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Essi Kinnusen väitöskirja käsittelee dopingia sekä 
urheiluoikeudellisesta että rikosoikeudellisesta näkö-
kulmasta. Kinnusen lähtökohdan voidaan tietyllä tapaa 
sanoa olevan se, että doping kytkeytyy niin läheisesti 
urheiluun, että se on ymmärrettävissä vain osana urhei-
luelämää, olkoonkin, että myös rikosoikeus on ottanut 
dopingin säänneltäväkseen. Kinnunen kirjoittaa itse 
rikosoikeuden asemasta väitöskirjassaan:

Tavoitteenani on hahmottaa rikosoikeuden mer-
kitystä ja asemaa urheiluelämän ilmiönä pidetyn 
dopingin sääntelyssä. Lainopillisten tulkintojen si-
jasta ja ohella tutkimuksessa painottuu tietyn yh-
teiskunnallisen ongelman oikeudellinen hahmotta-
minen (s. 12).

Sanotusta huolimatta väitöskirjassa esitetään monen 
muun asian lisäksi kaksi lukua, jotka ovat sisällöltään 
hyvin selvästi rikosoikeudellisia. Nämä ovat kirjan nel-
jäs ja viides luku. Neljättä lukua, jossa käsitellään kri-
minalisointiteoriaa, voidaan luonnehtia rikosoikeusfi-
losofiseksi. Viides luku taas on luonteeltaan enemmän 
rikosoikeusdogmaattinen. Tulen omalta osaltani kes-
kittymään pääosin näihin mainittuun kahteen lukuun, 
mutta esitän myös eräitä huomioita kirjan muiden luku-
jen osalta. 

Väitöskirjassa urheilua tutkitaan tietystä aspektista, 
jota Kinnunen nimittää oikeudellistumiseksi. Oikeu-
dellistumiskeskustelu täsmennetään koskemaan dopin-
gin käsittelemistä urheiluelämän ja rikosoikeuden ilmiö-
nä. Kinnusen mukaan voidaan puhua ”sisäisestä ja 
ulkoisesta oikeudellistumisesta”. Kinnunen tarkoittaa 
sisäisellä oikeudellistumisella sekä tuomioistuinten 
harkintaa niiden tutkiessa urheilun omia dopingsään-
töjä että urheilun omia punnintoja siitä, ovatko sen 
kurinpitosäännöt asianmukaisia. Viimeksi mainitut kos-
kevat muun muassa kontradiktorisuuden, syyttömyys-
olettaman sekä muutoksenhakunorminen huomioon 
ottamista. Tähän kuuluu myös oikeuslähdeoppi: Miten 
tulee tulkita urheilun omia sääntöjä dopingiin perustu-
vasta kilpailukiellosta? Missä rajat kulkevat? Kinnusen 
mukaan nykyisin katsotaan, että tietynlainen laillisuus-
periaate pätee. Toisaalta hän on myös sitä mieltä, että 
muun muassa analogiakieltoa on tutkittu vain vähän. 
Mutta eikö tässä olisi ollut työsarkaa rikosoikeuden 
tutkijalle?	– Kinnunenhan jo s. 15 itse ilmoittaa: ”tun-
nustaudun … tutkijaksi, jonka juuret ovat rikosoikeus-
tieteessä”.

Hänen teesinään on, etteivät urheilujärjestöt selviä 
dopinginvastaisessa taistelussa ilman valtiovallan apua 
(s. 76). Tässä on siis jälleen kyse tietynlaisesta ulkoi-
sesta oikeudellistumisesta. Kehitys on kulkenut urhei-
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lun sisäisestä asiasta siihen, että myös valtiovallan on 
täytynyt kiinnittää ilmiöön huomiota. 

Doping määriteltiin ensimmäistä kertaa jo vuonna 
1928. Nyt olemme Kinnusen mukaan siinä tilanteessa, 
että jopa EU voi ryhtyä toimenpiteisiin dopingin vas-
tustamiseksi (s. 84). Tässä kohdin on kuitenkin kysyt-
tävä, miten Kinnunen ajattelee tämän tapahtuvan. Onko 
mahdollista edetä kriminalisointidirektiivillä? Kinnunen 
olisi ehkä voinut jossakin määrin kehitellä tätä hyvin 
mielenkiintoista kysymystä. Tekstistä toki löytyy siihen 
joitakin viittauksia (ks. mm. s. 38). 

