä näin ollen rikoksen tekemisenä. Hovioikeus 

katsoi, ettei A:n ole näytetty tehneen 30.12.2013 tai sen jälkeen toimia aineen 

maahantuonnin toteuttamiseksi. Hovioikeus hylkäsi syyteen törkeästä 

huumausainerikoksesta syytekohdassa 2 edellä mainituilla perusteilla.111 

 

6.2.2 Syytekohta 3, törkeä huumausainerikos 

Syytekohdassa 3 tarkoitetussa tilauksessa kirjallisena näyttönä A:lle osoitettu lasku, joka 

oli päivätty 22.1.2014, sekä rahtikirja jonka mukaan lähetys oli samana päivänä luovutettu 

FedEx-kuljetuspalvelulle.112 

Syytekohdan 3 osalta hovioikeus katsoi riittävällä varmuudella toteen näytetyksi, että 17 - 

18.1.2014 välisenä aikana käyty sähköposti viestittely koskien tuotteiden hintoja ja alfa-

PVP:tä oli liittynyt syytekohdassa tarkoitetun tilauksen tekemiseen. Hovioikeus katsoi A:n 

tilanneen huumausaine-erän alfa-PVP:n huumausaineeksi luokittelemisen jälkeen.113 
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Hovioikeus totesi, ettei asiassa tule sovellettavaksi kieltoerehdystä koskeva säännös, sillä 

A on ollut velvollinen selvittämään aineen maahantuontiin liittyvät säännökset tilatessaan 

alfa-PVP:tä Euroopan talousalueen ulkopuolelta. Näin ollen oikeudellisen tiedon 

hankkimatta jättäminen ei vapauta A:ta tahallisuudesta.114 

Arvioitaessa teon törkeyttä hovioikeus katsoi A:n maahantuomasta määrästä ollut 

saatavissa noin 10 000 käyttöannosta. Hovioikeus katsoi kyseessä olevan suuri määrä 

erittäin vaarallista huumausainetta ja piti ilmeisenä, että ainakin osa aineesta olisi päätynyt 

levitykseen. Hovioikeus katsoi, että A:n menettelystä olisi näin voinut koitua vakavia 

seuraamuksia laajalle käyttäjäjoukolle ja piti A:n menettelyä myös kokonaisuutena 

arvostellen törkeänä. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota syytekohdan 3 

osalta.115 

6.3 Helsingin KäO R 12/8370 

Syyttäjä on vaatinut haastehakemuksessaan A:lle rangaistusta törkeistä 

huumausainerikoksista syytekohdissa 2-5, B:lle ja C:lle törkeistä huumausainerikoksista 

syytekohdissa 2,3 ja 5, D:lle törkeistä huumausainerikoksista syytekohdissa 1,4, ja 6 sekä 

E:lle törkeästä huumausainerikoksesta syytekohdassa 1. Helsingin käräjäoikeus on antanut 

asiassa ratkaisunsa 5.10.2012. 116  Syytekohdassa 7 olevaa ampuma-aserikosta en tässä 

yhteydessä käsittele.  

Syytteessä tarkoitetuissa tapahtumissa on kyse viidestä erillisestä huumausaineiden 

maahantuonnista. Tapahtumien tutkinta on saanut alkunsa Alankomaiden poliisin 

takavarikoitua Suomeen matkalla ollut tynnyri, jossa on ollut sisällä 141 kilogrammaa 

hasista. Kaikkien viiden tynnyrilähetyksen kohdalla on ollut sama lähettäjä. Tynnyreiden 

sisällöksi oli ilmoitettu kyllästeainetta. Kaikkien tynnyreiden vastaanottajaksi oli merkitty 

suomalainen yritys, jota ei todellisuudessa ollut olemassa. Toimituksen tietoihin oli 

merkitty vastaanottajan ja osoitetietojen lisäksi prepaid -liittymänumero. 117 Tynnyreissä 

toimitetut huumausaine-erät liittyvät syyttäjän näkemyksen mukaan samaan 

kokonaisuuteen, jossa on kysymys huumausaineiden suunnitelmallisesta ja 

järjestelmällisestä maahantuonnista.118  

Käräjäoikeus katsoi olevan riidatonta, että Suomeen on saapunut kuusi tynnyriä aikavälillä 

toukokuu 2011 - tammikuu 2012. Tynnyrit ovat olleet ulkoiselta olemukseltaan keskenään 

samanlaisia ja niiden saapumisen järjestelyyn liittyvät seikat hyvin samankaltaisia. 

Riidatonta on myös se, että Alankomaiden poliisi on takavarikoinut viimeisen Suomeen 

lähetetyn tynnyrin numero 6 ja antanut sen jatkaa matkaansa Suomeen. Tynnyrin on 

todettu sisältäneen 141 kilogrammaa hasista.119  
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Kaikkien kuljetusten osalta joku osallinen tai todistaja havaintoja tynnyreistä, niiden 

ulkoasusta ja määrästä. Käräjäoikeus on päätellyt, että Suomeen on lähetetty yhteensä 

kuusi samankaltaista tynnyriä viidellä eri lähetyskerralla. Huumausaineista ei ole tehty 

takavarikkoja, lukuun ottamatta tynnyriä numero 6. Käräjäoikeuden arvioitavaksi on 

jäänyt, ovatko kaikki tynnyrit sisältäneet syytteessä väitetyn 140 kilogrammaa hasista.120 

6.3.1 Tynnyreiden sisältö 

Tynnyrien sisältöä arvioitaessa käräjäoikeus on todennut tynnyreiden ulkoisen olemuksen, 

niiden toimitukseen ja Suomeen saapumiseen liittyvien yhteneväisyyksien, sekä vastaaja 

A:n kertomusten puoltavan sitä, että myös tynnyriä numero 6 edeltäneet tynnyrit ovat 

sisältäneet huumausaineita. Tätä on tukenut myös se, että syytekohdissa 1,2 ja 4 

tynnyreiden luovuttamisen jälkeen, se on toimitettu nopeasti eteenpäin kokonaisuudessaan 

tai sisältö on purettu ja toimitettu eteenpäin. Syytekohdan 3 osalta tynnyrin tai sen sisällön 

nopeasta eteenpäin toimittamisesta ei ole esitetty näyttöä. Vastaaja A on esitutkinnassa 

kertonut avaamistaan tynnyreistä 2,3 ja 6. A on kertonut yksityiskohtaisesti erityisesti 

tynnyristä numero 2 ja kertonut tynnyreiden 3 ja 6 olleen ulkoisesti ja sisäisesti 

samankaltaisia. A:n vastaanottama tynnyri numero 6 on sama, jonka Alankomaiden poliisi 

oli aiemmin takavarikoinut.121   

Käräjäoikeus on lisäksi katsonut, että väitettä tynnyreiden sisältämistä huumausaineista 

tukee tynnyreiden lähettäjältä takavarikoidusta tietokoneesta löydetyt verkkohaut 

"Suomeen matkalla olleet huumeet takavarikoitu" sekä "huumeet + takavarikoit + v + 

reenen". Käräjäoikeus on katsonut Alankomaissa takavarikoidun tynnyrin numero 6 

sisältämien hasislevyjen määrä on niin suuri, että niiden hankkiminen ja edelleen jakelu on 

vaatinut suunnitelmallista ja järjestäytynyttä toimintaa. Käräjäoikeus on todennut tällaiselle 

toiminnalle olevan tyypillistä, että kuljetettavat huumausaineet pysyvät samoina.122 

Syytekohdan 1 osalta on esitetty väite, että tynnyri olisi ollut kokonaisuudessaan ns. "koe-

erä" 123 . Kyseisen tynnyrin osalta ei ole tehty takavarikoita eikä kukaan ole kertonut 

tehneensä havaintoja tynnyrin sisällöstä. Käräjäoikeus on todennut, ettei tällaisessa 

tynnyreiden maahantuonnissa tehtävän koe-erän lähettäminen olisi tässä tapauksessa 

järkevää tai edes tarpeellista, koska kuljetusliikkeen kautta tapahtuva toimitus on 

tavarankuljetukseen yleisesti luotettavaksi tiedetty toimitustapa eikä sitä tarvitse erikseen 

testata. Lisäksi ottaen huomioon tynnyrin 1 vastaanottamiseen liittyvät samankaltaisuudet 

muiden huumausainetta sisältäneiden tynnyreiden kanssa käräjäoikeus ei pitänyt 

uskottavana, että kyseessä olisi ollut koe-erä. Käräjäoikeus ei katsonut, että tynnyrin 

sisällöstä olisi jäänyt varteenotettava epäilys.124 
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Sen puolesta, että tynnyrit eivät olisi sisältäneet hasista, on näyttönä esitetty vastaajien 

kertomukset A:ta lukuun ottamatta. Muut ovat kertoneet, etteivät olleet tietoisia tynnyreistä 

tai niiden sisällöistä. Käräjäoikeus ei katsonut näiden kertomusten olleen siinä määrin 

uskottavia, että ne olisivat horjuttaneet syytteen puolesta esitettyä näyttöä tynnyreiden 

sisällöstä. Käräjäoikeus on katsonut, ettei jää järkevää epäilystä siitä, etteivätkö myös 

tynnyrit 1,2,3,4 ja 6 olisi sisältäneet hasislevyjä.125 

Tynnyrit 1 ja 4 ovat olleet hivenen kevyempiä kuin muut tynnyrit. Muut tynnyreistä ovat 

olleet kutakuinkin yhtä painavia. Tynnyrin numero 6 tiedetään riidattomasti sisältäneen 

