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Tämän opinnäytetyön aiheena on tarkastella Kouvolan käräjäoikeuden tilastojen pe-

rusteella Kouvolan seudun huumausainerikollisuustilannetta. Työssä selvitetään, 

kuinka paljon huumausainerikoksia on tuomittu Kouvolan seudun alueella vuonna 

2008. Lisäksi työssä selvitetään, kuinka Kouvolan käräjäoikeudessa käsitellään 

huumausainerikoksia. Tutkimuksen tavoitteena on antaa yleistä tietoa huumausaine-

rikollisuudesta, huumausaineista, huumausaineiden käyttäjäryhmistä, huumausaine-

rikoksien tekotavoista sekä niiden rangaistuksista.  

Työssä on sovellettu rikoslain 50. lukua huumausainerikoksista sekä rikoslain 6. lu-

kua rangaistuksen määräämisestä. Tutkimus on kvantitatiivinen, ja se on toteutettu 

Kouvolan käräjäoikeuden SAKARI-tietojärjestelmästä kootuista rikoksista sekä ran-

gaistuksista. Vastaavanlaista tutkimusta ei ole tehty tältä alueelta, vaikka tilastokes-

kuksen – poliisin tietoon tulleiden rikostilastojen perusteella voi selvittää suuntaa 

antavia huumausainerikosten määriä.  

Tutkimuksessa selvisi, että Kouvolassa ja Kuusankoskella oli tehty eniten huumaus-

ainerikoksia. Kannabiksen viljely oli yleisin huumausainerikos. Sakko oli yleisin 

rangaistus, joka tuomittiin. Myös yhteiseen rangaistukseen tuomitseminen oli kovin 

yleistä, sillä yleensä tekijät syyllistyivät myös muihin rikoksiin kuten ryöstöön tai 

rattijuopumukseen huumeiden vaikutuksen alaisena. 

Huumausainerikoksien määrä on Kouvolan seudun väkilukuun suhteutettuna vähäi-

nen. Tilastojen kannalta tätä tietoa voidaan pitää hyvänä, mutta todellisuudessa 

huumausainerikoksia tapahtuu enemmän. Kaikkia huumausainerikoksia ei edes pys-

tytä saamaan selville, koska tekijät eivät jää aina kiinni. Yleensä huumausainerikol-

liset jäivät kiinni syyllistyessään johonkin muuhun rikokseen. 
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This thesis examines the drug abuse crime situation in 2008 in the Kouvola region. 

Drug abuse crimes are one of the most common offences made against the law. The 

topic in question is one of interest as it is constantly regarded as a contemporary 

issue. The preceding facts were the reasons behind why this thesis about the drug 

abuse crime situation in the Kouvola region was written. 

This thesis starts with an outlook on the history of drug abuse crime and the 

examination of chapter 50 of Criminal Law. Furthermore, an essential part of the 

thesis was to examine the most common drugs that are regarded as punishable under 

law. The empirical part of this thesis is the drug abuse crime situation in the 

Kouvola region. The aim was to find out how many drug abuse crimes had occurred 

in each municipality and what kinds of sentences were given on these crimes. The 

research also takes a look at which categories drug abusers can be classified into and 

if there is a connection between drug abuse and other crimes. Finally, this thesis 

explains the common practise of punishment on drug abuse crimes.  

This thesis is a quantitative research as it is based on statistics that were made on the 

amount of drug abuse crimes and the sentences given on those crimes. This kind of 

research has not been carried out before in this area, although based on the statistics 

of the criminal records received by the police it is possible to find out approximate 

amounts of drug abuse crimes made.  

In the research it was found out that the number of drug abuse crimes was the 

highest in Kouvola and Kuusankoski, and that the most common sentence for these 

crimes was a fine. However it was also quite common to give a simultaneous 

sentence based on both a drug abuse crime and some other form of crime that was 

committed at the same context with the drug abuse crime. 
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1 JOHDANTO 

Huumausaineet ovat maailmanlaajuinen ongelma. Euroopan unionissa onkin kehitetty 

huumeiden vastainen strategia vuosille 2009-2012. Strategian tavoitteena on muun 

muassa vähentää huumehaittoja eurooppalaisissa yhteiskunnissa sekä parantaa kan-

sainvälistä yhteistyötä. Huumeiden käyttö vaikuttaa yleiseen terveyteen sekä yleiseen 

järjestykseen, sillä rikollisuus ja korruptio lisääntyvät huumeiden käytön myötä. On 

tärkeätä laatia toimintasuunnitelma, jotta huumeiden vastainen toiminta olisi yhtenäis-

tä Euroopan unionissa. (EUROPA 2008.) 

Suomessa huumausaineilla huumausainepolitiikassa on lähtökohtana täyskielto ennen 

kaikkea siksi, että huumausaineiden käyttö on terveydelle haitallista, sillä huumeiden-

käyttäjä vaarantaa oman terveyden ja hengen. Monet huumausaineet lisäävät käyttäjän 

aggressiivisuutta ja saavat aikaan hallitsematonta, jopa väkivaltaista käytöstä ja näin 

saattavat aiheuttaa muille ihmisille terveyden tai hengen vaaraa. Jopa muutaman käyt-

tökerran jälkeen tietyt aineet kuten LSD ja crack voivat vaurioittaa terveyttä pysyvästi. 

(Frände 2006, 801.) Suurimmat terveysriskit saadaan ruiskutettavista niin sanotuista 

kovista huumeista. Ruiskeiden välityksellä leviävät taudit ovat immuunikato 

(HIV/AIDS) ja virusperäiset maksatulehdukset (Kinnunen 2008, 26). 

Huumausainerikollisuus on käsitteenä todella laaja, joten haluan perehtyä tarkemmin 

siihen, millainen huumausainerikollisuustilanne on omalla kotipaikkakunnallani Kou-

volassa. Tutkimuksen empiirisessä osassa on tarkoitus tarkastella Kouvolan käräjäoi-

keuden tuomiopiiriin kuuluvien kuntien vuoden 2008 huumausainerikollisuustilannet-

ta.  Kouvolan käräjäoikeuden tuomiopiiriin vuonna 2008 kuuluvat kunnat ovat Kou-

vola, Kuusankoski, Anjalankoski, Valkeala, Elimäki, Iitti sekä Jaala. Kuntien väkiluku 

on yhteensä reilun 95 500 (Tilastokeskus). 

Haastavin osa työtäni tulee siis olemaan tutkimuksen empiirinen osa. SAKARI-

tietojärjestelmästä seulon noin 1 300 haastehakemuksesta kaikki huumausainerikok-

set, jotka ovat tapahtuneet vuonna 2008. Samalla tarkistan paikkakunnan, jossa huu-

mausainerikos on tapahtunut. Tutkin jokaisesta haastehakemuksesta, mistä huumaus-

ainerikoksesta tekijää syytetään, sekä millaisia huumausaineita tapauksessa on kysees-

sä. Tarkastelen myös mahdollisia oheisrikoksia, joista tekijöitä syytetään huumausai-

nerikoksen ohella. Kun saan kaikki tarvittavat tiedot kerättyä, laadin taulukot jokaises-
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ta vuonna 2008 tapahtuneesta huumausainerikoksesta työni liitteeksi, sekä esitän tu-

lokset graafisesti työssäni. Tuomiot tarkistan tuomiolauselmasta. 

Tutkimus on rajattu koskemaan rikoslain 50. luvun 1. §:ää, 2. §:ää ja 2 a. §:ää, sillä 

nämä ovat yleisimmät rikokset, joita on tapahtunut Kouvolan seudun alueella. Esi-

merkiksi huumausainerikoksen edistämisestä (RL 50:4) Kouvolassa tuomittiin vii-

meksi 2000-luvun alkupuolella, joten ne ovat sinällään harvinaisempia rikoksia. Ri-

koslain 50. luku huumausainerikoksista on siis olennainen osa työtäni, joka auttaa 

ymmärtämään, mistä huumausainerikollisuudessa on kyse. Sovellan myös työssäni ri-

koslain 6. lukua rangaistuksen määräämisestä. 

Lähteinä käytän käräjäoikeuden SAKARI-tietojärjestelmää sekä kattavaa lähdekirjal-

lisuutta. Käräjätuomari Anneli Tommolalta että laamanni Martti Kurrilta saan asian-

tuntijoiden näkökulmia aiheesta sekä arvokkaita neuvoja. Apuna käytän myös Kaak-

kois-Suomen syyttäjänviraston tilastoja.  

Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena ja tarkoituksena on antaa kattavaa tietoa siitä, 

millaisia huumausainerikoksia on tapahtunut Kouvolan seudun alueella vuonna 2008 

sekä kuinka paljon huumausainerikoksia on tuomittu Kouvolan käräjäoikeudessa. Kä-

räjäoikeudessa työtä voidaan hyödyntää palvelemaan huumausainerikollisuuden ko-

konaisuuden ymmärtämistä. 

 

2 KÄSITTEITÄ 

2.1 Huume 

Huumausaineen määritelmä on huumausaineL (373/2008) 3. pykälässä. Huume on 

keskushermostoon lamaannuttavasti vaikuttava aine, joka aiheuttaa aluksi hyvänolon-

tunnetta, estää väsymystä tai synnyttää hallusinaatioita. Seurauksena on usein myös 

pahoinvointia sekä tajunnan häiriöitä (Facta-tietopalvelu). Suurempina annoksina 

huumeet saattavat aiheuttaa kuoleman. Huumeilla tarkoitetaan muun muassa kanna-

bista, amfetamiinia, kokaiinia, huumausaineiksi luokiteltavia lääkeaineita sekä monia 

muita aineita, joista kerrotaan tarkemmin luvussa 4.  
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2.2 Huumausainerikos 

Huumausainerikoksella tarkoitetaan huumeiden väärinkäyttöä ja kaikkea sellaista toi-

mintaa, joka on rikoslain 50. luvun mukaan säädetty rangaistavaksi. 

