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Tiedote törkeitä huumausainerikoksia koskevissa asioissa R 16/301 ja R 16/324

Helsingin hovioikeus  on tänään antanut  tuomion törkeitä  huumausainerikoksia 
koskevissa asioissa R 16/301 ja R 16/324. Hovioikeuden käsiteltävänä on ollut 
laaja asiakokonaisuus, jossa on ollut kysymys erittäin vaarallisina huumausainei-
na pidetyistä alfa-PVP:stä ja MDPV:stä. Pääkäsittely on kestänyt hovioikeudessa 
16 päivää.

Teot oli tehty maaliskuun 2014 ja tammikuun 2015 välisenä aikana. Suomalaiset 
vastaajat olivat tilanneet Kiinasta Espanjaan huumausaineita, joita oli toimitettu 
edelleen Suomeen postin välityksellä ja kuriirien tuomana. Osa huumausaineista 
oli takavarikoitu ennen niiden levittämistä markkinoille. 

Hovioikeudessa kuuden vastaajan syyksi on luettu törkeä huumausainerikos, jos-
sa on ollut kysymys vähintään yhdestä kilogrammasta huumausaineita. Muiden 
vastaajien osalta on pääosin ollut kyse pienemmistä eristä. Osa vastaajista on tuo-
mittu rangaistukseen siitä, että he ovat vastaanottaneet pieniä, joidenkin kymme-
nien grammojen huumausainelähetyksiä Suomessa. Hovioikeudessa kuten käräjä-
oikeudessakin huomattava osa syytteistä on hylätty. Syytteiden hylkääminen on 
johtunut muun muassa siitä, että näyttämättä on jäänyt, oliko Kiinasta tilattu huu-
mausainetta vai jotakin muuta.

Asiassa on tullut arvioitavaksi kysymys niin sanotusta kaksoisrangaistavuudesta 
siltä osin kuin rikokset on katsottu tehdyiksi vain Espanjassa. Eräiden vastaajien 
osalta on nimittäin jäänyt näyttämättä, että he olisivat yrittäneet tuoda huumausai-
netta Suomeen. Tällöin Suomen rikoslain soveltaminen tekoihin edellyttää, että 
teko on rangaistava sekä tekopaikan lain että Suomen lain mukaan, eikä rangais-
tus saa olla ankarampi kuin tekopaikan lain mukaan. Kahden vastaajan osalta ho-
vioikeus on katsonut kaksoisrangaistavuuden edellytysten  täyttyneen ja ottanut 
rangaistuksessa huomioon Espanjan lain. Yhden vastaajan osalta syyte on hylätty.

Hovioikeus on tuominnut 15 vastaajaa ehdottomiin vankeusrangaistuksiin, joiden 
pituudet  vaihtelevat  muutamista  kuukausista enimmillään 9 vuoteen vankeutta, 
sekä yhden vastaajan lyhyeen ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Asiassa  on  ollut  myös  kysymys  huumausainerikosten  tuottaman  taloudellisen 
hyödyn menettämisestä valtiolle. Käräjäoikeus on pääosin hylännyt menettämis-
seuraamuksia  koskevat  syyttäjän  vaatimukset.  Hovioikeus  on  yhden  vastaajan 
osalta huomattavasti alentanut menetetyksi tuomitun rikoshyödyn määrää ja muu-
toin pääosin pysyttänyt käräjäoikeuden tuomitsemat menettämisseuraamukset.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Tapio Vanamo ja Elina Setälä sekä 
määräaikainen hovioikeudenneuvos Juha Terho. Valmistelijana on toiminut hovi-
oikeuden esittelijä Elina Elo, joka myös vastaa mahdollisiin tiedusteluihin (puh. 
029 56 40618, sähköposti elina.elo@oikeus.fi). Tuomio (R 16/301) on tilattavissa 
hovioikeuden kirjaamosta (puh. 029 56 40789, helsinki.ho@oikeus.fi).

Julkaisuvapaa klo 10.00. 