141 kilogrammaa hasista. Käräjäoikeus on todennut syytteessä kuvattujen arvioiden 

hasiksen kilomäärästä olevan varsin todennäköisiä ottaen huomioon kuljetusjärjestelyjen 

yhteneväisyydet. Lisäksi vastaaja A on kertonut yksityiskohtaisesti tynnyrin numero 2 

sisältämästä hasiksen määrästä ja pakkaustavasta. Muiden tynnyreiden osalta hasiksen 

määrästä ei ole tarkempaa selvitystä kuin rahtikirjoista ilmenevät painot. Tästä syystä 

käräjäoikeus on arvioinut tynnyrin 1 sisältäneen 130 kilogrammaa hasista ja tynnyrin 4 

sisältäneen 100 kilogrammaa hasista.126  

Käräjäoikeus on katsonut toteen näytetyksi, että tynnyrit 2,3 ja 5 ovat sisältäneet syytteessä 

kuvatun 140 kilogrammaa hasista tynnyriä kohden. Tynnyreiden 1 ja 4 osalta käräjäoikeus 

katsoi näytetyksi niiden sisältäneen hasista. Tynnyrin 1 katsottiin sisältäneen 130 

kilogrammaa hasista ja tynnyrin 4 sisältäneen 100 kilogrammaa hasista.127     

6.3.2 Syytekohta 1, törkeä huumausainerikos: 

Syytekohdassa 1 syyttäjä on esittänyt, että E on järjestellyt Alankomaista Suomeen 140 

kilogramman hasiserän salakuljettamisen antamalla D:lle toimeksiannon ottaa vastaan 

Tuusulaan tuotava tynnyri, joka sisälsi 140 kilogrammaa hasista. E on luovuttanut D:lle 

matkapuhelimen sekä liittymän, joka on etukäteen ilmoitettu Alankomaihin tynnyrin 

vastaanottajan puhelinnumeroksi. D on ottanut tynnyrin vastaan kuljetusliikkeeltä 

20.4.2011. D on tämän jälkeen kuljettanut tynnyrin vuokraamallaan pakettiautolla noin 5-

10 minuutin matkan Tuusulasta Järvenpään suuntaan ja luovuttanut tynnyrin sekä 

vastaanottopuhelimen E:lle.128 

D on kiistänyt syyttäjän esittämän teonkuvauksen eikä ole katsonut syyllistyneensä asiassa 

rikokseen. D on kyllä myöntänyt saaneensa toimeksiannon tynnyrin siirtämisestä, mutta 

kiisti olleensa tietoinen tynnyrin sisällöstä eikä hänellä ollut mahdollisuutta selvittää sitä. 

Mikäli D:n katsottaisiin syyllistyneen rikokseen, niin kyse on korkeintaan avunannosta 

huumausainerikokseen.129 
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E on kiistänyt syytteen ja teonkuvauksen, mutta on myöntänyt luovuttaneensa huhtikuussa 

puhelimen D:lle. D kiistää tienneensä, että matkapuhelinliittymä liittyisi jotenkin 

huumausaineisiin. D kiistää syyllistyneensä asiassa rikokseen.130   

D kertoi käräjäoikeudessa ottaneensa vastaan toimeksiannon tynnyrin vastaanottamisesta 

huonon taloudellisen tilanteensa takia. Hänelle oli luvattu muutaman sadan euron palkkio. 

D ei halunnut kertoa, kuka toimeksiannon oli antanut. Muutaman päivän kuluttua 

toimeksiannosta D oli saanut puhelimen, jolla hän oli soitellut useamman kerran tavaran 

toimittajan kanssa. D kertoi hakeneensa tynnyrin Tuusulassa sijaitsevalta 

teollisuusalueelta, siirtänyt tynnyrin tavaran toimittajan kanssa kuorma-autosta 

vuokraamaansa pakettiautoon ja mahdollisesti allekirjoittanut rahtikirjan. Tämän jälkeen D 

kertoi ajaneensa Tuusulasta Järvenpäätä kohti ennalta sovittuun paikkaan ja luovuttanut 

sekä tynnyrin että puhelimen tavaran vastaanottajalle. D kertoi, ettei tiennyt mitä tynnyri 

oli sisältänyt ja ettei ollut saanut toimeksiantoa E:ltä.131 

E kertoi käräjäoikeudessa velkaantuneensa eräälle henkilölle, jonka nimeä hän ei halunnut 

kertoa. Palveluksena veloistaan hän oli joutunut hankkimaan erääseen prepaid –liittymään 

matkapuhelimen. Kyseinen henkilö oli vaatinut E:tä hankkimaan nimenomaan käytetyn 

puhelimen vielä saman päivän aikana. Lisäksi kyseinen henkilö oli vaatinut E:tä 

toimittamaan hankkimansa puhelimen ja prepaid –liittymän D:lle. E oli soittanut 

puhelimesta D:lle ja toimittanut puhelimen sen jälkeen hänelle. E kertoi, ettei ollut D:n 

kanssa tekemisissä useampaan viikkoon puhelimen luovuttamisen jälkeen. Muutaman 

päivän kuluttua tästä kyseinen velkoja oli palauttanut puhelimen takaisin E:lle, joka oli 

ottanut puhelimen myöhemmin omaan käyttöönsä. Kyseinen matkapuhelin takavarikoitiin 

myöhemmin E:n asunnosta.132 

Käräjäoikeudessa todistajana kuultu kuljetusliikkeen edustaja kertoi muistavansa 

kuljetuksen sen epätavallisen vastaanottotavan vuoksi. Toimittaja oli soittanut lähetyksen 

mukana olleeseen numeroon, josta oli ilmoitettu, että lähetys noudettaisiin paikanpäältä. 

Kuljettaja ei tiennyt kuljetuksen sisältöä eikä hän ollut tutustunut siihen millään tavalla. 

Hänen muistikuviensa mukaan kuljetus oli siirretty mahdollisesti pumppukärryillä 

vastaanottajan autoon ja vastaanottaja oli kuitannut rahtikirjan.133 

Käräjäoikeus katsoi olevan riidatonta, että Suomeen Tuusulaan on saapunut Alankomaista 

huhtikuussa 2011 tynnyri, jonka D on ottanut vastaan. Lisäksi riidatonta on, että D on 

saanut ennen toimitusta siihen liittyvän matkapuhelimen ja liittymän haltuunsa. 

Käräjäoikeus katsoi, että kyse on siitä ovatko E ja D syyllistyneet törkeän 

huumausainerikoksen tunnusmerkistön mukaiseen tekoon ja toisaalta siitä, minkälaiseksi 

arvioidaan E:n ja D:n tahallisuus.134 
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D:n osuudesta käräjäoikeus katsoi näytetyksi D:n saaneen E:ltä tynnyrin vastaanottajaksi 

merkityn matkapuhelimen ja liittymän. Lisäksi käräjäoikeus katsoi toteennäytetyksi D:n 

vastaanottaneen tynnyrin. D kuitenkin kiisti tienneensä tynnyrin sisällöstä ja kertoi vain 

vastaanottaneensa tynnyrin ja toimittaneensa sen sovitusti eteenpäin. Käräjäoikeus katsoi 

toteen näytetyksi, että D on toimillaan törkeän huumausainerikoksen tunnusmerkistön 

tuomalla maahan, kuljettamalla tai kuljetuttamalla, myymällä, välittämällä tai levittämällä 

ja pitämällä hallussa kyseistä huumausaine-erää.135   

D:n tahallisuutta arvioitaessa käräjäoikeus on kiinnittänyt huomiota D:n keskeiseen 

asemaan tapahtumissa. Käräjäoikeus piti epäuskottavana, että D olisi ilman tietoisuutta 

kuljetuksen sisältämistä huumausaineista ryhtynyt tällaisiin aikaa vaivaa vieviin 

järjestelyihin. D:n on täytynyt myös lähetyksen koon ja painon perusteella ymmärtää 

ainetta olevan suuri määrä. Käräjäoikeus piti myös epäuskottavana, ettei D:llä olisi ollut 

mahdollisuutta selvittää tai ainakin arvata kuljetuksen sisältöä.  D:n tietämättömyyttä 

kuljetuksen sisällöstä pidettiin jopa tarkoituksellisena johtuen hänen saamansa 

toimeksiannon luonteesta, johon kuuluu tehtävän täyttäminen kyselemättä. Lisäksi D on 

saattanut ymmärtää olevan hänen itsensä kannalta edullisempaa tietää mahdollisimman 

vähän kuljetuksesta. Käräjäoikeus katsoi, että D:n on täytynyt tietää tai pitää varsin 

todennäköisenä, että hänen vastaanottamansa kuljetus on sisältänyt suuren määrän 

huumausainetta.136 

E:n osallisuudesta käräjäoikeus piti epäuskottavana tämän kertomusta siitä, että hän oli 

kolmannen henkilön toimeksiannosta toimittanut tynnyrin vastaanottopuhelimen D:lle, 

koska kyseinen luovuttaminen olisi onnistunut myös toimeksiantajalta itseltään ilman 

välikäsiä. E:n kertomus on myös ollut ylimalkainen ja yksilöimätön. D ja E eivät ole 

antaneet uskottavaa selitystä sille, miksi ja miten tynnyrin vastaanottopuhelin oli toimitettu 

D:lle. Lisäksi E on lausunut tapahtumista vasta oikeudessa. Ottaen huomioon kertomuksen 

epäuskottavuus, E:n aikaisempi rikostausta, kirjallisista todisteista ja televalvontatiedoista 

ilmenevät seikat käräjäoikeus katsoi, ettei vastaanottopuhelimen D:lle toimittamiselle ollut 

muuta järkevää selitystä kuin että E oli antanut toimeksiannon D:lle vastaanottaa 

tynnyri.137  

E:n tahallisuutta arvioitaessa käräjäoikeus on kiinnittänyt huomiota myös E:n keskeiseen 

rooliin tapahtumissa. Myöskään E:n omaa kertomusta omasta toiminnastaan ei asian 

luonteen vuoksi pidetty uskottavana. E:n teleliittymä on myös paikantunut tynnyrin 

luovuttamisen aikaan samoille aluille kuin mihin D on kertonut toimittaneensa tynnyrin 

sen vastaanottamisen jälkeen. Käräjäoikeus katsoi E:n tienneen jo D:lle soittaessaan, mitä 

tynnyri sisälsi ja mihin D:n se tulisi toimittaa. Käräjäoikeus katsoi E:n olleen tietoinen 

kaikista törkeän huumausainerikoksen tunnusmerkistötekijöistä ja tahallaan osallistuneen 

niihin.138 
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Näin ollen, käräjäoikeus katsoi toteen näytetyksi, että E oli järjestellyt Alankomaista 