 

3 SUOMEN HUUMETILANNE 

Huumausaineita käytettiin laillisesti toisen maailmansodan aikana vuonna 1920. Hero-

iini oli sodan yleislääke. Sitä käytettiin kipuun, nuhaan ja lihassärkyihin. Myös mor-

fiinia käytettiin kipulääkkeenä. Ekstaasia käytettiin, jotta sotilaiden vireystaso pysyisi 

korkealla. (Nieminen 2009.) 1960-luvulla huumausaineet olivat osa kulttuuria ja huu-

mausaineita käytettiin laillisesti samalla tavalla kuin nykyään käytetään alkoholia. 

Huumeiden käyttö säädettiin rangaistavaksi vuonna 1966. Huumausainerikollisuus 

kuitenkin lisääntyi rangaistavuudesta huolimatta 1990-luvulla eri puolilla Eurooppaa, 

myös Suomessa. 1990-luvun lopulla huumeiden käyttö lähti jyrkkään kasvuun 1960-

luvun vastaavaan tapaan. 1990-luvun huumeaallon myötä huumeiden käyttö ja siihen 

liittyvät haitat kohosivat Suomessa ennen kokemattomalle tasolle. (Hakkarainen & 

Metso 2007.) Vuosituhannen vaihteen jälkeen kasvu kuitenkin tasaantui, ja huumeti-

lanne vakiintui 2000-luvulla (Melander, S. & Nuutila, A-M 2009, 1369). 

Vuoden1966 jälkeen huumausainerikoksia koskevia rangaistuksia on uusittu. Lainsää-

täjä on uudistuksia tehdessään jättänyt lainsoveltajille harkinnanvaraa päättää, millai-

nen rikosoikeudellinen seuraamus määrätään huumeiden käytöstä. Vuonna 1993 syyt-

täjille ja tuomioistuimille annettiin toimenpiteistä luopumisen säädöksen myötä mah-

dollisuus jättää huumeiden käyttäjä syyttämättä ja rangaistukseen tuomitsematta. Näin 

yhteiskunnan voimavarat voidaan kohdistaa vakavampien rikosten tutkimiseen sekä 

niitä koskeviin oikeudenkäynteihin. Vuonna 2001 säädettiin huumausaineen käyttöri-

koksesta. (Kainulainen 2006, 14.) Uusin rikoslain 50. luvun uudistus on tehty vuonna 

2008 uusien huumausaineiden tultua markkinoille. 

Suomessa käytetään kannabistuotteita, jotka luokitellaan miedoiksi huumeiksi. Hero-

iini, LSD ja kokaiini ovat Suomessa melko harvinaisia, mutta kokaiinin käytön arvioi-
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daan lisääntyneen niin sanotun viihdekäytön lisääntymisen myötä. Amfetamiinin, sen 

johdannaisten (ekstaasi) ja opiaattien ongelmakäyttäjien määrä kasvoi vuodesta 1990 

vuoteen 2002, mutta nyt näiden aineiden käyttö näyttäisi pysyneen samana. Huumaa-

vien lääkkeiden väärinkäyttö vaikuttaisi olevan suurempi ongelma kuin varsinaisten 

huumeiden. Merkittävästi on lisääntynyt opioidiriippuvaisten lääkehoidossa käytetty 

subutex. (Melander 2009, 1371.) 

Huumausaineiden hallussapito- ja käyttörikokset ovat Suomessa tavallisimpia ja huu-

meiden käyttäjiä on entistä enemmän. Huumausaineiden käyttörikokset muodostavat 

noin 90 % kaikista huumausainerikoksista. (Melander 2009, 1371.) 

 

4 HUUMAUSAINEET 

Huumeina pidettiin alun alkaen vain oopiumia ja oopiumista rikastettuja aineita eli 

opiaatteja. Nykyisin huumausaineiksi luetaan lukuisia muitakin luonnollisia aineita 

sekä synteettisiä ja puolisynteettisiä valmisteita. (Melander 2009, 1373.) Valtioneu-

voston antamassa asetuksessa ilmenevät huumausaineina pidettävät aineet, valmisteet 

ja kasvit (543/2008).  Lista aineista on varsin laaja, ja se tulee varmasti kasvamaan en-

tisestään.  

Huumausaineet voidaan luokitella kolmeen ryhmään: lamaannuttaviin aineisiin, kii-

hottaviin aineisiin (stimulantteihin) ja aistiharhoja aiheuttaviin aineisiin. Lamaannut-

taviin aineisiin voidaan luokitella opiaatit, eräät lääkkeet sekä liuotinaineet. Kiihotta-

viin aineisiin voidaan luokitella amfetamiini ja sen johdannaiset sekä kokaiini. Hal-

lusinogeenit ja kannabis luokitellaan aistiharhoja aiheuttaviksi aineiksi. Huumausai-

neet voidaan myös luokitella vahvuudeltaan mietoihin ja vahvoihin huumeisiin. Mie-

doiksi huumausaineiksi luokitellaan marihuana, kannabis, hasis ja khat. Vahvoiksi 

huumausaineiksi taas amfetamiini, heroiini, ekstaasi, kokaiini ja LSD. (Salaspuro.) 
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4.1 Yleisimmät huumausaineet 

Amfetamiini 

Amfetamiini on synteettinen, keskushermostoa kiihottava aine. (Metamfetamiini on 

synteettinen voimakas stimulantti, joka on muunnos amfetamiinista). Amfetamiinia 

voidaan käyttää pistäen, nuuskaamalla tai suun kautta. Amfetamiinin käytöstä seuraa 

ruokahaluttomuutta ja se poistaa väsymystä. Käyttäjä saattaa näin olla useita päiviä 

nukkumatta ja syömättä. Amfetamiinista on useita johdannaisia, kuten esimerkiksi 

ekstaasi ja näihin aineisiin voi syntyä erittäin voimakas psyykkinen riippuvuus. Suo-

malaisilla huumemarkkinoilla amfetamiinin asema on voimakkaasti vahvistunut, ja si-

tä käytetään meillä suhteellisesti enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. (Salaspuro.) 

Ekstaasi 

Ekstaasi on luokiteltu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Ekstaasi kuuluu amfe-

tamiinien ryhmään 3,4-metyleenidioksidimetamfetamiinia (MDMA), jolla on stimu-

loivia ja hallusinogeenisia vaikutuksia. MDMA:n käyttäjällä saattaa ilmetä aistiharho-

ja ja muita salakavalasti havaittavissa olevia psykiatrisia haittoja annosten kasvaessa. 

Ekstaasia käytetään yleensä suun kautta otettavina tabletteina, mutta sitä voi käyttää 

myös suonensisäisesti tai nuuskaamalla. Aineeseen saattaa kehittyä psyykkistä riippu-

vuutta ja kuolemantapaukset johtuvat yleensä huumeen aiheuttamasta ruumiinlämmön 

noususta, jatkuvasta rasituksesta sekä elimistön kuivumisesta. (Melander 2009, 1374 – 

1375.) 

Hallusinogeenit 

Hallusinogeenit luokitellaan luonnollisiksi ja synteettisiksi hallusinogeeneiksi. Luon-

nollisiksi hallusinogeeneiksi luokitellaan meskaliini, jota saadaan eräistä kaktuksista, 

ja philosybe-sienistä saatavat hallusinogeenit. (Salaspuro.) LSD on synteettinen hal-

lusinogeeni. Sitä nautitaan suun kautta ja LSD on vaarallisempaa kuin ekstaasi, vaikka 

ekstaasi luetellaankin erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. LSD sitoutuu aivoissa 

hippocampukseen, aivokuoreen, aivorunkoon sekä pikkuaivoihin ja tämän takia aihe-

uttaa muutoksia aivoissa (Sairanen 2005).  
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Kannabis 

Kannabis on yleisnimitys hamppukasvista saatavista erilaisista valmisteista. Kannabis 

on yleisin ja lievin huume Suomen huumemarkkinoilla. Hamppua voi kasvattaa myös 

Suomen kasvihuoneolosuhteissa. Kasvista saadaan ensimmäiseksi marihuanaa, joka 

valmistetaan kasvin kuivatuista lehdistä ja varsiosista. Hasis valmistetaan kasvin pih-

kasta ja kannabisöljyä valmistetaan tislaamalla. Kannabista tavallisesti poltetaan ja 

tämä aiheuttaa aistiharhoja sekä niin sanottuja psykedeelisiä kokemuksia. (Salaspuro.)  

Kokaiini 

Kokaiini on koka-pensaan lehdestä eristetty alkaloidi, joka tarkoittaa kasveissa esiin-

tyviä typpipitoisia emäksisiä, tavallisesti elimistön toimintoihin voimakkaasti vaikut-

tavia yhdisteitä. Tämän vuoksi kokaiini on kiihottavana aine ja aiheuttaa voimakasta 

psyykkistä riippuvuutta. Kokaiinin vaikutuksia on mm. pulssin ja hengityksen kiihty-

minen, ruokahalun ja unentarpeen väheneminen. Kokaiinia käytetään joko nuuskaa-

malla, liottamalla tai suonensisäisesti. Koka-baseja (epäpuhdas kokatahna) ja crack 

(kokaiinin, veden ja ammoniakin sekoitus) ovat poltettavassa muodossa olevaa koka-

iinia. (Irti huumeista ry.) 

Lääkkeet 

Huumausaineiksi luokiteltavat lääkkeet ovat psykotrooppisia lääkkeitä, jotka kuuluvat 

lamaannuttavien huumeiden ryhmään. Psykotrooppisia lääkkeitä ovat unilääkkeet, 

joissa käytetään barbituraatteja, sekä eräät rauhoittavat lääkkeet, joissa käytetään bent-

sodiatsepiineja. Nämä aineet helpottavat nukahtamista ja suurempina annoksina nau-

tittuina saattavat aiheuttavat alkoholityyppisen päihtymyksen. (Melander 2009, 1376.) 

Psykotrooppisten lääkkeiden käyttämisestä saattaa kehittyä voimakas psyykkinen että 

fyysinen riippuvuus (Facta-tietopalvelu).  