Suomen oikeuden kehitystä RL 44 luvun 6–8 §:n 
säätämiseen asti kirjoittaja käsittelee tässä vaiheessa 
melko yleisellä tasolla (s. 84–90). Syynä tähän on lähin-
nä se, että mainitut rangaistussäännökset käydään läpi 
myöhemmin väitöskirjan viidennessä luvussa. Oikeu-
dellistumista käsittelevä esitys päätetään muutamin 
sanoin urheilujärjestöjen dopinglainsäädäntöä koske-
vista näkemyksistä. Kinnunen panee tässä suhteessa 
merkille laajan hyväksynnän valtiovallan lainsäädän-
nöllisille toimenpiteille laittomien dopingaineiden kau-
pan kriminalisoimiseksi (s. 91). Samassa yhteydessä 
hän viittaa ristiriitaan, joka tässä suhteessa vallitsee 
urheiluväkivallan vastustamiskamppailussa. Miten on 
selitettävissä, että jotakin, mikä rikkoo sääntöjä, kui-
tenkin pidetään sallittuna? 

Voidaan ehkä sanoa, että urheilu toimii tässä tiukan 
tavoiterationaalisesti. Urheilulajiin osallistuvat jättävät 
ilmoittamatta oikeudenloukkauksesta eikä poliisi aloi-
ta oma-aloitteisesti esitutkintaa. Mainitussa suomalai-
sessa dopingkriminalisoinnissa taas uhka ei kohdistu 
itse dopingin käyttöön. Tällainen kriminalisointi loisi 
selviä ongelmia huippu-urheilijoiden liikkumisen kan-
nalta, minkä muun muassa sivulla 92 oleva italialainen 
esimerkki osoittaa. Kinnunen palaa myöhemmin (s. 194–
195) osittain asiaan ja puhuu liian suuresta puuttumi-
sesta urheilun autonomiaan. Tässä voitaneen myös 
mainita Kinnusen esiin nostama Antti Aineen teksti 
vuodelta 2011 kolmine perusperiaatteineen (s. 108–110). 
Ehkäpä on niin, että ”urheilukilpailujen sujuvuuden 
periaatteeksi” kutsuttu idea selittää sallivan asenteen 
urheiluväkivaltaan?

Myönnän, että urheiluväkivalta, jota Kinnunen on 
myös käsitellyt eräässä aikaisemmassa julkaisussaan, 
kuuluu väitöskirjan ulkopuolelle, mutta kirjoittajan 
suorat tai välillisemmät viittaukset siihen herättävät 
lukijassa odotuksia jostakin enemmästä. 

Joka tapauksessa on selvää, että Kinnunen näkee 
dopingrikosoikeuden voimakkaasti riippuvaksi urheilun 
omista säännöistä, ja tällöin on luonnollista asettaa 
kysymys rikosoikeusdopingin ja urheiludopingin väli-
sestä suhteesta. Mikään ei tietenkään estä sitä, että käy-
tetään eri käsitteitä. Tätä ja paljoa muuta käsitellään 
väitöskirjan neljännessä luvussa ”Doping kriminali-

sointiteorian valotuksessa”, joka sisältää melko tarkkaan 
100 sivua. Kinnusen lähtökohta on täysin selvä. Dopin-
ginvastaisessa taistelussa on samoja piirteitä kuin huu-
mausaineita vastaan käytävässä taistelussa. Tällöin on 
tietenkin kysyttävä, kantaako väite itse dopingin kri-
minalisointiperusteiden suhteen?	Tiettyä kantavuutta 
kyllä on, koska Kinnusen mukaan dopingkriminalisoin-
nin keskeinen peruste on dopingin vaarallisuus ter vey-
delle; väite, joka tavataan jokaisessa huumausaineista 
käytävässä keskustelussa. Mutta kriminalisointiperus-
teeksi voidaan esittää myös dopingin epäeettinen luon-
ne. 