Suomeen salakuljetettavan noin 130 kilogramman hasiserän maahantuontia antamalla D:lle 

toimeksiannon ottaa vastaan Tuusulaan toimitettava tynnyri. E oli luovuttanut D:lle 

matkapuhelinliittymän, joka oli etukäteen ilmoitettu Alankomaihin tynnyrin 

vastaanottonumeroksi. D on ottanut tynnyrin vastaan Tuusulassa 20.4.2011 ja kuljettanut 

sen noin 5-10 minuutin ajomatkan Järvenpään suuntaan jossa hän on luovuttanut tynnyrin 

sekä vastaanottopuhelimen E:lle.  Käräjäoikeus katsoi D:n yhdessä E:n kanssa tuoneen 

laittomasti maahan, kuljettaneen tai kuljetuttaneen, välittäneen tai levittäneen ja pitäneen 

hallussa noin 130 kilogrammaa hasista. Käräjäoikeus tuomitsi D:n ja E:n törkeästä 

huumausainerikoksesta.139 

6.3.3 Syytekohta 2, törkeä huumausainerikos: 

Syytekohdassa 2 syyttäjä on esittänyt, että C on järjestellyt huumausaineiden 

maahantuontia Alankomaista Suomeen matkustamalla Alankomaihin Suomesta 3 kertaa 

aikavälillä 29.1.2011 – 8.5.2011. B on yhteisymmärryksessä C:n kanssa järjestellyt 

huumausaine-erän maahantuontia ja vastaanottoa antamalla A:lle toimeksiannon 

vastaanottaa kahteen tynnyriin kätketty noin 280 kilogramman hasiserä. Kuljetusliike on 

toimittanut tynnyrit Isnäsin satama-alueelle Loviisaan 23.5.2011. A on ottanut tynnyrit 

vastaan ja kuljettanut ne trukilla satama-alueella sijaitsevaan rakennukseen, johon B ja C 

ovat saapuneet. A, B ja C ovat purkaneet hasispaketit tynnyreistä siten, että A on poistunut 

ensimmäisen tynnyrin purkamisen jälkeen ja B ja C ovat jääneet purkamaan toista 

tynnyriä. B ja C ovat kuljettaneet hasispaketit pois Isnäsin satamasta ja jättäneet A:lle kilon 

hasista palkkioksi tynnyrien vastaanottamisesta, jonka A on myynyt eteenpäin 5000 

eurolla.140 

A on kiistänyt syytteen kokonaisuudessaan ja kertonut ettei hänellä ole asiassa 

tahallisuutta. Myös B ja C ovat kiistäneet syytteen kokonaisuudessaan.141   

A on käräjäoikeuden pääkäsittelyssä kiistänyt pääasiallisesti koko 

esitutkintakertomuksensa paikkansapitävyyden ja kertonut keksineensä kuulusteluissa 

mahdollisimman johdonmukaisen, kuvitteellisen tarinan. A on kertonut yhdistäneensä B:n 

juttuun esitutkinnassa, koska poliisi oli hänelle kertonut B:n olevan osallisena. A on lisäksi 

vedonnut itsekriminointisuojaan, ettei hänen esitutkintakertomustaan saisi käyttää 

oikeudessa todistelutarkoituksessa. A ei kuitenkaan osannut kertoa, oliko hän tiennyt 

oikeudestaan olla vaiti ja myötävaikuttamatta rikosepäilyn selvittämiseen.142Myös B ja C 

ovat oikeudessa vedonneet A:n itsekriminointisuojaan kuuluvien kertomusten kieltämiseen 

näyttönä myös heidän osaltaan. Käräjäoikeus teki asiasta erillisen päätöksen. Päätöksen 

mukaan A:n esitutkintakertomuksia voitiin hyödyntää oikeudenkäynnissä.143     
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A on oikeudessa myöntänyt saaneensa toimeksiannon vastaanottaa kaksi tynnyriä ja 

ottanut ne vastaan Isnäsissä toukokuussa 2011.144  

B kertoi käräjäoikeudessa, ettei hänellä ollut mitään tekemistä käsiteltävien 

huumausainerikosten kanssa eikä hän ollut ketään sellaiseen toimintaan värvännyt. B 

kertoi, että hän on tuntenut A:n jo nuoruudesta lähtien. B on tutustunut C:hen vuonna 

2007. B kertoi ostaneensa Samsung -merkkisen matkapuhelimen ravintolassa olleilta 

miehiltä ja oli alkanut käyttää kyseistä puhelinta muutama viikko ostotapahtuman jälkeen. 

B ei ostanut puhelinta Expertiltä eikä hänen käytössään ollut muita puhelimia. B ei 

myöskään ollut soittanut prepaid -liittymästä kenellekään. B kertoi olleensa puhelimitse 

yhteydessä 14.5.2011 - 15.5.2011 yhteydessä A:han tämän syntymäpäiviin liittyen.145   

C on niin ikään kertonut oikeudessa, ettei hänellä ole mitään tekemistä kyseisten 

huumausainerikosten kanssa. C on kertonut käyneensä Alankomaissa vain omasta 

mieltymyksestään kyseistä maata kohtaan. Matkojen aikana soitetut puhelut liittyvät C:n 

mukaan vain hänen lapsiinsa, lasten äitiin ja muutamaan ystävään. C ei muutoin ottanut 

kantaa televalvonta- ja puhelutietoihin.146 

Käräjäoikeus on katsonut asiassa olevan riidatonta, että Alankomaista on Suomeen 

saapunut kaksi tynnyriä toukokuussa 2011. A on ottanut tynnyrit vastaan verstaallaan 

Isnäsin satamassa. Riidattomaksi on katsottu myös, että A on allekirjoittanut rahtikirjan. A, 

B ja C ovat kiistäneet liittyvänsä kyseiseen huumausaine-erään ja sen maahantuontiin. A 

on myös kiistänyt tienneensä tynnyrien sisällöstä mitään.147Käräjäoikeus on todennut, että 

syytteessä kuvattua 280 kilogramman hasiserää ei ole saatu takavarikkoon, eikä sen 

levittämisestä ole muuta selvitystä kuin A:n kertomus palkkioksi saamastaan kilosta 

hasista.148 

A on esitutkinnassa kertonut yksityiskohtaisesti B:ltä saamastaan toimeksiannosta ottaa 

tynnyrit vastaan. Käräjäoikeus on myös ottanut huomioon, että A on pääkäsittelyssä 

peruuttanut esitutkinnassa antamansa lausunnon. A:n mukaan hän oli saanut B:ltä 

toimeksiannon ottaa vastaan kaksi tynnyriä, jotka hän oli ottanut sovitusti vastaan ja 

purkanut ne. A oli kuitannut rahtikirjan ja siirtänyt rakennuksen numero 5 sisälle. A:n 

mukaan hänelle ei kerrottu etukäteen mitä tynnyrit sisälsivät. A:n mukaan hänellä ei ollut 

mitään tekemistä huumausaineiden kanssa. Hän oli vain toiminut saamastaan 

toimeksiannosta tynnyreiden vastaanottajana. A on myös kertonut B:n ja tämän seurassa 

olleen toisen miehen tulleen varastolle pian lähetyksen saapumisen jälkeen. B ja tämä 

toinen mies olivat purkaneet toisen tynnyreistä yhdessä A:n kanssa. A on kertonut 

tynnyrissä olleen useita painavia säkkejä, jotka sisälsivät hasislevyjä. B ja tämän seurassa 

ollut mies olivat jääneet purkamaan toista tynnyriä, kun A oli poistunut paikalta. A oli 
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saanut valita palkkiokseen joko 4000 euroa tai kilon hasista. A oli valinnut jälkimmäisen ja 

myynyt sen 5000 eurolla.149 

Käräjäoikeus on todennut A:n kertomuksen olleen hyvin yksityiskohtainen ja todellisiin 

asioihin sidottavissa oleva. A:n kertomusta on katsottu tukevan myös ajoraportti, rahtikirja 

sekä televalvontatiedoista ilmenevä A:n päivittäisessä käytössä olleen 

matkapuhelinliittymän paikantuminen 23.5.2011 Isnäsin. Käräjäoikeus on katsonut A:n 

osallistuneen syytteessä kuvattuun menettelyyn kyseisen huumausaine-erän osalta.150   

Käräjäoikeuden arvioitavaksi on edelleen jäänyt A:n tahallisuuden ja tietoisuuden arviointi. 

Käräjäoikeus on todennut A:n olevan ainoa henkilö, jonka on suoraan näytetty olleen 

tekemisissä B:n ja C:n sekä tynnyreiden kanssa. A on lisäksi ottanut tynnyrit vastaan. Näin 

ollen käräjäoikeus on katsonut A:n roolin olleen varsin keskeinen. Käräjäoikeus piti lisäksi 

epäuskottavana, että A olisi ryhtynyt tällaisiin aikaa ja vaivaa vieviin toimenpiteisiin ilman 

tietoisuutta kuljetuksen todellisesta luonteesta. Lisäksi A on kertonut yksityiskohtaisesti 

tynnyrin sisältämästä hasiksesta, sekä saanut toimistaan palkkioksi kilon hasista. 