Opiaatit 

Opiaattien ryhmään kuuluvat alkaoidit, morfiini ja kodeiini sekä puolisynteettinen he-

roiini. Oopiumunikosta valmistetaan luonnollisia opiaatteja. Opiaatista saadaan tuotet-

tua oopiumia. Tästä voidaan jalostaa morfiinia. Viimeinen luonnollinen opiaatti on 
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kodeiini, jota käytetään monissa lääkevalmisteissa esimerkiksi kipulääkkeissä. (Salas-

puro.) Heroiini on puolisynteettinen opiaatti, jonka valmistuksessa käytetään morfii-

nia. Heroiinia käytetään joko suonensisäisesti ruiskeina tai polttamalla. Heroiinin pi-

toisuudet saattavat vaihdella rajusti, ja tähän lainkäytössä on kiinnitettävä erityistä 

huomiota. Superheroiinin eli fentanyylin takia moni käyttäjä on ottanut yliannostuksen 

ja tästä on seurannut myrkytyskuoleman riski. Superheroiinia oikeuskäytännössä arvi-

oidaan tavallista heroiinia selvästi ankarammin (Melander 2009, 1374).  

Subutex 

Subutexia käytetään opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidossa, ja se on resep-

tivalmiste. Buprenorfiini on subutexin vaikuttava aine, joka vaikuttaa aivoissa samalla 

lailla kuin opioidien käyttö ja vähentää siten opioiden saamisen tarvetta. Buprenorfii-

nia käytetään kuitenkin myös huumausaineena, koska se vaikuttaa keskushermostoon 

kivuntunnetta lieventävästi. Suomessa ainetta käytetään eniten suonensisäisesti ja yli-

annostukset ovat yleisiä, koska yleensä samaan aikaan käytetään muitakin aineita. 

(Melander 2009, 1376-1377.) 

4.2 Huumausaineet Kouvolan seudun alueella 

Yleisimmät huumausaineet, joita liikkuu Kouvolan seudulla, ovat kannabis, amfeta-

miini, subutex ja erilaiset huumeiksi luokiteltavat lääkkeet. (Huumeet kalvavat tuhatta 

ihmistä Kouvolan seudulla 8.2.2009.) Heroiini on tekemässä tuloaan markkinoille 

(Gråsten 2008).  Kouvolan käräjäoikeudessa ei tullut kuitenkaan vastaan yhtään huu-

mausainerikosta, jossa kyseessä olisi ollut heroiini. Kuvassa 1 on esitetty, millaisia 

huumausaineita tekijöiden hallusta löytyi, millaisia huumausaineita he olivat käyttä-

neet tai myyneet. Liitteistä 1-3 voi nähdä yksityiskohtaiset tiedot, millaisia huumaus-

aineita on saatu kiinni Kouvolan seudulla. 

Huumausaineista, joita liikkuu myös Kouvolan seudulla, on yksi esimerkkitapaus. Sii-

nä venäläismiehet levittivät Kymenlaakson alueella amfetamiinia, ekstaasia, hasista ja 

erittäin vaarallista gamma-huumetta. Suurin yksittäinen huumausaine-erä oli Venäjältä 

tuotu kilon amfetamiinierä, josta viranomaiset saivat takavarikkoon 331 grammaa. 

Vankeustuomiot vaihtelivat vajaasta kahdesta vuodesta neljään vuoteen ja kolmeen 

kuukauteen. (Venäläisen huumeliigan päätekijät pidetään vangittuina 9.11.2008.) 
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Kuva 1. Huumausaineet Kouvolan seudun alueella vuonna 2008 

Kuten kuvasta 1 voi nähdä, kannabis ja amfetamiini olivat yleisimmät huumausaineet. 

Kannabiksen viljelyä tapahtui eniten. Myös lääkkeet olivat huumausainerikollisten 

yleisimpiä aineita joita he käyttivät, yrittivät hankkia, pitivät hallussaan tai myivät 

eteenpäin. Ekstaasi, joka luokitellaan erittäin vahvaksi huumeeksi, oli kyseessä kah-

dessa tapauksessa. 

 

5 HUUMAUSAINEIDEN KÄYTTÄJÄTYYPIT 

Huumeiden käyttäjät voidaan kategorioida viiteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään 

kuuluvat kokeilijat, jotka käyttävät huumetta hetken mielijohteesta, kun tilaisuus tar-

joutuu. Yleisin huume, jota kokeillaan on kannabis, koska sitä saadaan yleensä helpos-

ti kavereilta. Kokeilulla halutaan usein yksinkertaisesti vain uusia kokemuksia ja sen 

tuomaa jännitystä. (Melander 2009, 1388 – 1389.) 



  15 

 

 

 

Toisessa ryhmässä ovat virkistyskäyttäjät, joka käyttävät yleensä ystävien seurassa. 

Yleisin aine, jota virkistyskäyttäjät käyttävät, on kannabis. Valitettavasti myös erittäin 

vaaralliseksi huumeeksi luokiteltua ekstaasia on käytetty tässä ryhmässä virkistyskäyt-

töön.  Kokaiinin käyttö on myös tyypillistä. Virkistyskäyttäjä voi olla pitkän aikaa 

käyttämättä, mutta käyttää heti tilaisuuden tullen. (mts. 1389.) 

Kolmannessa ryhmässä ovat tilannekäyttäjät, jotka tietyissä tilanteissa esimerkiksi 

stressin välttämiseksi ajautuvat käyttämään huumeita. Tähän ryhmään kuuluvat 

useimmiten lääkkeiden väärinkäyttäjät. (mts. 1389.) 

Viimeisiin ryhmiin kuuluvat pitkäaikaiskäyttäjät ja ongelmakäyttäjät. Pitkäaikaiskäyt-

täjillä intensiivinen käyttö on lähes päivittäistä. Tällainen käyttö johtaa yleensä riip-

puvuuteen. Intensiivinen käyttäjä käyttää usein samanaikaisesti alkoholia, lääkkeitä ja 

huumeita. Ongelmakäyttäjät ovat jo pahasti huumekierteessä eivätkä hallitse enää 

huumeiden käyttöä. Yleensä ongelmakäyttäjälle kelpaa mikä tahansa aine, jota hän saa 

ja näin hän sairastuu helposti vakaviin tauteihin kuten esimerkiksi immuunikatoon. 

(mts. 1389.)    

Suurin osa huumeiden käyttäjistä aloittaa varsin nuorena ensimmäiset huumekokeilut. 

Niin sanottu uutuudenviehätys kiehtoo etenkin nuoria kokeilemaan ensimmäiseksi 

kannabista, koska sitä on helpoiten saatavilla. Yleensä ajatellaan, että tähän se jää, 

mutta joillain henkilöillä viehtymys huumeisiin on niin suuri, joten miksi olisi vaikea-

ta siirtyä kokeilemaan astetta kovempia huumeita, kun kerran kannabistakin on jo ko-

keiltu. (Hakaniemi 2009.) 

Kaveriporukalla on suuri vaikutus nuorien käyttäytymiseen. Askel kovempiin huu-

meisiin on lyhyt ja yleensä tapahtuu hetken mielijohteesta ja tietysti omasta kiinnos-

tuksesta. Kun tähän pisteeseen tullaan, voidaan vain toivoa, että joku huomaisi tilan-

teen, tarttuisi ongelmaan kiinni – auttaisi ja ohjaisi hoitoon. Yleensä huumeisiin on 

jääty jo niin pahasti koukkuun, että huumeidenkäyttäjällä on jo vaurioita elimistössä 

sekä psyykkisiä oireita. 

Parikymppinen nuorimies kertoo: ”Kaikki rahat menee ja lisää on han-

kittava myymällä kamaa. Käsivarressa on markkinoiden vahvin lääke-

laastari, joka pitää opiaattireflat poissa. Kroppa on siinä kunnossa, etten 
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pysty piikittämään enää kuin jalkaan. Haluan lääkäriin, mutta ei ole ra-

haa. Jos sitä on, se menee lääkkeisiin ja kamaan. Nyt mä vaan toivon, et-

tä pääsisin hoitoon ennen kuin on liian myöhäistä”. (Hakaniemi 2009.)   

   

6  RIKOSLAKI 50 LUKU 

6.1 Huumausainerikos RL 50:1 

Rikoslain 50. luvun 1. pykälän muutokset tulivat voimaan 1.9.2008 (374/2008), koska 

uusia huumeita tulee jatkuvasti markkinoille. Seuraavat huumausaineet, jotka maini-

taan rikoslain 50. luvun 1. pykälässä, ovat sellaisia, joita voi kasvattaa Suomessakin. 

Huumausainerikoksesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodek-

si.  

Rikoslain 50. luvun 1. pykälän mukaan huumausainerikoksella tarkoitetaan 

1) laitonta huumausaineen valmistamista tai valmistamisen yritystä taikka kokapen-

saan, kat-kasvin (Catha edulis) tai Psilosybe-sienien viljelyä tai viljelyn yritystä,  

2) oopiumunikon, hampun tai meskaliinia sisältävien kaktuskasvien viljelyä tai vilje-

lyn yritystä käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka-aineena taikka käytettäväksi 

huumausaineen valmistuksessa tai tuotannossa,  

3) huumausaineen maahantuontia, maastavientiä, kuljetusta tai näiden yritystä,  

4) huumausaineen myyntiä, välitystä, toiselle luovuttamista tai muulla tavoin levittä-

mistä tai sen yritystä,  

5) huumausaineen hallussapitoa tai yritystä hankkia huumausainetta.  

 

6.2 Huumausainerikosten tekotavat 

6.2.1 Huumausaineen valmistus ja viljely 

Huumeiden valmistusta on muun muassa huumeen puhdistaminen tai muuntaminen 

toiseksi huumeeksi - yleensä kaikkia keinoja, joilla huumetta voidaan aikaansaada. 