Nämä ja muut perusteet koetellaan suhteessa Suomen 
rikosoikeuden kriminalisointiperiaatteisiin. Kinnunen 
haluaa kuitenkin löytää myös voimassa olevan säänte-
lyn ”kipupisteitä” ja nostaa esiin kysymyksiä, jotka 
voidaan luultavasti ratkaista vasta tulevaisuudessa 
(s. 116). Katson, että kriminalisointikysymyksen voi-
daan sanoa muodostavan väitöskirjan varsinaisen kul-
makiven, ja tässä suhteessa Kinnunen liittyy kehitys-
kulkuun, joka on saanut Pohjoismaissa yhä enemmän 
laajuutta ja syvyyttä. Mainitsen vain nimet Claes Ler-
nestedt, Jørn Jacobsen ja Sakari Melander.

On tuskin perusteita kiistää sitä, että dopingin käyt-
tö kilpailuissa on epäeettistä. Sitä vastoin epäselvempää 
on se, mitkä ovat dopingin terveysriskit. Samoin on 
epäselvää, lisäävätkö anaboliset steroidit väkivaltakäyt-
täytymisen riskiä. 

Miltei täsmälleen kirjan puolivälissä alkaa sitten 
aiheen varsinainen rikosoikeudellinen käsittely. Kin-
nunen hahmottaa ensin rikosoikeuden näkemyksen 
dopingista ja käsittelee kriminalisointitarpeet ja konk-
retisoi perusteet. Hän liittää tähän Jareborgin alkuun 
paneman keskustelun offensiivisesta ja defensiivisestä 
rikosoikeudesta. Vaikuttaa siltä, että Kinnunen olisi sitä 
mieltä, että rikosoikeuden ja muiden keinojen välille 
on luotu tarpeeton konflikti kun on kysymys epätoivo-
tun käyttäytymisen vastustamisesta ja sosiaalisten ongel-
mien ratkaisemisesta (s. 138). Rikosoikeus on vain yksi 
väline monien joukossa, ja ratkaisevaa on keskustella 
rikosoikeuden alasta ja asemasta. Mielestäni tämä 
”perspektiivinvaihdos” ei kykene ratkaisemaan offen-
siivisen ja defensiivisen rikosoikeuden välistä konflik-
tia, mikä ei kuitenkaan vaikuta Kinnusen dopingin 
kriminalisointiperusteita koskevan jatkoanalyysin laa-
tuun. 

Ensimmäiseksi käsitellään käytyjen debattien perus-
talta miksi-kysymystä. Kinnunen osoittaa tuntevansa 
keskustelun erittäin hyvin. Tästä kirjoittaja siirtyy kri-
minalisointimalleihin ja näkemykseen hyväksyttäväs-
tä kriminalisoinnista (s. 141). Hän kritisoi Melanderia, 
koska tämä ei ole ottanut selvää kantaa oikeuden ja 
politiikan suhteeseen. Hän viittaa Tuorin näkemykseen 
politiikan etusijasta, mutta kirjoittajan oma näkemys 
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jää tässä hieman epäselväksi. Väitöstilaisuudessa hän 
kuitenkin ilmoitti olevansa Tuorin linjoilla.

Kinnunen ei käy läpi koko kriminalisointipalettia, 
vaan ottaa esille tiettyjä mielenkiintoisia kriteerejä. 
Kysymys on RL 44 luvun taustalla olevista oikeushy-
vistä, mahdollisuudesta kriminalisoida oman terveyden 
vaarantaminen ja lopuksi ultima ratio -vaatimuksen 
asemasta. 

Kinnunen puhuu nimenomaisesti kriminalisointipe-
riaatteista (s. 141–142). Ovatko nämä todella periaat-
teita vai jotakin muuta? Mitä vasten niitä itse asiassa 
punnitaan? Onko tilanteita, joissa päädymme periaa-
tepunninnalla siihen, ettei tietty kriminalisointi tarvit-
se lainkaan taustalla olevan oikeushyvän tukea? Itse 
katson vain osan ”kriminalisointiperiaatteiden” alai-
suuteen sisällytetystä aidoiksi periaatteiksi Robert Alexyn 
määrittelemässä merkityksessä. 