Käräjäoikeus piti myös epäuskottavana, ettei A:lla olisi ollut mahdollisuutta selvittää tai 

ainakin arvata hallussa pitämänsä huumausaineen määrää ja laatua. Huomioon on myös 

otettu toimeksiannon luonteeseen kuuluva tapa olla kyselemättä sekä mahdollisuus siitä, 

että A on itse ymmärtänyt olevan hänelle itselleen edullista tietää tynnyreistä 

mahdollisimman vähän. Käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että A on tiennyt tai pitänyt 

varsin todennäköisenä hänen hallussa pitämiensä tynnyreiden sisältäneen suuren määrän 

huumausainetta.151 

B:n osallisuutta arvioidessaan käräjäoikeus on todennut riidattomaksi B:n ja A:n olleen 

toistensa kanssa tekemisissä toukokuussa 2011, sekä heidän olleen puhelinyhteydessä 

keskenään. Riidattomaksi on niin ikään katsottu se, että B ja C ovat tunteneet toisensa 

useamman vuoden ajan ja olleen tekemisissä toistensa kanssa.152 

B on kiistänyt olleensa missään tekemisissä huumausaine-erien kanssa. B on kertonut 

olleensa A:n kanssa tekemisissä ja liikkuneensa Isnäsin alueella vain A:n syntymäpäiviin 

liittyen. Käräjäoikeus on pitänyt tätä B:n kertomusta tapahtumista epäuskottavana. Sen 

sijaan käräjäoikeus on pitänyt A:n kertomusta B:n antamasta toimeksiannosta A:n 

syntymäpäivillä ja tynnyreiden purkamisesta uskottavana. A on kertonut samassa 

yhteydessä myös omasta osuudestaan ja kertomus on ollut yksityiskohtainen sekä helposti 

tosiasioihin sidottava.153 

Televalvontatietojen perusteella B on ollut yhteydessä puhelimitse A:han 15.5.2011, 

22.5.2011 ja 23.5.2011, jolloin A:n käytössä ollut matkapuhelinliittymä on paikantunut 

Isnäsin alueelle. B:n käytössä ollut puhelin on paikantunut 14.5.2011 Kabbölentielle 
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Loviisaan, 15.5.2011 Marjakuusentielle Loviisaan ja 18.5.2011 Kabbölentielle 

Loviisaan.154  

Expert Asa -liikkeestä saadun kuitin mukaan kyseisestä liikkeestä on ostettu 18.9.2010 

samalla ostotapahtumalla kaksi matkapuhelinta. Ensimmäisessä puhelimessa on ollut 

1.12.2010 jälkeen B:n päivittäisessä käytössä ollut liittymä. Toisessa, Samsung -

puhelimessa on aktivoitu 22.5.2011 Alankomaihin tynnyrin vastaanottajaksi ilmoitettu 

prepaid -liittymä.155 

Käräjäoikeus katsoi asiassa esitettyjen kirjallisten todisteiden tukevan A:n kertomusta B:n 

osallisuudesta huumausaine-erään. Televalvontatiedoista käy ilmi B:n paikantuneen 

Isnäsin alueelle mm. tynnyrien toimitusta edeltävänä päivänä. Käräjäoikeus ei myöskään 

pitänyt uskottavana B:n kertomusta siitä, että vierailut olivat liittyneet A:n 

syntymäpäiväjuhliin. Käräjäoikeus katsoi myös B:n yhteyden tynnyrin 

vastaanottoliittymään olevan ilmeinen, sillä liittymä oli ollut puhelimessa, joka oli ostettu 

samalla ostotapahtumalla B:n päivittäisessä käytössä olleen puhelimen kanssa. Ottaen 

huomioon muun asiassa esitetyn näytön käräjäoikeus katsoi B:n roolin olleen merkittävä 

huumausaine-erän maahantuonnin järjestämisessä. Käräjäoikeus totesi, ettei jää järkevää 

epäilystä B:n olleen tietoinen kaikista törkeän huumausainerikoksen 

tunnusmerkistötekijöistä ja hänen tahallisesta osallistumisestansa huumausaine-erän 

maahantuontiin syytteessä kuvatulla tavalla.156 

C:n osallisuudesta näyttönä on esitetty A:n esitutkinnassa kertomat asiat, jotka A on 

myöhemmin käräjäoikeudessa peruuttanut. Käräjäoikeus on kuitenkin pitänyt A:n 

kertomusta sen peruuttamisesta huolimatta siinä määrin luotettavana, että C:tä voidaan 

perustellusti pitää A:n tarkoittamana henkilönä, joka yhdessä B:n kanssa saapui purkamaan 

tynnyreitä. A:n kertomus C:n osallisuudesta voidaan ottaa muun näytön kanssa huomioon. 

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, ettei langettavaa tuomiota voida perustaa pelkästään 

kanssavastaajan esitutkinnassa antamaan ja sittemmin peruuttamaan kertomukseen.157 

A on esitutkinnassa nimennyt B:n henkilöksi, joka antoi tälle toimeksiannon vastaanottaa 

tynnyri. A on niin ikään tunnistanut C:n B:n seurassa olleeksi henkilöksi. A on kertonut 

B:n ja C:n tulleen pian tynnyreiden toimituksen jälkeen purkamaan niitä. Muu C:tä vastaan 

esitetty näyttö perustuu televalvontatietoihin sekä kirjallisiin todisteisiin. A:n kertomusta 

tukee C:n käytössä olleen liittymän paikantuminen tynnyreiden toimituspäivänä 23.5.2011 

Loviisaan Heskerintien tukiasemaan. Lisäksi C:n syyllisyyttä tukevat hänen tekemänsä 

useat matkat Alankomaihin, joista kaksi vain vähän ennen tynnyreiden toimittamista 

Suomeen. Käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana C:n kertomusta siitä, että matkat olisivat 

liittyneet vain hänen mieltymykseensä kyseiseen maahan. Käräjäoikeus totesi, ettei 
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matkoille ollut muuta järkevää selitystä, kuin että ne ovat liittyneet huumausaineiden 

maahantuonnin järjestelemiseen.158  

Käräjäoikeus katsoi C:n olleen selvillä kaikista törkeän huumausainerikoksen 

tunnusmerkistöön liittyvistä tekijöistä ja tahallaan osallistuneen huumausaine-erän 

maahantuontiin, kuljetuttamiseen, välittämiseen tai levittämiseen ja hallussapitoon 

syytteessä kuvatulla tavalla.159     

Käräjäoikeus katsoi A:n, B:n ja C:n syyllistyneen törkeään huumausainerikokseen 

syytteessä kuvatulla tavalla.160 

6.3.4 Syytekohta 3, törkeä huumausainerikos: 

Syytekohdassa 3 syyttäjä on esittänyt, että B ja C ovat ottaneet vastaan kuljetusliikkeen 

toimittaman tynnyrin Haagassa Helsingissä. Tynnyri on sisältänyt 140 kilogramman 

hasiserän. B ja C ovat välittäneet tynnyriin kätketyt huumausaineet selvittämättä jääneellä 

tavalla.161 

Syyttäjä on myös esittänyt vaihtoehtoisen syytteen syytekohdassa 3. Vaihtoehtoisessa 

syytteessä syyttäjä on esittänyt, että B ja C ovat järjestelleet huumausaine-erän 

vastaanottamisen antamalla selvittämättä jääneelle henkilölle tai henkilöille toimeksiannon 

vastaanottaa tynnyriin kätketty noin 140 kilogramman hasiserä, jonka kuljetusliike on 

toimittanut Helsingin Haagaan. B ja C ovat välittäneet tynnyriin kätketyt huumausaineet 

selvittämättä jääneellä tavalla.162 

Sekä B että C ovat kiistäneet ensisijaisen ja toissijaisen syytteen kokonaisuudessaan163. B 

ja C kertoivat molemmat, ettei heillä ole ollut mitään tekemistä kyseessä olevien rikosten 

kanssa. B kertoi 1.11.2011 olleen puhelinliikenteen liittyneen mökillä pidettävän 

kortinpeluuillan suunnitteluun. C kertoi hänen Alankomaihin tekemien matkojen liittyvän 

vain hänen mieltymykseensä kyseistä maata kohtaan. Matkojen aikana tehdyt soitot olivat 

C:n mukaan liittyneet vain yhteydenpitoon omiin läheisiinsä.164 

Käräjäoikeus katsoi asiassa olevan riidatonta, että B:n käytössä ollut matkapuhelinliittymä 

oli paikantunut Helsingin Töölön tukiasemaan 1.11.2011 kello 18.28, mikä on lähellä 

tynnyrin toimittamisen ajankohtaa 165 . Lisäksi käräjäoikeus katsoi todistajan olleen 

                                                 
158 HelKO nro 8932, 68 
159 HelKO nro 8932, 68 
160 HelKO nro 8932, 12-13 
161 HelKO nro 8932, 3 
162 HelKO nro 8932, 3 
163 HelKO nro 8932, 7-8 
164 HelKO nro 8932, 25 
165 HelKO nro 8932, 70 



34 

 

   

 

kuljetusliikkeen edustajan kertomuksen perusteella selvitetyksi, että Paatsamantien lähelle 

Helsingin Haagaan on toimitettu tynnyri 1.11.2011166. 