Huumausaineen valmistamiseen rinnastetaan tuotanto, jolla tarkoitetaan oopiumin, 
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kokalehden, kannabiksen ja kannabishartsin erottamista kasveista (EDILEX). Huu-

mausaineen viljely alkaa jo siitä, kun siemeniä hankitaan, koska huumausaineen val-

mistukseen soveltuvan tarvikkeen hankkiminen on jo rangaistavaa (Frände 2006, 

810). 

6.2.2 Huumausaineen kuljetus 

Huumausaineen kuljetus käsittää huumausaineen salakuljetuksen, kuljetuksen ja kulje-

tuttamisen. Yleensä huumausaineen kuljetuksessa on käytännössä kyse huumausai-

neen salakuljetuksesta Suomeen tai salakuljetuksesta Suomesta muihin maihin. Vaik-

ka salakuljettajan kuljetusyritys epäonnistuisi, on kyseessä huumausainerikos sen pe-

rusteella, että hän on pitänyt hallussaan huumetta. Kuljetuttamisella taas tarkoitetaan, 

että tekijä käyttää toista henkilöä kuljettamiseen. Tällöin tekijä on kuljettanut huuma-

usainetta laissa tarkoitetuin tavoin. (Frände 2006, 811.) 

6.2.3 Huumausaineen myynti, välitys ja muu luovuttaminen 

Huumausaineen myynnistä on kyse huumeiden omistajan vaihtumisessa korvausta 

vastaan. Kaupaksi tarjoaminen tarkoittaa myymisen yritystä ja on yhtälailla rangaista-

vaa kuin varsinainen myyminen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että henkilö on tarjon-

nut huumetta ostettavaksi kuitenkaan vielä ehtimättä toimittaa huumetta ostajalle. 

(Melander 2009, 1380.) 

Huumausaineen välittämisessä on kyse huumeiden toimittamisesta myyjältä tai muulta 

luovuttajalta hankkijalle. Huumeet ja rahat, joita välittäjä käsittelee eivät ole hänen 

omiaan, vaan hän toimii vaihtojen välikappaleena niin, etteivät ostaja ja myyjä tapaa 

toisiaan. Huume-erälle hankittavan ostajan ja myyjän etsiminen on myös välittämistä. 

(mts. 1381.) 

Yleensä huumausaineita luovutetaan ystäville ja tutuille ilmaiseksi ja tämä luovutus 

on rangaistavaa. Luovuttamiseen voi syyllistyä myös esimerkiksi potilas, joka oman 

lääkemääräyksen nojalla luovuttaa psykotrooppisia lääkkeitä (unilääkkeet, joissa käy-

tetään barbituraatteja tai bentsodiatsepiineja) eteenpäin, koska reseptilääkkeitä ei saa 

luovuttaa eteenpäin. (mts. 1381.) 
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6.2.4 Huumausaineen hallussapito ja hankkiminen 

Hallussapito ei tarkoita vain aineen fyysistä hallussapitoa vaan riittää, että tekijällä on 

mahdollisuus määrätä aineen siirtämisestä paikasta toiseen. Huumausaineen hallussa-

pito tarkoittaa yksinkertaistettuna esimerkiksi myös sitä, että huumausaine on kätket-

tynä säilytyslokeroon, johon tekijällä on avain. (Frände 2006, 815.)  

Huumeita hankitaan yleisimmin ostamalla, mutta huumeita on saatettu hankkia esi-

merkiksi erehdyttämällä lääkäriä antamaan lääkemääräys tai farmaseutin huijaaminen 

väärennetyllä reseptillä. Huumausaineen hankkimisen yritys on myös rangaistavaa. 

(Melander 2009, 1383.)    

Käytännön esimerkkinä huumausainerikostapaus, johon syyllistyi kuusankoskelainen 

24-vuotias nainen, kun hänen veressään oli amfetamiinia sekä tutkinnassa selvisi, että 

nainen oli ”harrastanut” huumausainekauppaa. Naisen todettiin pitäneen hallussaan 

osin omaa käyttöä ja osin myyntiä varten 40 grammaa amfetamiinia. Häneltä takava-

rikoitiin amfetamiinin lisäksi 30 ekstaasitablettia ja 1 850 euroa rahaa, jotka katsottiin 

huumausaineiden myyntituloiksi. Kouvolan käräjäoikeus tuomitsi naisen huumausai-

nerikoksesta kolmen kuukauden vankeusrangaistukseen. (Huumediileri paljastui ratti-

juopumusepäilystä 2008.)  
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Kuva 2. Huumausainerikosten (RL 50:1) määrä Kouvolan seudulla vuonna 2008 

Kuten kuvasta 2 ilmenee, SAKARI-tietojärjestelmästä koottujen tietojen mukaan 

huumausainerikoksia oli tuomittu kaikkein eniten Kouvolassa, yhteensä 19 kappaletta. 

Liitteistä 1/1 ja 1/2 voi tarkastella, millaiseen rikokseen tekijät ovat syyllistyneet, mil-

laisia aineita tekijöiden hallusta on löytynyt sekä millaisiin rangaistuksiin heidät on 

tuomittu. Edellä mainituista liitteistä voi myös tarkastella mahdollisia oheisrikoksia, 

joihin tekijät ovat huumausainerikoksen ohella syyllistyneet.   

6.3 Törkeä huumausainerikos RL 50:2 

Rikoslain 50. luvun 2. pykälän mukaan huumausainerikos on törkeä, jos  

1) rikoksen kohteena on erittäin vaarallinen huumausaine tai suuri määrä huumausai-

netta,  

2) rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä,  

3) rikoksentekijä toimii järjestäytyneen ryhmän jäsenenä,  

4) rikoksella aiheutetaan usealle ihmiselle vakava hengen tai terveyden vaara,  

5) huumausainetta levitetään alaikäisille tai muuten häikäilemättömällä tavalla.  
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Rikoksen on oltava lisäksi kokonaisuutena arvostellen törkeä. Törkeästä huumausai-

nerikoksesta on mahdollista tuomita ainoastaan vankeutta. Rangaistusasteikkona on 

vähintään vuosi ja enintään kymmenen vuotta vankeutta. Rangaistuslajin valinta teh-

dään ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä. Edellytysten täyttyessä vankeus 

voidaan määrätä ehdollisena. Tällainen edellytys on esimerkiksi jos vankeusrangais-

tuksen pituudeksi on määrätty enintään kaksi vuotta. Ehdollisen vankeusrangaistuksen 

käyttämiselle ei saa olla esteenä esimerkiksi tekijän aikaisempi rikollisuus (Kainulai-

nen 2007, 28). 

 

Rikoslain 50. luvun 5. pykälän mukaan erittäin vaarallisella huumausaineella tarkoi-

tetaan huumausainetta, jonka käyttöön liittyy virheellisestä annostelusta johtuva hen-

genvaara, lyhytaikaisestakin käytöstä johtuva vakavan terveydellisen vaurion vaara 

tai voimakkaat vieroitusoireet. Amfetamiini, ekstaasi ja kokaiini luokitellaan erittäin 

vaarallisiksi huumausaineiksi, jotka voivat vaurioittaa elimistöä ja keskushermostoa jo 

muutamalla käyttökerralla (Frände 2006, 827). 

 

Hallituksen esityksessä ei ryhdytty tarkasti määrittelemään, mikä on huumausainelais-

sa tarkoitettu suuri määrä. Suurta määrää ei voida täsmällisesti ilmoittaa esimerkiksi 

kiloissa, koska määrä vaihtelee aineittain sekä huumausaineen pitoisuus vaikuttaa ran-

gaistuksen mittaamiseen. Suomessa kuitenkin törkeäksi huumausainerikokseksi katso-

taan parin hasiskilon maahantuonti. Perusteluna tälle on Suomen pienet huumausai-

nemarkkinat suhteessa Euroopan markkinoihin, joilla liikkuu satojen kilojen huuma-

usainemäärät ja nämä määrät ovat suhteellisen tavallisia. Tästä syystä suuren määrän 

rajaa arvioitaessa hallituksen esityksen mukaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota 

kansainväliseen mittapuuhun. (HE 180/1992, 22.)  

 

Törkeissä huumausainerikoksissa rikosnimikkeen valinta ei ole yksiselitteistä. Rikos-

nimikkeen valintaan vaikuttavat ensinnäkin, voidaanko teko katsoa kokonaisuudes-

saan törkeäksi. Ei riitä, että kohteena on erittäin vaarallinen huumausaine tai suuri 

määrä vaarallista huumausainetta, tekemään rikoksesta törkeää. Vaikka erittäin vaaral-

liseksi huumausaineeksi luokitellaan ekstaasi, ei pieni määrä tee sen hallussapidosta 

törkeää huumausainerikosta. (Melander 2009, 1394-1395.) 
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Törkeitä huumausainerikoksia tuomittiin käräjäoikeudessa muutama. Kyseessä oli to-

sin samaa huumausaine-erää koskeva hallussapitotapaus. Määrä oli huomattava, noin 

30 kilogramman amfetamiinierä. Tekijät tuomittiin maksamaan huomattavia korvauk-

sia yhteisvastuullisesti, ja molemmat tuomittiin ehdottomaan vankeusrangaistukseen. 

6.4 Huumausaineen käyttörikos RL 50:2 a  

Rikoslain 50. luvun 2 a. pykälän mukaan huumausaineen käyttörikoksella tarkoitetaan 

huumausaineen laitonta käyttämistä, hallussapitoa omaa käyttöä varten tai yritystä 

hankkia vähäisen määrän huumausainetta. Huumausaineen käyttörikoksesta tuomit-

taan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Huumausaineen käyttörikokseen 

ei sisälly esimerkiksi viljely, vaikka kysymyksessä olisi vähäinen määrä huumausai-

netta (Kainulainen 2006, 12). Kuvassa 3 on esitetty huumausaineen käyttörikosten 

määrän jakautuminen kunnittain.  

