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Amfetamiinia ja ekstaasia salakuljettaneet tuomittiin törkeistä huumausainerikoksista

Helsingin hovioikeus on tänään antamillaan ratkaisuilla pääosin pysyttänyt kaksi 
Helsingin käräjäoikeuden tuomiota, joilla 13 vastaajaa oli tuomittu pääosin törkeis-
tä huumausainerikoksista ja yksi vastaajaa huumausainerikoksesta. Takavarikkoon 
oli saatu 11,5 kiloa amfetamiinia, 36 611 ekstaasitablettia ja 1291 subutex-tablettia. 
Kahden vastaajan syytteet törkeistä huumausainerikoksista hylättiin hovioikeudessa 
ja heidät vapautettiin tuomitusta rangaistuksesta.

Ensimmäisessä kokonaisuudessa oli pääosaltaan kyse kolmen amfetamiinierän 
tuonnista Latviasta Suomeen. Huumausainetta oli saatu takavarikoiduksi 300 gram-
maa. Hovioikeus katsoi, että kullakin kerralla maahan tuotu amfetamiinierä oli var-
muudella yhden kilon suuruinen käräjäoikeuden katsomien kahden kilon erien sijas-
ta. Muilta osin käräjäoikeuden ratkaisua ei muutettu.

Toisessa kokonaisuudessa oli kyse reilun viiden kilon amfetamiinierän ja noin 5000 
ekstaasitabletin maahantuonnista Latviasta Suomeen. Kaikki huumausaineet oli 
Tullin toimesta takavarikoitu. Hovioikeus hylkäsi syytteet kolmen vastaajan osalta 
ja muilta osin pysytti käräjäoikeuden ratkaisun.

Kolmannessa kokonaisuudessa oli kyse noin 3-4 kilon amfetamiinierän tuonnista 
Suomeen. Huumausaineita ei ollut takavarikoitu. Hovioikeus käräjäoikeuden tavoin 
hylkäsi syytteet.

Neljännessä kokonaisuudessa oli kyse noin neljän kilon amfetamiinierän tuonnin 
yrityksestä Suomeen. Huumausainetta oli Virossa saatu takavarikoiduksi reilu 700 
grammaa. Hovioikeus katsoi käräjäoikeudesta poiketen, että tuotavaksi tarkoitettu 
amfetamiinierä oli ollut kolmen kilon suuruinen. Muilta osin käräjäoikeuden ratkai-
sua ei muutettu.

Viidennessä kokonaisuudessa oli kyse kolmella eri kerralla Suomeen tuoduista huu-
mausaineista. Kaikki huumausaineet, 5,5 kiloa amfetamiinia ja yli 31 500 ekstaasi-
tablettia, oli Tullin toimesta takavarikoitu. Hovioikeus pienin täsmennyksin pysytti 
käräjäoikeuden ratkaisun.

Törkeistä huumausainerikoksista tuomittujen vankeusrangaistusten pituudet vaihte-
livat 5 vuoden ja 12 vuoden välillä. Tuomittujen osalta tekojen lukeminen syyksi ja 
rangaistukset säilyivät pääosin samoina kuin käräjäoikeuden tuomiossa.

Asiat ratkaisivat hovioikeudenneuvokset Tapio Vanamo, Mikko Saleva ja Jukka 
Lindstedt. Lisätietoja antaa asian valmistelija, asessori Juho Päkkilä, puh. 02956 
40634, juho.pakkila@oikeus.fi. 

Tuomiot asioissa R 15/2478 ja R 16/74 on tilattavissa hovioikeuden kirjaamosta 
puh. 02956 40789, sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi.

Julkaisuvapaa heti.
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