Käräjäoikeus totesi, että mitään henkilötodistelua tukemaan väitettä B:n osallistumisesta 

huumausaine-erään tai hänen tietoisuuttaan siitä. Syyttäjä esitti asiassa kirjallisena 

todisteena rahtikirjan allekirjoituksen, joka Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion 

lausunnon mukaan viittaa siihen, että se olisi B:n allekirjoittama.167  

Käräjäoikeus katsoi, ettei esitetty näyttö sido B:tä riittävällä tavalla tapahtumiin tai 

huumausaine-erään. Hänen ei myöskään katsottu näytetyn olleen paikalla tynnyrin 

maahantuonnin, vastaanottamisen tai kuljettamisen aikana. B:n ei myöskään ole näytetty 

kuljettaneen tai kuljetuttaneen, välittäneen tai levittäneen tai pitäneen hallussa syytteessä 

tarkoitettua huumausaine-erää.  Mitään selvitystä siitä, että B olisi tehnyt konkreettisia 

toimia syytteessä tarkoitettuun lähetykseen liittyen ei ollut esitetty. Myöskään selvitystä 

siitä, että B olisi antanut asiassa toimeksiannon jollekin muulle, ei esitetty.168 

Käräjäoikeus katsoi jääneen näyttämättä, että B olisi menetellyt syytteessä kuvatulla 

tavalla. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen törkeästä huumausainerikoksesta B:n osalta.169 

C:n osalta käräjäoikeus totesi, ettei asiassa ole esitetty mitään henkilötodistelua C:n 

osallisuudesta syytteessä tarkoitettuun huumausaine-erään tai hänen tietoisuuteensa siitä. 

Syyttäjä esittämä näyttö asiasta perustuu kirjallisiin todisteisiin sekä 

televalvontatietoihin.170  

Tynnyrin vastaanottajan puhelinliittymä on ollut kiinni matkapuhelimessa, joka on ostettu 

samalla ostotapahtumalla kuin C:n käytössä ollut puhelin. Vastaanotto puhelin on 

paikantunut 30.10.2011 - 1.11.2011 useita kertoja Helsingin Haagaan. C:n käytössä ollut 

liittymä sekä vastaanottoliittymä ovat molemmat paikantuneet Ohjaajantien tukiasemaan 

Haagaan 31.10.2011 kello 18.44 - 18.46.171 

Käräjäoikeus totesi asiassa esitetyn syytettä tukevana näyttönä ainoastaan 

televalvontatietoja sekä vastaanottoliittymän läheinen liittyminen C:hen. Käräjäoikeus 

katsoi, etteivät nämä sido C:tä riittävällä tavalla syytteessä kuvattuihin tapahtumiin. 

Ainoana selkeänä liittymänä käräjäoikeus piti C:n käytössä olleen liittymän sekä 

vastaanottopuhelimen paikantumista samaan tukiasemaan samanaikaisesti, sekä C:n 

tekemä ostotapahtuma.172  

Käräjäoikeus katsoi, että syytekohdan 3 osalta jää järkevä epäilys C:n syyllistymisestä 

syytteessä kuvattuun menettelyyn, kun otetaan huomioon syytteen vakavuus ja esitetty 
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näyttö. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen törkeästä huumausainerikoksesta syytekohdassa 3 

C:n osalta.173 

6.3.5 Syytekohta 4, törkeä huumausainerikos: 

Syytekohdassa 4 syyttäjä on esittänyt, että D on selvittämättä jääneen henkilön 

toimeksiannosta ottanut vastaan Alankomaista Suomeen tynnyrissä salakuljetetun, noin 

140 kilogramman hasiserän. Tynnyrin toimitusosoitteeksi oli merkitty D:n kotiosoite. D on 

lisäksi ottanut vastaan matkapuhelimen, jossa on ollut kiinnitettynä Alankomaihin tynnyrin 

vastaanottajaksi ilmoitettu matkapuhelinliittymä. D on ottanut tynnyrin vastaan 

omakotitaloasunnollaan Askolassa 29.11.2011. D on siirtänyt tynnyrin talon takapihalle, 

jossa D tai muut henkilöt ovat avanneet tynnyrin, purkaneet huumausaineet tynnyristä ja 

välittäneet ne eteenpäin. Palkkioksi tynnyrin vastaanottamisesta D on saanut velkojaan 

anteeksi. 

D kertoi saaneensa vastaavanlaisen työtarjouksen tynnyrin vastaanottamisesta kuin 

keväällä 2011. D ei halunnut nimetä toimeksiantajaansa. D kertoi antaneensa 

toimeksiantajalle oman kotiosoitteensa ja toimeksiantaja oli kertonut, milloin lähetys 

suurin piirtein tulisi saapumaan. D oli kertonut esitutkinnassa saaneensa yhteydenoton 

tynnyrin vastaanottamiseen liittyen noin viikkoa ennen tynnyrin saapumista. D:lle 

kerrottiin kaksi päivää, jolloin hänen tulisi päivystää kotonaan. Kysyessään tynnyrin 

sisällöstä D oli saanut vastauksen, ettei hänen tarvitse sitä tietää. Hänelle oli myös kerrottu, 

ettei sisällöstä tulisi pitkää tuomiota. Palkkioksi D kertoi saaneensa velkojaan anteeksi.174 

D:n asunnolta oli takavarikoitu rahtikirja sekä salakuljetustynnyri lyijylevyineen ja 

muoviputkineen. Lisäksi keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunnosta 

ilmeni, että tynnyrin avaamiseen oli käytetty D:n kirvestä.175  Rahtikirjaan oli merkitty 

lähetyksen vastaanottajaksi Est-urakointi Oy, jota ei ole olemassa 176 . Vastaanotto-

osoitteeksi oli merkitty D:n kotiosoite. Sähköpostiviestistä 24.11.2011 ilmeni tynnyrin 

vastaanottajan puhelinliittymä. Liittymä aktivoitiin 27.11.2011 Askolassa, jonne se 

paikantui koko toimintansa ajan.177 

Käräjäoikeus katsoi näytetyn, että D oli osallistunut syytteessä kuvattuun menettelyyn 

syytekohdassa tarkoitetun huumausaine-erän osalta. Kysymys oli täten D:n tietoisuuden ja 

tahallisuuden arvioinnista.178 

D:n tahallisuuden osalta käräjäoikeus totesi, ettei asiassa ole esitetty muuta 

henkilötodistelua, kuin D:n oma kertomus. Käräjäoikeus piti D:n kertomusta siitä, ettei 

olisi tiennyt tynnyrin sisällöstä mitään epäuskottavana. Käräjäoikeus piti niin ikään 

epäuskottavana, ettei tämä olisi tiennyt miksi joutuu tynnyriä odottamaan kotonaan ja sen 
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vastaanotettuaan jättänyt sen täysin valvomatta pihamaalleen. Lisäksi pidettiin myös 

epäuskottavana, ettei D:llä olisi ollut mahdollisuutta selvittää tai ainakin huomattavalla 

todennäköisyydellä arvata hallussa pitämänsä huumausaineen määrää ja laatua. D oli 

ottanut lähetyksen kotiinsa, jolloin hänellä olisi ollut hyvät mahdollisuudet selvittää 

tynnyrin sisältö etenkin, kun tynnyri oli sittemmin avattu. Näin ollen käräjäoikeus katsoi 

selvitetyksi D:n tienneen tai ainakin pitäneen varsin todennäköisenä, että hänen 

vastaanottamansa tynnyri on sisältänyt erittäin suuren määrän huumausainetta.179  

D:n toimintaa arvioitaessa käräjäoikeus katosi D:n olleen tietoinen vastaanottamansa 

tynnyrin sisältämästä, varsin suuresta määrästä huumausainetta. Huumausaineet 

toimitettiin D:n kotiin ja D on ainut henkilö, jonka on suoranaisesti näytetty liittyvän 

kyseiseen huumausaine-erään. Käräjäoikeus katsoi D:n osallisuuden olleen keskeinen. 

Käräjäoikeus katsoi kokonaisuutena olevan täysin epäuskottavaa, että D olisi ryhtynyt 

tällaiseen kokonaisvaltaiseen järjestelyyn täysin todellisista tapahtumista 

tietämättömänä.180 

Käräjäoikeus katsoi D:n olleen tietoinen kaikista törkeän huumausainerikoksen 

tunnusmerkistötekijöistä ja tahallaan osallistuneen huumausaine-erän maahantuontiin, 

välittämiseen tai luovuttamiseen ja hallussapitoon. Käräjäoikeus luki D:n syyksi törkeän 

huumausainerikoksen.181  

6.3.6 Syytekohta 5, törkeä huumausainerikos: 

Syytekohdassa 5 syyttäjä on esittänyt, että B ja C ovat järjestelleet huumausaine-erän 

maahantuontia ja vastaanottoa antamalla A:lle toimeksiannon ottaa vastaan tynnyriin 

kätketty noin 141 kilogramman hasiserä. Alankomaiden poliisi takavarikoi huumausaine-

erän ennen sen toimittamista Suomeen ja laittoi tynnyriin valepaketteja 

huumausainepakettien tilalle. Kuljetusliike on toimittanut tynnyrin Isnäsin satama-alueelle 

Loviisaan 10.1.2012. A on ottanut tynnyrin vastaan ja purkanut tynnyrin yhdessä avukseen 

pyytämänsä henkilön kanssa. A on vienyt valepaketit Isnäsistä Sjögårdin kartanolle, josta 

paketit on takavarikoitu.182 

A kiisti syytteen kokonaisuudessaan vedoten tahallisuuden puuttumiseen. Myös B ja C 

kiistivät syytteen kokonaisuudessaan.183 

Käräjäoikeus katsoi asiassa olevan riidatonta, että Alankomaiden poliisi oli takavarikoinut 