Liitteestä 3 voi havaita huumausaineen käyttörikosten yhteyden muihin rikoksiin sekä 

tekijöille tuomitut rangaistukset. Valitettavasti kaikista huumausainerikoksista ei ole 

ehditty antaa tuomiota tutkimuksen tekoaikana, joten tämän osalta tulokset tuomioista 

eivät anna täysin täsmällistä tietoa. On myös huomioitava, että vankeus on annettu sii-

tä syystä, että huumausaineen käyttörikos on niin sanotusti oheisrikos muiden pääri-

kosten ohella. 
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Kuva 3. Huumausaineen käyttörikokset (RL 50:2 a) Kouvolan seudun alueella 2008 

SAKARI-tietojärjestelmän mukaan Kouvolan seudun alueella tuomittiin 26 huumaus-

aineen käyttörikosta. Kouvola on edelleen selvästi tilaston kärkipäässä. Tuloksia tar-

kasteltaessa on otettava huomioon, että yksi huumausaineen käyttörikos pitää usein si-

sällään hyvin monenlaista toimintaa.  

Harvemmin käräjäoikeudessa käsitellään enää yksittäisiä huumausaineen käyttörikok-

sia. Useimmiten tekijä on nimittäin syyllistynyt useampaan rikokseen samanaikaisesti. 

Jos tekijä on esimerkiksi käyttänyt vähäisen määrän huumausainetta ja kuljettanut 

ajoneuvoa huumausaineiden vaikutuksen alaisena, on tekijälle syytä tuomita teoistaan 

yhteinen rangaistus. Tästä saa joko yhteisen sakko- tai vankeusrangaistuksen.  

Menettämisseuraamus RL 50:6  

Rikoslain 50. luvun 6. pykälän mukaan valtiolle menetetyksi on tuomittava välineet, 

tarvikkeet tai aineet, joita on käytetty rikoslain 50. luvussa tarkoitetun rikoksen teke-

miseen tai jotka on tähän tarkoitukseen hankittu. Valtiolle menetetyksi tuomitaan aina 
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rikoksen kohteena ollut huumausaine (RL 10:5:1). Jos huumetta ei ole takavarikoitu, 

mutta poliisitutkinnassa on käynyt ilmi, että se on esimerkiksi kätketty, tällöin huu-

meen arvo voidaan tuomita valtiolle menetetyksi. Jos taas ilmenee, että huumausaine 

on esimerkiksi hävitetty, sen arvoa ei tuomita menetetyksi (Melander 2009, 1402-

1403).  

 

Käräjäoikeudessa huumausainerikokseen syyllistyneiden hallusta takavarikoitiin lähes 

kaikki rikoksentekovälineenä käyttämät esineet, aineet ja jopa reput, joissa huumaus-

aineita oli kuljetettu. Näin määrätään rikoslain 10. luvun 4. pykälässä. 

 

Rikoslain 50. luvun 4. pykälässä on säädetty huumausainerikoksen edistämisestä.  

Tämän pykälän mukaan huumausainerikoksen edistämiseen käytetyt varat on tuomit-

tava valtiolle menetetyksi, silloin kun teko on rangaistava huumausainerikoksena tai 

törkeänä huumausainerikoksena. Edistämisellä ei tarkoiteta huumausaineiden myyntiä 

tai huumeiden hankkimista, vaan edistämisellä tarkoitetaan tilanteita, joissa päätekoon 

ei ole ehditty ryhtyä (Melander 2009, 1409-1410). Nämä ovat harvinaisempia rikok-

sia. 

6.5 Toimenpiteistä luopuminen RL 50:7  

Rikoslain 50. luvun 7. pykälän säännös koskee toimenpiteistä luopumista. Säännös 

koskee huumausaineen käyttöä ja huumausaineen käyttöön liittyvää muuta huumaus-

ainerikosta. Syyttäjä saa jättää syytteen nostamatta ja tuomioistuin jättää rangaistuksen 

tuomitsematta, jos rikosta on huumausaineen määrä ja laatu, käyttötilanne sekä olo-

suhteet huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Toimenpi-

teistä voidaan myös luopua, jos tekijä hakeutuu sosiaali- ja terveysministeriön hyväk-

symään hoitoon. Tästä säädetään SosTM antamassa asetuksessa (290/2002).  Termi 

toimenpiteistä luopuminen kattaa myös esitutkinnan toimittamatta jättämisen, josta 

säädetään ETL 4 §:ssä (645/2003).  

 

Kouvolan käräjäoikeudessa oli muutama tapaus, jossa tekijää ei tuomittu asian ollessa 

vireillä. Syynä tähän oli riittämätön näyttö syyllisyydestä rikokseen ja toisessa tapauk-

sessa toimenpiteistä luovuttiin, sillä tekijä hakeutui sosiaali- ja terveysministeriön hy-

väksymään hoitoon. (SAKARI-tietojärjestelmä 2009.) 
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7 HUUMAUSAINERIKOKSET KOUVOLAN SEUDUN ALUEELLA VUONNA 2008 

Huumausainerikoksia (RL 50:1 huumausainerikos, RL 50:2 törkeä huumausainerikos 

sekä RL 50:2 a huumausaineen käyttörikos) tuomittiin Kouvolan käräjäoikeudessa 

vuonna 2008 hieman yli 60. Huumausainerikoksia on kuitenkin tapahtunut enemmän, 

mutta poliisi on antanut sakkoa rangaistusmääräysmenettelyssä, jolloin syytettä huu-

mausainerikoksesta ei ole nostettu. Poliisille on myös mahdollisesti tullut rikosilmoi-

tuksia, joiden perusteella ei ole ollut syytä ryhtyä enempiin toimenpiteisiin. Kaikkia 

huumausainerikoksia ei ole edes tullut poliisin tietoon. 

 

 

 

Kuva 4. Huumausainerikollisuus Kouvolan seudun alueella yhteensä vuonna 2008  

Kuvassa 4 ovat yhteenlaskettuna kaikki huumausainerikokset, jotka on tuomittu Kou-

volan käräjäoikeudessa. Käräjäoikeudessa tuomittiin yhteensä 64 huumausainerikosta. 

Näistä suurimman osan muodostavat huumausainerikokset (RL 50:1) sekä huumaus-

aineen käyttörikokset (RL 50:2 a). Törkeitä huumausainerikoksia tuomittiin kaksi  
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(RL 50:2). Kouvolassa ja Kuusankoskella on tapahtunut kaikkein eniten huumausaine-

rikoksia (1 §, 2 § ja 2 a §). (Tilastotiedot SAKARI-tietojärjestelmästä 2009.)  

Yksistään huumausainerikosten määrät eivät anna aivan riittäviä tuloksia. On huomi-

oitava kuntien väkiluvut, jolloin vertailu antaa luotettavampia tuloksia. Koska Kouvo-

lassa on eniten asukkaita, on hyvin todennäköistä että Kouvolassa on tapahtunut eni-

ten huumausainerikoksia. Kuvassa 5 on laskettu huumausainerikosten määrä suh-

teutettuna asukaslukuun. Taulukosta 1 voi nähdä Kouvolan seudun asukkaiden väki-

luvut. 

 

 

 

Kuva 5. Huumausainerikollisuus suhteutettuna asukaslukuun vuonna 2008 

Asukaslukuvertailu ei muuttanut tilastoa radikaalisti verratessa kuvan 4 tilastoa. Asu-

kaslukuun suhteutettuna huumausainerikoksia tuomittiin hieman enemmän Valkealas-

sa kuin Anjalankoskella. Samoin kävi Elimäen ja Iitin kohdalla. 
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Taulukko 1. Kouvolan seudun väkiluku vuonna 2008 

Taulukossa on jokaisen kunnan asukasluku vuonna 2008, josta voi laskea, kuinka 

huumausainerikollisuus on jakautunut kuntien kesken.  (Tilastokeskus.) 

 

 

 

 

 

Kuvassa 6 on tarkasteltu millaisia huumausainerikoksia on tapahtunut Kouvolan seu-

dulla. 

 

 

 

Kuva 6. Huumausainerikokset Kouvolan seudun alueella vuonna 2008 

Väkiluku vuonna 2008   

Kouvola 30 664 

Kuusankoski 19 782 

Anjalankoski 16 491 

Valkeala 11 605 

Elimäki 8 231 

Iitti 7 150 

Jaala 1 850 
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Huumausainerikoksiin syyllistyneet olivat eniten viljelleet kannabista. Huumausainei-

den hallussapito sekä käyttö olivat tavanomaisia huumausainerikoksia. Hankkimisen 

yrityksessä oli yleensä kyse lääkkeiden hankkimisesta apteekista väärennetyllä resep-

tillä. Yritykset kuitenkin epäonnistuivat. 

 

8 HUUMAUSAINEIDEN YHTEYS MUUHUN RIKOLLISUUTEEN 

Huumeiden käytön ja muun rikollisuuden yhteys on melko suuri. Tämän voi huomata 

liitteistä 1 ja 3. Kovien huumeiden korkeat hinnat ajavat huumeidenkäyttäjät tekemään 

omaisuusrikoksia. Myös rikollisuus ajaa ihmisen huumeiden pariin, koska rikoksente-

kijän arvomaailma on useinkin huumemyönteinen. 

Sekä huumeiden käyttö että muu rikollisuus kertovat poikkeavasta käyttäytymisestä ja 

ovat osa tietynlaista elämäntapaa. On toki huomioitava, että huumeidenkäyttäjien 

oheisrikollisuus koskee sitä osaa huumeidenkäyttäjistä, jotka ovat vieraantuneet yh-

teiskunnasta tai ovat rikoskierteessä. Huumeidenkäyttäjät, joilla ei ole rahapulaa, 

hankkivat huumeensa usein välikäsien kautta. He eivät sorru omaisuusrikoksiin ja tä-

män takia jäävät harvoin kiinni (Melander 2009, 1371 – 1372).     

Automurrot olivat 2000-luvun alussa melkeinpä yleisin huumausaineisiin liittyvä ri-

kos, koska murron yhteydessä saatiin varastettua yleensä kaikki irtain ellei jopa koko 

autoa. (Gråsten 2008.) Varkausrikoksissa kuitenkin täytyy nähdä vaivaa ja uhrata ai-

kaa varastetun tavaran myymisessä (Kinnunen 2008, 36). Nyt rikokset ovat vaihtuneet 

varkauksista petoksiin kuten pikavippien nostamiseen väärillä henkilötiedoilla sekä 

pikkuliikkeiden ja apteekkien ryöstöihin sekä lääkemääräyksien väärentämiseen 

(Gråsten 2008). Ryöstöä on pidetty huumeista vaikeasti riippuvaiselle käyttäjälle no-

peana ja tehokkaana rahanhankintakeinona, koska ryöstösaaliin saa usein rahana 

(Kinnunen 2008, 36). Rattijuopumukset huumausaineiden vaikutuksen alaisena ovat 

valitettavan useita.  

Huumausainerikosten määrän tulkitseminen tilastolukujen perusteella on jokseenkin 

hankalaa, koska varmoja johtopäätöksiä ei voida tehdä, sillä rikollisuuden tilastoitu 

määrä riippuu paljon siitä, miten rikos yksilöidään. Vaikka samaa huumausaine-erää 
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koskevat teot tulisi yksilöidä yhdeksi teoksi, näin ei aina välttämättä tehdä ja tilas-

toidun huumausainerikollisuuden määrä muuttuu tilastojen käytäntöjen muuttumisen 

myötä.  

Käräjäoikeuden tilastoja tulkitessa on eritelty saman tekijän, eri ajankohtana tekemät 

huumausainerikokset omiksi teoikseen. Noin 50 % käräjäoikeudessa tuomituista huu-

mausaineen käyttörikokseen syyllistyneistä oli syyllistynyt myös huumeidenvaikutuk-

sen alaisena kuljettamaan autoa. Tekijä syyllistyi rattijuopumukseen ja huumeiden 

käyttöön, jolloin tekijälle tuomittiin teosta yhteinen rangaistus. Toinen suurin oheisri-

kos huumeidenkäytön tai huumausaineiden hankkimisen yritykseksi oli lääkereseptien 

väärennökset. Yllättävän usein huumausainerikoksen lisäksi tuomittiin myös ampuma-

aserikoksesta. Ankarammalla kädellä rangaistaan tekijöitä, jotka hankkivat huumaus-

aineita myydäkseen niitä eteenpäin. 

 

9 RIKOSSEURAAMUKSET 

Rikoksen tultua poliisin tietoon suoritetaan rikoksesta esitutkinta. Poliisin tutkima asia 

menee syyttäjälle, joka päättää, nostetaanko asiassa syyte. Jos syyte on aihetta nostaa, 

laatii syyttäjä käräjäoikeuteen haastehakemuksen. Rikoksen ollessa vähäinen, voi 

syytteen jättää nostamatta laissa säädetyillä perusteilla. (Oikeusministeriö 2006.) 

9.1 Poliisin ja syyttäjän määräämät seuraamukset 

9.1.1 Rangaistusvaatimukset 

Vuonna 2001 huumausaineen käyttörikosuudistuksen myötä tehtiin mahdolliseksi 

huumeiden käyttäjien sakottaminen ilman käräjäoikeuskäsittelyä (Kainulainen 2006, 

8). Huumausaineen käyttörikos on ainoa huumausainerikos, jota voidaan käsitellä 

rangaistusmääräysmenettelyssä. Huumausaineen käyttörikos on lievin huumausaineri-

kos, eli tekijän hallusta on löytynyt huumausaineita vähäinen määrä ja vain hänen 

omaa käyttö varten. Huumausaineen käyttörikoksesta seuraa yleensä sakkorangaistus, 

joka annetaan rangaistusmääräysmenettelyssä (Kainulainen 2006, 67). 
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Poliisi kirjoittaa rangaistusmääräysmenettelyssä lomakkeen, jossa on tiedot rikoksesta 

epäillystä henkilöstä ja tapahtuneesta rikoksesta. Rikoksesta suoritetaan niin sanottu 

suppea esitutkinta. Poliisi tekee vaatimukseen esityksen päiväsakkojen määrästä sekä 

mahdollisista menettämisseuraamuksista. Vaatimus annetaan tiedoksi rikoksesta epäi-

lylle henkilölle. Päiväsakkojen lukumäärä vahvistetaan yleisten rangaistusten mit-

taamista koskevien periaatteiden mukaan ja tekijän syyllisyyden perusteella (Koskinen 

2008). Päiväsakon rahamäärä vahvistetaan niin, että se on kohtuullinen sakotettavan 

maksukykyyn nähden. Sakon kokonaisrahamäärä saadaan laskettua päiväsakon lu-

kumäärä kerrottuna päiväsakon rahamäärällä (RL 2 a:3). 

Tämän prosessin jälkeen rangaistusvaatimus annetaan syyttäjälle, johon hän tekee 

omat ratkaisunsa. Syyttäjän vahvistaessaan rangaistusvaatimuksen tulee oikeudellises-

ti kyseeseen rangaistusmääräys, jonka mukaan rikokseen syyllistyneen on maksettava 

syyttäjän määräämä sakko (Kainulainen 2006, 67). Kouvolan seudun alueella syyttäjä 

antoi 18 rangaistusmääräystä huumausaineen käyttörikoksista. Kouvolassa annettiin 

14, Kuusankoskella 1 ja Anjalankoskella 3 (Laari 14.5.2009).   

9.1.2 Syyttämättä jättäminen 

Yleiset syyttämättäjättämisperusteet soveltuvat huumausainerikoksiin ja niistä on sää-

detty ROL 1:7-8:ssa. Jos rangaistusmääräys on päätetty jättää antamatta eli jos päätös 

on perustunut olennaisesti puutteellisiin tai virheellisiin tietoihin, syyttäjä saa jättää 

syytteen nostamatta. Syyttäjä saa jättää syytteen nostamatta silloin, kun rikoksesta ei 

ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa sekä tekijän syyllisyys huomi-

oon ottaen on kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä. Samoin toimitaan, kun 

henkilö on tehnyt rikoksen alle 18-vuotiaana, milloin rangaistuksena ei ole odotetta-

vissa kuin sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Teon katsotaan tällöin 

yleensä johtuneen ymmärtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta lain kieltoja ja 

käskyjä kohtaan. Syytteen saa jättää myös nostamatta, jos oikeudenkäyntiä ja rangais-

tusta on pidettävä kohtuuttomina, jos esimerkiksi tekijä hakeutuu sosiaali- ja terveys-

ministeriön hyväksymään hoitoon. Kouvolan seudun alueella syyttäjä teki neljä syyt-

tämättäjättämispäätöstä vuonna 2008 (Laari 14.5.2009). 
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SAKKO 

Ehdollinen vankeusran-

gaistus 

rangaistus 

Ehdoton vankeus-

rangaistus 

rangaistus 

Yhdyskuntapalvelu 

VANKEUS 

9.2 Huumausainerikosasian käsittely Kouvolan käräjäoikeudessa 

Syyttäjältä saapuu haastehakemus käräjäoikeuteen. Tuomari tutkii haastehakemuksen 

ja määrää käsittelypäivän. Käräjäoikeus lähettää huumausainerikokseen syyllistyneel-

le haasteen. Haasteessa vastaajaa eli syytettyä kehotetaan muun muassa vastaamaan 

kirjallisesti häntä vastaan esitettyihin vaatimuksiin tiettyyn päivään mennessä, tai hä-

net kutsutaan suoraan vastaamaan istuntoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Rangaistuksen määräämisen vaiheet huumausainerikoksissa 

Kuvassa 7 on esitetty rangaistuksen määräämiseen vaiheet. Tuomari aloittaa rangais-

tuksen määräämisen ottamalla huomioon kaikki lain mukaan rangaistuksen määrään ja 

RANGAISTUKSEN 

MITTAAMINEN 

Huumausaineen määrä ja  

kerta-annos 

Teon vaarallisuus ja  

teon ajallinen kesto 

Huumausaineen pitoisuus 

Huumausaineen laji 
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lajiin vaikuttavat perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyyden. Näiden jälkeen 

mietitään, onko rikos sakolla vai vankeudella soviteltavissa. Sen jälkeen tehdään pää-

tös rangaistuksen pituudesta. Jos tuomari päätyy vankeusrangaistukseen, tehdään va-

linta vankeusrangaistuksen osalta. Tällöin tehdään valinta ehdollisen vankeuden, eh-

dottoman vankeuden ja yhdyskuntapalvelun välillä. 

Käräjäoikeudessa asia voidaan ratkaista suullista istuntokäsittelyä pitämättä. Tällöin 

asia ratkaistaan kansliassa ja tätä kutsutaan kirjalliseksi menettelyksi. Kirjallisen me-

nettelyn edellytyksenä on, että vastaaja tunnustaa menetelleensä syytteessä kuvatulla 

tavalla, hän luopuu oikeudesta suulliseen käsittelyyn ja suostuu asian ratkaisemiseen 

kirjallisessa menettelyssä. 

Jos asiaa ei ratkaista kirjallisessa menettelyssä, järjestetään asiassa suullinen istunto-

käsittely. Istuntokäsittelyyn on kutsuttava syyttäjä, vastaaja ja asianomistaja. Asian-

omistaja kutsutaan pääkäsittelyyn, mikäli sellainen on. Tuomio voidaan julistaa välit-

tömästi tai se voidaan antaa kansliatuomiona viimeistään kahden viikon kuluessa pää-

käsittelystä. 

9.2.1 Rangaistuksen mittaaminen 

Rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen va-

hingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muu-

hun tekijän syyllisyyteen. (RL 6:4). 

Huumausainerikosten rangaistuksen mittaamiseen vaikuttavat teon vaarallisuus johon 

perustuu huumausaineen laji, määrä ja pitoisuus. Teon vaarallisuuteen vaikuttaa lisäk-

si teon ajallinen kesto eli, onko henkilö käyttänyt pidemmän ajan tietyn määrän huu-

mausainetta vai onko sama huumemäärä ollut henkilön hallussa yhden kerran. (Tapani 

& Tolvanen 2006, 27-28.)  