22.12.2011 kello 12.00 tynnyristä 141 kilogrammaa hasista ja antanut tynnyrin jatkaa 

määränpäähänsä. Riidatonta oli lisäksi, että A:n verstaalle Isnäsin satamaan saapui 
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tammikuussa 2012 yksi tynnyri Alankomaista, jonka A otti vastaan. A on allekirjoittanut 

toimituksen rahtikirjan.184 

A oli esitutkinnassa kertonut yksityiskohtaisesti C:ksi tunnistamaltaan mieheltä saamastaan 

toimeksiannosta ottaa vastaan tynnyri. Sittemmin käräjäoikeudessa A peruutti 

esitutkinnassa antamansa kertomuksen ja tekemänsä tunnistuksen.185 

Esitutkintakertomuksen mukaan A oli saanut C:ltä toimeksiannon ottaa vastaan tynnyri, 

jonka oli tarkoitus saapua jouluaaton ja uudenvuoden välipäivinä. A oli ottanut tynnyrin 

vastaan huolimatta siitä, että joitakin päiviä aikaisemmin tuntemattomaksi jäänyt henkilö 

oli ilmoittanut A:lle, ettei kuljetusta saisikaan ottaa vastaan. Tynnyri oli otettu vastaan 

tammikuussa 2012 ja A oli sen uteliaisuuttaan avannut. A oli hävittänyt tynnyrissä olleet 

paketit saatuaan tietää poliisin odottavan häntä Isnäsin satamassa. A:lle ei oltu etukäteen 

kerrottu tynnyrin sisällöstä, mutta A:n mukaan tynnyri oli näyttänyt samalta kuin hänen 

toukokuussa vastaanottamansa tynnyrit.186 

Käräjäoikeus katsoi A:n kertomuksen olevan yksityiskohtainen ja olevan sidottavissa 

todellisiin asioihin. A:n kertomusta tuki Isnäs Marine Oy:n työpajan roska-astiasta löytynyt 

rahtikirja, valepakettien takavarikoiminen A:n osoittamasta paikasta, sekä tynnyrin 

takavarikoiminen Isnäsin satama-alueelta. A:n kertomusta tuki tynnyreiden lähettäjän 

lähettämät sähköpostiviestit 22.12.2011 - 18.1.2012, hänen lukuisat kyselynsä lähetyksen 

perille saapumisesta sekä lähettäjän takavarikoidulla tietokoneella tehty haku "huumeet + 

takavarikoitu + v + reenen".187 

Käräjäoikeus katsoi näytetyn, että A on toimillaan osallistunut syytteessä kuvattuun 

menettelyyn syytekohdassa tarkoitetun huumausaine-erän osalta. Käräjäoikeus katsoi 

kysymyksen olevan A:n tietoisuuden ja tahallisuuden arvioinnista.188 

A:n tahallisuutta arvioitaessa käräjäoikeus totesi A:n roolin olleen keskeinen. A on ainut 

henkilö, jonka on suoranaisesti näytetty olleen tekemisissä tynnyrin sekä B:n ja C:n 

kanssa. Lisäksi A on totisasiallisesti ottanut tynnyrin vastaan. Käräjäoikeus piti 

epäuskottavana, että A olisi ryhtynyt aikaa ja vaivaa vaativiin järjestelyihin täysin asioista 

tietämättömänä. Lisäksi A:n oli näytetty toisessa syytekohdassa jo aikaisemmin olleen 

purkamassa tynnyriä, jossa hän oli konkreettisesti havainnut olevan hasista. Käräjäoikeus 

totesi olevan varsin epäuskottavaa, etteikö A olisi jo etukäteen tiennyt tynnyrin sisältöä. 

Käräjäoikeus katsoi A:n olleen tietoinen kaikista törkeän huumausainerikoksen 

tunnusmerkistötekijöistä ja tahallaan osallistuneen syytteessä kuvattuun menettelyyn.189 
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B:n osallisuudesta käräjäoikeus totesi, ettei mitään henkilötodistelua hänen 

osallisuudestaan tai tietoisuudestaan kyseisen huumausaine-erän osalta ollut esitetty. 

Syyttäjä oli vedonnut televalvontatiedoista ilmenevään A:n ja B:n väliseen yhteyteen 

25.11.2011 sekä B:n, mahdollisesti palkkiona, A:lle joulun välipäivinä toimittamaan 

rommipulloon.190 

Käräjäoikeus katsoi, ettei syyttäjän esittämä näyttö sido B:tä riittävällä tavalla syytteessä 

kuvattuihin tapahtumiin. B:n ei ole näytetty olleen paikalla tynnyrin maahantuonnin aikana 

eikä hänen myöskään ole näytetty yrittäneen levittää kyseessä olevia huumausaineita. 

Käräjäoikeus totesi, ettei mitään selvitystä siitä, että B olisi tehnyt konkreettisia toimia 

huumausaine-erään liittyen. Pelkkä puhelinyhteys ja rommipullon toimittaminen eivät 

olleet riittävä näyttö B:n syyllistymisestä teonkuvauksessa väitettyyn menettelyyn.191 

C:n osallisuudesta käräjäoikeus totesi ainoan suoranaisen näytön olevan A:n esitutkinnassa 

antamat lausumat, jotka hän on sittemmin käräjäoikeudessa peruuttanut. C kyseenalaisti 

myös A:n esitutkinnassa tekemän tunnistuksen. Käräjäoikeus piti kuitenkin A:n tunnistusta 

siten luotettavana, että C:n voidaan perustellusti katsoa olevan A:n tarkoittama henkilö.192 

A oli esitutkinnassa tunnistanut ja nimennyt B:n henkilöksi, jonka seurassa hänelle 

toimeksiannon antanut mies oli aikaisemmin liikkunut. A oli tunnistanut toimeksiannon 

antaneen miehen C:ksi. Joulukuussa 2011 C oli tullut tapaamaan A:ta tämän verstaalle ja 

antanut hänelle uuden toimeksiannon hasiserän vastaanottamiseksi. Käräjäoikeus piti A:n 

kertomusta siinä määrin luotettavana, että se voitiin ottaa huomion yhdessä muun näytön 

kanssa. Käräjäoikeus kuitenkin totesi, ettei tuomiota voi perustaa yksin kanssavastaajan 

kertomukseen. C:n osalta muu esitetty näyttö perustuu televalvontatietoihin sekä 

kirjalliseen todisteluun.193 

Kirjallisena todisteena C:n syyllisyydestä esitettiin ostokuitti, josta ilmenee kahden 

matkapuhelimen ostaminen samalla ostotapahtumalla. Kirjallisena todisteena on lisäksi 

esitetty valokuvia, joista ilmenee C:n ostaneen Vantaan Jumbosta kaksi ostokuitista 

ilmenevät matkapuhelimet 16.11.2011.194 

Toisessa Vantaan Jumbosta ostetussa matkapuhelimessa oli marraskuun 2011 

loppupuolella aktivoitu prepaid -liittymä, jolla on tekstiviestein pidetty yhteyttä C:hen. 

Toisessa samalla ostotapahtumalla ostetussa puhelimessa aktivoitiin joulukuussa 2011 

prepaid -liittymä, joka oli etukäteen ilmoitettu Alankomaihin tynnyrin 

vastaanottonumeroksi. Televalvontatietojen mukaan tynnyrin vastaanottoliittymä 

aktivoitiin Helsingin Herttoniemessä 27.12.2011 kello 05:31. Aktivointi tapahtui päivänä, 

jolloin tynnyrin piti alun perin saapua Suomeen. C:n käytössä ollut liittymä paikantui 

Helsingin Roihupeltoon, lähelle Herttoniemeä 27.12.2011 kello 04:37 - 9:12. 
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Vastaanottoliittymä on lisäksi paikantunut Sipooseen 28.12.2011 kello 12:00 ja C:n 

käytössä ollut liittymä Porvooseen 28.12.2011 kello 12:15 ja 12:47.195 

Käräjäoikeus katsoi rahtikirjasta ilmenevän vastaanottoliittymän olevan ainoa tynnyrin 

oikean vastaanottajan yksilöivä tekijä. Kyseinen liittymä on ollut liitettynä C:n ostamaan 

matkapuhelimeen. Käräjäoikeus katsoi täten C:n yhteyden tynnyrin vastaanottoliittymään 

olevan ilmeinen. Muun näytön kanssa tarkasteltuna tämä osoittaa C:n roolin merkitystä 

toimeksiantajana. Käräjäoikeus katsoi, että kun otetaan huomioon A:n kertomukset, 

televalvontatiedot sekä C:n yhteys vastaanottoliittymään, ei C:n osallisuudesta kyseiseen 

huumausaine-erään jää järkevää epäilystä. Käräjäoikeus katsoi C:n olleen tietoinen kaikista 

törkeän huumausainerikoksen tunnusmerkistötekijöistä ja tahallaan osallistuneen 

huumausaine-erän maahantuontiin ja levittämisen yritykseen. Käräjäoikeus tuomitsi A:n ja 

C:n törkeästä huumausainerikoksesta. B:n osalta käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi 

syytteen.196 

6.3.7 Syytekohta 6, törkeä huumausainerikos 

Syytekohdassa 6 syyttäjä on esittänyt, että D on pitänyt laittomasti hallussaan 11,57 

kilogrammaa amfetamiinia ja 595 grammaa hasista, jotka on takavarikoitu D:n 

kotiasunnosta 11.4.2012.197 

D on myöntänyt pitäneensä hallussa 595 grammaa hasista, mutta kiistänyt tietoisesti 

pitäneensä hallussa 11,57 kilogrammaa amfetamiinia. D on myöntänyt, että amfetamiini on 

takavarikoitu hänen käytössään olleelta tontilta.198 

D on kertonut antaneensa eräälle henkilölle luvan käyttää tontillaan sijaitsevaa 

keskimmäistä varastoa säilytykseen. D oli tiedustellut, oliko säilytettävissä tavaroissa 

jotain mistä hänen pitäisi tietää. Hän oli saanut vastauksen, että ei ollut. Kyseessä oleva 

reppu oli tuotu D:n varastolle poliisien tuloa edeltävänä iltana. D oli ollut reppua tuotaessa 

poissa kotoaan. Kun D oli havainnut poliisin näköiset henkilöt talonsa edustalla, hän oli 

mennyt katsomaan mitä ulkovarastoon oli tuotu. D oli koettanut kädellä ja tuntenut jotain 

pehmeää, mutta ei ollut katsonut mitä tavara oli. Samalla D oli siirtänyt repun 

pesukoneeseen. D kiisti tienneensä, että repussa olisi ollut jotain laitonta. Hasiksen osalta 

D kertoi ostaneensa sen noin kuukautta aikaisemmin.199 

Asiassa on riidatonta, että D:n kotiosoitteesta on takavarikoitu 11,57 kilogrammaa 

amfetamiinia ja 595 grammaa hasista. 200 

Käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana, että D olisi antanut toisen säilyttää kotonaan sellaista 

omaisuutta, jonka laadusta tai sisällöstä hänellä ei olisi mitään tietoa. Asiassa on myös 
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esitetty kirjallisena näyttönä takavarikkopöytäkirja, josta ilmenee huumausaineita 

takavarikoidun D:n ja tämän avopuolison kotoa, mm. pesukoneen rummusta ja 

ulkovarastosta. Valokuvaliitteistä ilmenee amfetamiinin takavarikointi ulkovaraston 

vesisäiliöstä, sekä takavarikoidut huumausaineet, amfetamiini ja hasis. Lisäksi kirjallisena 

todisteena on esitetty keskusrikospoliisin rikosteknisenlaboratorion lausuntoja, joista käy 

ilmi takavarikoitujen huumausaineiden laatu, määrä ja amfetamiinin kohdalla pitoisuus. 

Lisäksi rikosteknisen laboratorion lausunnosta käy ilmi Davidin tähti logon esiintyminen 

Suomessa takavarikoidussa hasislevyssä ja Alankomaiden rikospoliisin kirjaamissa 

tutkinnan tuloksissa valokuvineen ilmenee saman logon esiintyminen myös Alankomaissa 

takavarikoidun tynnyrin sisältämissä hasislevyissä.201 

Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että huumausaineet olivat D:n hallussa. Kysymys onkin 

näin ollen D:n tahallisuuden arvioinnista amfetamiinin osalta.202Käräjäoikeus totesi, ettei 

asiasta ole esitetty muuta henkilötodistelua kuin D:n oma kertomus. Käräjäoikeus ei 

pitänyt uskottavana, että reppu olisi toimitettu D:n varastoon hänen tietämättään ja ettei D 

olisi tiennyt repun todellista sisältöä. Käräjäoikeus piti myös epäuskottavana, ettei D:llä 

olisi ollut mahdollisuutta selvittää tai ainakin huomattavalla todennäköisyydellä arvata 

hallussa pitämänsä huumausaineen määrää ja laatua. Käräjäoikeus on katsonut D:n 

vastaanottaessa repun ja tavaroita tienneen niiden sisältävän suuren määrän 

huumausainetta.203   

Käräjäoikeus katsoi toteen näytetyksi D:n olleen tietoinen kaikista törkeän 

huumausainerikoksen tunnusmerkistötekijöistä ja tahallaan pitäneen hallussa kyseessä 

olevaa huumausaine-erää. 204  Käräjäoikeus katsoi D:n syyllistyneen törkeään 

huumausainerikokseen syytteessä kuvatulla tavalla.205  

7 ANALYYSI 

Kolmessa eri oikeusasteen tekemässä ratkaisussa oli vastaajina yhteensä 16 henkilöä (sama 

henkilö saattoi olla vastaajana useammassa syytekohdassa). Näistä 16 vastaajasta 10 sai 

tuomion törkeästä huumausainerikoksesta. 6 henkilön kohdalla oikeusistuin päätyi 

hylkäämään syytteet. Syytteiden tueksi esitetty näyttö rakentui henkilötodistelun ja 

kirjallisen todistelun varaan.  

Henkilötodistelua syytteiden tueksi esiintyi käsitellyissä tapauksissa melko vähän. 

Ainoastaan viidessä tapauksessa asianosaisten kertomuksia käytettiin syytteen tueksi. 

Näistä viidestä, kolmessa tapauksessa kyse oli tiettyjen tunnusmerkistötekijöiden 

myöntämisestä. Ainoastaan kahdessa tapauksessa syytettä tukevana näyttönä on käytetty 

vastaajan kertomusta. Näissä kahdessa tapauksessa henkilö on lisäksi kertonut 
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tapahtumista ja muista asianosaisista ainoastaan esitutkinnassa ja peruuttanut antamansa 

lausumat pääkäsittelyssä. 

Kanssavastaajan kertomukset näyttäisivät vaikuttavan merkittävästi näyttökynnyksen 

ylittymiseen materiaalin perusteella. Kanssavastaajan kertomusta oli käytetty suorana 

syytettä tukevana näyttönä kahdessa tapauksessa (HelKO 8932, syytekohdat 2 ja 5) joissa 

molemmissa näyttökynnyksen katsottiin ylittyneen. 

Lisäksi ulkopuolisten todistajien lausumia on henkilötodisteluna käytetty harvakseltaan. 

Todistajina on kuultu mm. kuljetusliikkeen työntekijää, elektroniikka -liikkeen myyjää 

sekä kuulusteluja suorittanutta poliisia. Tällöinkään todistusteemat eivät ole olleet 

kovinkaan merkittävässä roolissa näyttökysymystä pohdittaessa, vaan ovat pikemminkin 

liittyneet asianosaisten väitteiden luotettavuuteen.  

Vastatodisteluna henkilötodistelua on oikeastaan esitetty ainoastaan vastaajien omina 

kertomuksina. Vastaajat ovat kertomuksissaan pyrkineet esittämään vaihtoehtoisia 

tapahtumakulkuja tai pyrkineet horjuttamaan jonkin tietyn todisteen luotettavuutta.  

Myös ratkaisuissa, joissa henkilötodistelua syytteen tueksi ei oltu esitetty, tuomioistuin oli 

kiinnittänyt huomiota sen puutteeseen (esimerkiksi HelKO 8932, syytekohta 3). Tämä 

kertoo myös paljon henkilötodistelun merkityksestä jutun todistusaineiston kannalta. 

Henkilötodistelun suhteellinen vähäisyys liittyy todennäköisesti huumausainerikosten 

erityispiirteisiin rikostyyppinä. Varsinkin isommille huumejutuille on tyypillistä, ettei 

ulkopuolisia todistajia ole. Tyypillistä on lisäksi vastaajien haluttomuus selvittää omia tai 

kanssa vastaajien rikosepäilyjä.  

Useimmiten näyttö on jutuissa rakentunut enemmän tai vähemmän kirjallisten todisteiden 

varaan. Kirjallisina todisteina esitettiin mm. kuitteja, rahtikirjoja, valokuvia, takavarikko ja 

laite-etsintäpöytäkirjoja sekä televalvontatietoja. Kaikissa käsitellyissä tapauksissa kyse oli 

ensisijaisesti huumausaineiden maahantuonnista. Esimerkiksi rahtikirjat ja 

lähetystunnukset olivat usein kirjallisina todisteina.  

Esimerkkinä langettavasta tuomiosta, jossa näyttö on rakentunut pääosin tai jopa kokonaan 

kirjallisen todistelun varaan on Helsingin hovioikeuden ratkaisu R16/148712. Molemmissa 

syytekohdissa syytettä tukeva näyttö rakentui A:n tietokoneesta löytyneiden sähköpostien 

ja internethakujen, sekä A:n asunnosta löytyneen lähetyksen, lähetystunnuksen sisältävän 

paperin ja laskun varaan. Näillä perusteilla katsottiin näytetyksi A:n tilanneen alfa-PVP:tä 

sisältäneet lähetykset. 

Televalvontatiedot ovat myös olleet varsin keskeisessä roolissa useimmissa aineistoon 

kuuluvissa tapauksissa. Todisteluteemoina on ollut henkilöiden välinen yhteydenpito tai 

vastaavasti tiettyjen henkilöiden käytössä olleiden matkapuhelinliittymien paikantuminen 

tiettyihin paikkoihin tiettyihin aikoihin. Erityisesti käräjäoikeuden ratkaisussa HelKO 8932 
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televalvontatietojen merkitys oli korostunut. Näillä pystyttiin myös liittämään tiettyjä 

henkilöitä kuljetuksiin osoittamalla heidän yhteytensä tynnyreiden vastaanottoliittymiin. 

Mielestäni mielenkiintoisin todistusaineistoihin liittyvä seikka olivat takavarikot. 

Aineistoon mahtui tapauksia, joissa itse aine oli jäänyt takavarikkoon, mutta vastaajaa ei 

tuomittu. Toisaalta mukaan mahtui myös tapauksia, joissa ainetta ei saatu takavarikkoon, 

mutta vastaaja tuomittiin silti. Kun varsinaista ainetta ei saada takavarikon kautta 

varmennettua, saattaa ongelmaksi muodostua jo pelkästään huumausaineiden olemassa 

olon toteennäyttäminen. 

Varsinaista yhtenäistä linjaa takavarikoiden merkitykselle näyttökynnyksen ylittymisen 

kannalta ei analysoidun materiaalin perusteella ole löytynyt. Joissakin tapauksissa tuomio 

on tullut ilman aineen saamista takavarikkoon (HelKO 8932, syytekohta 1), kun taas 

joissakin tapauksissa tuomiota ei ole tullut, vaikka aine on saatu takavarikkoon (HelHO 

R16/148712, syytekohta 2). Lisäksi on tapauksia, joissa aine on jäänyt takavarikkoon ja 

tuomio on tullut (HelKO 8932, syytekohta 5).  