Otan ymmärtämisen helpottamiseksi käytännön esimerkin, jossa oletetaan, että henki-

lö on käyttänyt puolen vuoden aikana 80 grammaa kannabista eli 4 grammaa viikossa. 

Tällöin käytetyn huumausaineen kokonaismäärää ei voida pitää samanlaisena rangais-

tuksen mittaamisen lähtökohtana kuin tuomittaessa rangaistusta kerralla hallussa pide-

tystä vastaavasta määrästä. (KKO 2003:62.) 
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Rikoslain 6. luku sisältää käsitteellisesti kahdenlaisia lieventämisperusteita. Seuraavat 

lieventämisperusteet vaikuttavat tietyn rangaistusasteikon sisällä rangaistuksen pituu-

teen. Näitä ovat rangaistuksen koventamisperusteet, lieventämisperusteet ja kohtuul-

listamisperusteet. Rangaistusta mitattaessa voidaan ottaa huomioon koventamisperus-

teena muun muassa rikoksen suunnitelmallisuus tai tekijän aikaisempi rikollisuus, mi-

käli se osoittaa piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä (Kainulainen 2006, 81). 

Lieventävänä seikkana voi vaikuttaa esimerkiksi rikoksentekijän pyrkimys edistää 

oman rikoksensa selvittämistä tai rikoksen tekemiseen on vaikuttanut huomattava pai-

nostus. Kohtuullistamisperusteeseen voi vaikuttaa tekijän korkea ikä tai rikoksen te-

kemisestä on kulunut huomattavan pitkä aika. 

Rangaistusasteikon lieventämisestä säädetään rikoslain 6. luvun 8. pykälässä. Sitä so-

velletaan, jos esimerkiksi tekijä on tehnyt rikoksen alle 18-vuotiaana. Tämä merkitsee, 

että sakko- tai vankeusrangaistukselle säädetty enimmäismäärä alenee neljänneksellä 

ja minimi laskee rangaistuslajille säädettyyn yleiseen vähimmäismäärään (Koskinen 

2008, 106). Oletetaan, että A:ta syytetään huumausainerikoksen valmistamisen yrityk-

sestä. Huumausainerikoksen rangaistusasteikko on sakkoa enintään 120 päiväsakkoa 

tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Käytettävissä oleva rangaistusasteikko muuttuu si-

ten, että sakkoa voidaan tuomita vähintään yksi päiväsakko ja enintään 90 päiväsak-

koa (3/4*120). Vankeutta voidaan tuomita vähintään 14 päivää ja enintään yksi vuosi 

ja kuusi kuukautta (3/4*2). Rangaistusasteikon lieventämisessä on sovellettu eniten 

nuoruusperustetta, rikos on jäänyt yritykseksi sekä avunantoa rikokseen.  

9.2.2 Rangaistuslajin valinta 

Huumausainerikoksen rangaistuslajeja ovat sakko, ehdollinen vankeusrangaistus, eh-

doton vankeusrangaistus tai yhdyskuntapalvelu. Jos rikoksentekijä on tuomittava use-

ammasta rikoksesta samalla kertaa, määrätään hänelle yksi yhteinen sakko- tai vanke-

usrangaistus.  

Rikoksentekijä, joka tuomitaan enintään kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeus-

rangaistukseen, voidaan sen sijaan tuomita yhdyskuntapalveluun. Yhdyskuntapalve-

luun tuomitaan vain, jos edellytykset täyttyvät. Edellytyksenä on, että rikoksentekijän 

oletetaan suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta ja että hän antaa siihen suostumuksensa 



  33 

 

 

 

(RL 6:10). Käräjäoikeudessa määrättiin kolmelle huumausainerikokseen syyllistyneel-

le vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalvelua.  

 

 

 

 

Kuva 8. Huumausainerikosten rangaistukset Kouvolan käräjäoikeudessa 2008 

Kouvolan käräjäoikeudessa useimmin tuomittiin yhteinen sakko- tai vankeusrangais-

tus. Nykyisin huumausainerikos ei ole enää päärikoksena, vaan huumausainerikollinen 

syyllistyy myös muihin rikoksiin. Pisin vankeusrangaistus tuli ehdottomasta vankeus-

rangaistuksesta, jonka pituus oli kuusi vuotta. Muuten vankeusrangaistuksen pituudet 

vaihtelivat vuodesta noin kolmeenkymmeneen päivään. Keskimäärin rangaistus oli 

noin neljä kuukautta ehdollista vankeutta. Huumausainerikoksen (RL 50:1) sakkoran-

gaistus oli keskimäärin noin 300 euroa ja huumausaineen käyttörikoksen (RL 50:2 a) 
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sakon määrä oli vastaavasti 400 euroa. On huomioitava, ettei huumausaineen käyttöri-

kos ole yleensä päärikos vaan oheisrikos muiden rikosten ohella. Kolmessa huumaus-

ainerikoksessa ehdoton vankeusrangaistus muutettiin yhdyskuntapalveluksi. Liitteistä 

1-3 voi tarkastella tarkemmin, millaisia erilaisia vankeusrangaistuksia tekijöille tuo-

mittiin.  

 

10 ONGELMAT TUTKIMUKSESSA 

Tavoitteenani oli selvittää huumausainerikollisuuden piirteet Kouvolan seudun alueel-

la ja saada aikaan kattava kokonaisuus huumausainerikollisuudesta. Eniten askarrutti 

aiheen rajaaminen, jotta onnistun valitsemaan oleellisimmat asiat tutkimukseeni. Kun 

teoria oli koossa, varsinainen tutkimus oli helppo toteuttaa. Käräjäoikeuden SAKARI-

tietojärjestelmän tutkiminen osoittautui kuitenkin erittäin haastavaksi. Ensinnäkin oli 

tehtävä paljon taustatutkimusta, jotta tilastojen kokoamisen voi aloittaa. Tarkastuksia 

ja päivityksiä oli tehtävä päivittäin. Tutkimus eli jatkuvasti, koska päivittäin saattoi 

tulla uusi haaste syyttäjältä, jossa huumausainerikoksen tapahtuma-aika oli 2008 vuo-

den puolella. Tutkimusta tehdessä eniten jäi harmittamaan se, että kaikista rikoksista 

ei vielä ole annettu tuomiota. Tämän takia rikosten rangaistukset jäivät hieman avo-

naiseksi, mutta suurin osa on silti selvitetty. 

Tutkimusta tehdessäni halusin saada selville myös syyttäjän tekemät syyttämättäjät-

tämispäätökset Kouvolan seudun alueella tehdyistä huumausainerikoksista. Kun olin 

saanut selville käräjäoikeudessa tuomittujen määrän sekä syyttäjän tekemät syyttämät-

täjättämispäätökset, tulokset jäivät vielä jokseenkin riittämättömiksi. Oli hyvä saada 

myös tutkimukseen mukaan syyttäjän antamat rangaistusmääräykset ja onneksi apua 

sain Kaakkois-Suomen syyttäjänvirastosta.  

 

11 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kaikkia huumausainerikoksia ei varmasti pystytä saamaan selville, koska tekijät eivät 

jää aina kiinni. Yleensä hyvin organisoitunut huumejengi pystyy pitämään toimintansa 
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salassa, mutta jos kiinni jäädään, kiinni jäävät yleensä ne, jotka toimivat niin sanotusti 

välikätenä kentällä.  

Kouvolan seudun alueella ei kuitenkaan ole tuomittu kovinkaan montaa huumausaine-

rikosta suhteessa asukaslukuun. Keskustellessani asiasta laamanni Martti Kurrin kans-

sa, hän oli sitä mieltä, että todellisuudessa huumausainerikoksia tapahtuu enemmän. 

Tekijöitä ei ole saatu kiinni, koska he käyttävät huumausaineita omissa oloissaan ei-

vätkä sorru muihin rikoksiin. Näiden keskuudessa huumeiden käyttö on harkitumpaa. 

Ne, jotka jäävät useimmiten kiinni ovat joko syrjäytyneitä tai heidän oma elämänhal-

linta on vaikeaa (Kurri 16.6.2009). Kuten liitteistä 1-3 voi huomata, hyvin monta 

huumausainerikollista on jäänyt kiinni tehdessään jonkun muun rikoksen, kuten esi-

merkiksi syyllistynyt rattijuopumukseen.  

Lohduttavaa on se, että tilastojen mukaan huumeiden käyttö on ollut pienoisessa las-

kussa, mutta on silti yhteiskuntamme rasitteena. Tilastot onkin jätettävä oman harkin-

nan varaan, koska eivät nekään anna täysin sataprosenttisia vastauksia. Tähän men-

nessä Kouvolan käräjäoikeuteen on kuitenkin saapunut jo melkoinen määrä haasteha-

kemuksia syyttäjältä, jossa tekijä on jollain tavalla syyllistynyt huumausainerikokseen, 

jossa tekoaika on 2009 vuoden puolella. On mielenkiintoista seurata, miten huumei-

den käyttö muuttuu tulevaisuudessa. Käräjätuomari Anneli Tommolan mukaan ennal-

ta ehkäisevään toimintaan olisi panostettava entistä enemmän. Ennen kaikkea olisi 

tiedotettava ja valistettava huumausaineista ja sen mukana tulevista ongelmista 

(Tommola 22.6.2009).  

Mikä olisi paras rangaistus huumausainerikoksesta? Siihen on vaikea vastata yksiselit-

teisesti, sillä rangaistukseen vaikuttaa todella monta eri tekijää. Kuitenkin yhteenve-

don voi tehdä siitä, millaisia rangaistuksia yleisimmin tuomitaan. Vähäiset rikokset 

käsitellään rangaistusmääräysmenettelyssä, jolloin poliisi antaa tekijälle yleensä sak-

koa eikä syytettä huumausainerikoksesta nosteta. Rikokset, jossa syyttäjä on nostanut 

syytteen huumausainerikoksesta, kyseessä on ollut joko huomattava määrä huumaus-

ainetta tai erittäin vaarallinen huumausaine, jolloin tekijälle on tuomittu sakko- tai 

vankeusrangaistus.  

Käräjäoikeudessa sakkorangaistukseen on tuomittu myös alaikäisiä ja heihin on sovel-

lettu lievennettyä rangaistusasteikkoa, joka on yleensä ollut nuoruusperuste. Isommille 



  36 

 

 

 

huumausainerikoksille tuomitaan yleensä yhteinen vankeusrangaistus, koska tässä ei 

ole enää kyse pelkästä huumausainerikoksesta vaan syyllisyydestä useampaan rikok-

seen.     

On vaikea sanoa, mistä nuorten ja myös aikuisten kiinnostus huumausaineisiin saa al-

kunsa. Ajaudutaanko sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien takia huumausaineiden 

pariin, ja lohtua etsitään huumausaineista välittämättä niiden tuomista seurauksista.  

Huumeisiin koukkuun jäänyt tarvitsee ennen kaikkea hoitoa. Moni haluaisi hoitoon, 

mutta ei uskalla hakeutua, koska pelkää saavansa rangaistuksen huumausaineiden käy-

töstä. Nuorten kohdalla saatetaan ajatella, että huonoille teille ajautuminen on kasva-

tuksesta kiinni. Asiaa ei voi kuitenkaan yleistää koskemaan kaikki perheitä, joissa on 

huumausaineongelma. Me teemme itse omat päätöksemme, valintamme ja meidän pi-

täisi tietää tekojemme seuraukset. Elämme itse oman elämämme niin kuin parhaaksi 

näemme. Joillekin rikollisuus on valitettavasti se ainoa ja oikea tie. Se on meistä itses-

tämme kiinni, millaisia valintoja elämässämme teemme. 
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      Liite 1/1 

 Vuoden 2008 huumausainerikokset ja niiden rangaistukset   

 Kouvolan käräjäoikeudessa (Lähde: Sakari-tietojärjestelmä 2009) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huumausainerikos 1 § 

      

Tekopaikkakunta Rikos Huumausaine Rangaistus Oheisrikos 

Kouvola lääkkeiden hankkiminen lääkkeet (150 tabl.) sakko 180 €   

Kouvola hankkiminen, käyttö, amfetamiini (15 g), yhteinen sakko 240 €   

  myynti marihuana, lääkkeet     

Kouvola hallussapito myyntitarkoi- amfetamiini (55 g),  yhteinen vankeus 10 kk   

 Kouvola 

tuksessa 

 

Hallussapito 

hasis (2,7 g) 

 

amfetamiini (53 g)     

Kouvola hallussapito, käyttö amfetamiini (36 g) yhteinen ehdollinen rattijuopumus,  

      vankeus 4 kk ym. 

Kouvola hallussapito amfetamiini (30 g) yhdyskuntapalvelu 57 h 

ampuma-

aserikos 

Kouvola viljely, käyttö kannabis (4 kasvia) yhdyskuntapalvelu 170 h   

Kouvola viljely kannabis (12 kasvia) sakko 240 €   

Kouvola viljely, käyttö kannabis, lääkkeet sakko 150 €    

Kouvola hallussapito, viljely amfetamiini (12 g),  yhteinen vankeus 1.8 v ryöstö 

    kannabis (4 kasvia)     

Kouvola myynti, käyttö amfetamiini (100 g),  sakko 750 €   

    ekstaasi, marihuana     

Kouvola viljely, luovutus, käyttö kannabis, marihuana yhdyskuntapalvelu 87 h petos 

Kouvola viljely, käyttö kannabis yhteinen sakko 120 € 

ampuma-

aserikos 

Kouvola viljely kannabis (11 kasvia) sakko 240 €   

Kouvola viljely, käyttö, hallussapito kannabis (3 kasvia) sakko 840 €   

Kouvola viljely kannabis (5 kasvia) sakko 600 €   

Kouvola viljely, myynti kannabis sakko 180 €   

Kouvola viljely kannabis (9 kasvia) yhteinen sakko 420 € 

ampuma-

aserikos 

Kouvola viljely, käyttö kannabis sakko 240 €   

Anjalankoski viljely, hallussapito kannabis (11 kasvia) yhteinen ehdollinen haitanteko 

      vankeus 30 pv virkamiehelle 

Anjalankoski hankkimisen yritys lääkkeet (200 tabl.) käsittely siirtyi    

Anjalankoski viljely kannabis (3 kasvia) sakko 120 €   

Kuusankoski hallussapito marihuana (20 g) sakko 90 €   

Kuusankoski viljely kannabis sakko 90 €   

Kuusankoski viljely, käyttö kannabis (10 kasvia), sakko 240 €   

    marihuana     
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Liite 1/2 

Huumausainerikos 1 §       

Tekopaikkakunta Rikos Huumausaine Rangaistus Oheisrikos 

Kuusankoski 

viljely, hallussapito myyn-

titarkoituksessa kannabis (4 kasvia), vankeus 3 kk   

  

 

marihuana (108 g), 

lääkkeet 

 

  

Kuusankoski hankkiminen, hallussapito hasis 200 g 

ehdollinen vankeus  

4 kk   

Kuusankoski myynti lääkkeitä (100 tabl.) sakko 140 €   

Kuusankoski myynti lääkkeitä (300 tabl.) sakko 210 €   

Kuusankoski myynti lääkkeitä (500 tabl.) sakko 280 €   

Kuusankoski myynti lääkkeitä (1800 tabl.) sakko 360 €   

Valkeala viljely kannabis, marihuana yhteinen sakko 420 € rattijuopumus 

Valkeala hankkiminen, käyttö, amfetamiini (40 g),  yhteinen ehdollinen rattijuopumus 

  myynti ekstaasi (30 kpl) vankeus 3 kk   

Iitti hallussapito lääkkeitä (50 kpl) yhteinen sakko 480 € ampuma-ase 

Elimäki viljely, hallussapito kannabis, amfetamiini, sakko 240 €   

    marihuana     

Elimäki 

hallussapito välitys tarkoi-

tuksessa lääkkeet 

ehdollinen vankeus  

30 pv ampuma-ase 

  alle 18-vuotias       

HYLÄTTY:         

Kouvola viljely, hallussapito kannabis tuomitsematta:   

      hakeutui sosiaali- ja terveysministeriön 

      hyväksymään hoitoon   
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Vuoden 2008 huumausainerikokset ja niiden rangaistukset Liite 2 

Kouvolan käräjäoikeudessa (Lähde: Sakari-tietojärjestelmä 2009) 

 Törkeä huumausainerikos 2 §       

Tekopaikkakunta Rikos Huumausaine Rangaistus Oheisrikos 

Kuusankoski hallussapito, myynti hasis (30 kg) vankeus 6 v   

Kuusankoski hallussapito, myynti amfetamiini (495 g),  vankeus 4 v 9 kk   

    hasis (1970 g)     
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    Liite 3 

 Vuoden 2008 huumausainerikokset ja niiden rangaistukset Kouvolan  

 käräjäoikeudessa (Lähde: Sakari-tietojärjestelmä 2009)   

   

Huumausaineen käyttörikos 2 a § 

    

Tekopaikkakunta Rikos Huumausaine Rangaistus Oheisrikos 

Kouvola lääkkeiden käyttö lääkkeet yhteinen vankeus 6 kk 

rattijuopumus 

+ 

        

5 muuta rikos-

ta 

Kouvola käyttö amfetamiini yhteinen vankeus 4 kk varkaus + 

Kouvola hallussapito amfetamiini   

2 muuta rikos-

ta 

Kouvola käyttö amfetamiini yhteinen vankeus 50 pv rattijuopumus+ 

        3 muuta 

Kouvola hankkiminen, hallussapito lääkkeet yhteinen sakko 300 € 

3 muuta rikos-

ta 

Kouvola käyttö amfetamiini yhteinen vankeus 4 kk   

Kouvola käyttö amfetamiini vankeus 3 kk 

rattijuopumus 

+ 

        

2 muuta rikos-

ta 

Kouvola hallussapito lääkkeet  yhteinen sakko 150 €   

Kouvola käyttö amfetamiini yhteinen sakko 720 € rattijuopumus 

Kouvola hankkimisen yritys lääkkeet  yhteinen sakko 490 € väärennys 

Kouvola hallussapito, käyttö kannabis yhteinen sakko 420 € rattijuopumus 

Kouvola käyttö amfetamiini ?? rattijuopumus 

Kouvola hallussapito lääkkeet ?? väärennys 

Anjalankoski hankkiminen lääkkeet yhteinen sakko 210 € väärennys 

Anjalankoski käyttö amfetamiini yhteinen sakko väärennys 

Anjalankoski käyttö amfetamiini ??   

Kuusankoski käyttö (alle 18-vuotiaana) kannabis sakko 48 €   

Kuusankoski käyttö, hallussapito amfetamiini, yhteinen sakko 420 € rattijuopumus 

  omaa käyttöä varten marihuana     

Kuusankoski käyttö, hallussapito hasis, amfetamiini yhteinen sakko 690 € rattijuopumus 

  omaa käyttöä varten       

Kuusankoski hankkimisen yritys lääkkeet yhteinen vankeus 15 pv väärennys 

Valkeala käyttö lääkkeet yhteinen ehdollinen rattijuopumus 

      vankeus 60 pv   

Valkeala hankkiminen, hallussapito hasis, marihuana sakko 600 €   

Valkeala hallussapito, käyttö kannabis, lääkkeet yhteinen sakko 420 € rattijuopumus 

Iitti käyttö marihuana yhteinen ehdollinen törkeä 

      vankeus 3 kk rattijuopumus 

Iitti hankkiminen lääkkeet ?? väärennys 

Elimäki käyttö amfetamiini yhteinen sakko 300 € rattijuopumus 

HYLÄTTY:         

Kouvola hankkimisen yritys lääkkeet näyttämättä jäänyt väärennys 

      