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Oikeudenkäymiskaaren 17:3.2:n mukaan langettavan tuomion edellytyksenä on, ettei 

vastaajan syyllisyydestä jää järkevää epäilystä. Ratkaisun tuon kynnyksen ylittymisestä 

tuomioistuin tekee Oikeudenkäymiskaaren 17:1.2:n mukaisesti vapaata todistusharkintaa 

soveltaen. Käsitellyissä tapauksissa tuomioistuimet ovat vapaalla todistusharkinnalla 

arvioineet oikeuskäsittelyssä esitettyä näyttöä kokonaisuuksina tehneet ratkaisunsa siitä, 

ylittyykö näyttökynnys kussakin tapauksessa vai ei. 

Ratkaisuperiaatteita on myös huomioitu ratkaisuissa. Helpoimpana esimerkkinä tästä on 

syyttömyysolettaman ja puolustuksen suosimisen periaatteen huomioiminen. Esimerkiksi 

Helsingin käräjäoikeuden ratkaisussa 8932, syytekohdassa 3. Käräjäoikeus katsoi, ettei 

asiassa esitetty näyttö sitonut A:ta ja B:tä riittävällä tavalla osoittanut A:n ja B:n 

syyllistyneen törkeään huumausainerikokseen ja heidän syyllisyydestään jäi näin varteen 

otettava epäilys. Syyttömyysolettaman ja in dubio pro reo -periaateen mukaisesti 

vastaajien syyllisyys jäi epäselväksi, jolloin ratkaisu tehtiin vastaajien eduksi. 

Puolustuksen suosimisen periaate liittyy oleellisesti syyttömyysolettamaan ja sen 

mukaisesti A:lla ja B:llä ei ollut asiassa näyttötaakkaa.  

Laillisuusperiaatteen huomioimisesta esimerkkinä on Helsingin hovioikeuden ratkaisun 

R16/148712 syytekohta 2. Asiassa katsottiin näytetyn A:n tilanneen syytekohdassa 

tarkoitetun lähetyksen sisältämän alfa-PVP:n. Alfa-PVP oli luokiteltu huumausaineeksi 

30.12.2013. Kysymys oli kuitenkin siitä, voitiinko osoittaa A:n tehneen tilaukset vasta 

alfa-PVP:n huumausaineeksi luokittelemisen jälkeen. Tätä asiaa ei hovioikeuden 

näkemyksen mukaan kyetty näyttämään toteen. Hovioikeus katsoikin A:n tuomitsemisen 

olevan vastoin rikoslain taannehtivan soveltamisen kieltoa ja näin Perustuslaissa säädettyä 

rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta.  
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Henkilötodistelun jäädessä vähemmälle kirjallisen todistelun tärkeys korostuu. Kuten 

aikaisemmin totesin, henkilötodistelulla on varsin merkittävä rooli todistelussa. 

Huumausainerikoksissa henkilötodistelua ja suoraa näyttöä voi olla vaikea löytää, on 

kirjallisten todisteiden merkitys korostunut. Korkein oikeus on ratkaisuissaan KKO 

2017:12 ja 2017:93 todennut, ettei näyttökynnys huumausainerikoksissa saa olla alempi 

kuin muissa rikoksissa, vaikka niissä välittömän ja yksiselitteisen näytön hankkiminen on 

usein vaikeaa.  

Helsingin käräjäoikeuden ratkaisussa on tehty eräs mielenkiintoinen johtopäätös liittyen 

syytekohdissa 1-4 tarkoitettujen tynnyreiden sisältöön. Esimerkiksi syytekohdassa 1 

tarkoitetun ensimmäisen tynnyrin osalta aineesta ei tehty takavarikoita, eikä kukaan ollut 

kertonut tehneensä havaintoja tynnyrin sisällöstä. Asiasta oli lisäksi esitetty vaihtoehtoinen 

tapahtumankulku, että ensimmäinen tynnyri olisi ollut reitin testaamiseen käytetty ns. koe-

erä. Käräjäoikeus on kuitenkin päätynyt ratkaisussaan siihen, että kaikki tynnyrit ovat 

sisältäneet hasista.  

Kaikissa tapauksissa esitettyä näyttöä arvioitaessa huomioon otettiin näytön arvioiminen 

kokonaisuutena. Joissakin tapauksissa yhden tietyn todisteen näyttöarvo saattoi itsessään 

olla varsin pieni, mutta osana kokonaisuutta sen voitiin ottaa huomioon syytettä tukevana 

näyttönä.  

Todettava on myös se, että Helsingin hovioikeuden ratkaisu R16/148712 poikkeaa muista 

materiaalina olleista tapauksista, sillä tapauksessa näyttökysymyksenä oli tilausten 

tekeminen lainsäädännön muutoksen ja alfa-PVP:n kriminalisoinnin jälkeen. Todistelua 

siis esitettiin varsin erilaisesta asiasta.   

Huomio kiinnittyi myös siihen, että ylemmät oikeusasteet näyttäisivät tulkitsevan 

näyttökynnystä huomattavasti tiukemmin kuin alemmat. Asia tuntuu toki luontevalta ja 

järkevältä ottaen huomioon koko muutoksenhaku järjestelmän toimivuuden.  

Korkein oikeus totesi ratkaisussaan KKO 2017:12, ettei televalvontatietojen osoittama 

yhteys kolmanteen liittymään, joka sittemmin oli lähettänyt huumausaineita suomeen, sekä 

A:n ja B:n televalvontatiedoista ilmi käynyt heidän välinen yhteytensä ollut riittävä näyttö 

A:n ja B:n syyllisyydestä. Ainetta ei ollut jäänyt takavarikkoon ja korkein oikeus pitikin 

mahdollisena, että kyseessä olisi ollut syytekohtaan 3 liittyvää valmistelua. Tällöin jäi 

järkevä epäilys siitä, oliko huumausainetta ylipäätään tuotu maahan. Vastaavasti 

käräjäoikeus on katsonut ratkaisussaan HelKO 8932, syytekohdassa 1 maahan tuodun 

tynnyrin sisältäneen hasista. Ratkaisun perusteluista ilmenevät tynnyriin sekä sen 

vastaanottamistapaan liittyvät samankaltaisuus syytekohdassa 5 takavarikoituun tynnyriin. 

Kyseisen tynnyrin osalta esitettiin jopa väite, että ensimmäinen tynnyri olisi ollut ns. "koe-

erä". Ainetta ei myöskään saatu takavarikkoon, eikä kukaan ole kertonut tehneensä sen 

sisällöstä havaintoja. Pohdittavaksi tulikin, olisiko tynnyrin sisällöstä kuitenkin jäänyt 

korkeimman oikeuden ratkaisun tapaan järkevä epäilys siitä, että kyse olisikin ollut 

myöhempien kuljetusten valmistelusta. 
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9 LOPUKSI 

Työssäni käyttämän materiaalin suppeuden johdosta kovin mittavia yleistyksiä ei ole 

mahdollista tehdä. Materiaalini koostui 3 eri oikeusasteiden tekemästä ratkaisusta. Vaikka 

ratkaisuja oli vain 3, ne kaikki sisälsivät korkeimman oikeuden ratkaisua lukuun ottamatta 

useita syytekohtia. Yksittäisiä tekoja arvioitavaksi materiaaliin kertyikin 9. Näissä 9 

tapauksessa oli vastaajia yhteensä 16. 

Työni tavoitteena oli löytää vastaus asettamaani tutkimuskysymykseen siitä, millaisella 

näytöllä henkilön voidaan katsoa syyllistyneen törkeään huumausainerikokseen siten, ettei 

hänen syyllisyydestään jää järkevää epäilystä. En koe saaneeni tähän aluksi asettamaani 

kysymykseen varsinaista suoraa vastausta. Koen kuitenkin työni antaneen vastauksia, jotka 

auttavat tuon kysymyksen vastauksen etsimisessä, sekä antavat osittaisia vastauksia itse 

kysymykseen.  

Kuten johtopäätöksissäni jo totesin, yhtenäistä linjaa näyttökynnyksestä oli materiaalin 

perusteella vaikea löytää. Jälkikäteen ajateltuna varsinaisen yhtenäisen linjan löytäminen 

tuntuu lähes mahdottomalta johtuen siitä, että huumausainerikoksissa jokainen tapaus on 

erilainen. Jokaisessa tapauksessa on omat erityispiirteensä ja niistä johtuvat 

näyttökysymyksensä.  

Työni tuloksena totesin näyttökynnyksen tulkitsemisen olevan tiukempaa ylemmissä 

oikeusasteissa. Korkein oikeus vaikuttaisi tulkitsevan tuota Oikeudenkäymiskaaren 17 

luvun 3§:n 2 momentista ilmenevää "jää järkevää epäilystä" huomattavasti käräjäoikeutta 

tiukemmin. Toinen työstäni esiin nouseva huomio on yksittäisten todisteiden merkitys 

todistusaineistolle. Voidaan siis puhua todisteiden näyttöarvosta. 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tarkastella myös vaihteleeko todistusaineiston 

todistusarvon määrittämisen tulkinta muissa hovioikeuspiireissä. Toisena 

jatkotutkimusideana mieleen tuli eri todistuskeinojen todistusarvon määrittämisen tulkinta 

muiden rikosnimikkeiden osalta. Kolmantena jatkotutkimusaiheena voisi olla 

näyttökynnyksen määrittäminen muissa rikoslajeissa ja onko se ylipäätään mahdollista. 

Työtä oli kuitenkin ennen kaikkea mielenkiintoista tehdä. Koen työn tekemisen avartaneen 

näkemystäni paitsi huumausainerikoksista rikostyyppinä, myös rikosprosessin kulusta sekä 

oikeusistuinten ratkaisutavoista ja -käytännöistä. Työstä sai myös mainion tekosyyn 

penkoa mielenkiintoisia asioita, jotka eivät todellakaan minulle kuulu. 
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