Kinnunen kuitenkin aloittaa lyhyellä selvittelyllä 
siitä, mikä on dopingaine RL:n merkityksessä, ja lupaa 
palata kieltoerehdyksen rooliin myöhemmin (s. 143). 
Näin myös tapahtuu kirjassa jäljempänä (s. 249–251). 

Kinnunen katsoo hallituksen esityksen perusteella, 
että on enemmän tai vähemmän selvää, että kriminali-
soinnin perusteena on pyrkimys ihmisen terveyden 
suojeluun (s. 145). Tämän toteamisen jälkeen Kinnunen 
siirtyy yleisesti keskustelemaan oikeushyvistä krimi-
nalisointiperusteina. Tässä Kinnunen olisi voinut sel-
keämmin ottaa kantaa siihen, merkitsevätkö ”painava 
yhteiskunnallinen tarve” ja ”perusoikeusjärjestelmän 
kannalta hyväksyttävä peruste” samaa asiaa? (s. 148 
ja s. 242).

Dopingkriminalisointi ei sinänsä tuota ongelmia, 
jos hyväksymme sen, että doping koskee jollakin taval-
la ihmisen henkeä ja terveyttä (s. 145). Toinen asia on 
sitten se, kuinka etäällä kriminalisointi on itse suoje-
luobjektista. Voidaanko dopingaineen myynti rinnastaa 
pahoinpitelyyn? Tuskinpa voidaan, mutta rinnastus 
huumausaineisiin voidaan ehkä tehdä. Joka tapaukses-
sa dopingin kriminalisointi on sijoitettu RL 44 lukuun, 
joka koskee tyypillisesti vaarantamisrikoksia (s. 150). 

Kinnunen ei ryhdy käsittelemään vaarantamisprob-
lematiikkaa, koska kysymys ei ole vaarantamisrikok-
sesta edes sen törkeässä tekomuodossa. Sen sijaan kir-
joittajan katse suuntautuu lääkelaista löytyvien lääk-
keiden sääntelyyn – ja sitten huumausaineisiin, alko-
holiin ja tupakkaan. Vertailuun viimeksi mainittuihin 
kirjoittaja palaa toistuvasti. Syy tähän menettelyyn on 
yksinkertaisesti se, että Kinnusen mukaan kyseisten 
kriminalisointien taustalla ovat järjestykseen ja turval-
lisuuteen, nuorison suojeluun sekä kansanterveyteen 
liittyvät näkökohdat (s. 152). 

On selvää, että dopingkriminalisointi kytkeytyy vah-
vasti pyrkimykseen suojella väestöä kokonaisuutena, 
eikä kysymys ole pelkästään terveyttä koskevista aspek-

teista. Huomioon otetaan myös sosiaaliset ongelmat (s. 
153). Mutta dopingin rikosoikeudellisen perusteen osal-
ta juuri kansanterveys saa ratkaisevan aseman, sillä 
huippu-urheilijat ovat vain marginaalinen ryhmä tässä 
kontekstissa (s. 172). Näin ollen vaikuttaa siltä, että 
kuntosaliharrastaja, jolle myydään dopingaineita, muo-
dostaa perusteen kansanterveysargumentille.	

Kinnunen asettaa täysin oikein kysymyksen siitä, 
voivatko kansanterveysnäkökohdat todella perustella 
dopingkriminalisoinnin (s. 156)? Ensin esitetään tiet-
tyjä valikoimia saksalaisesta kritiikistä, jonka mukaan 
kriminalisointi on kytkettävä suoraan yksilön terveyteen. 
Itse Kinnunen on sitä mieltä, että Suomen rikosoikeus 
selviää ongelmasta helpommin, koska PL 19.3 § mai-
nitsee kansanterveyden perustuslaissa suojatuksi arvok-
si. Voidaanko oikeushyväproblematiikka ratkaista täl-
lä tavoin? Poistuuko voimassa olevan kriminalisoinnin 
kritiikin mahdollisuus perustuslakia lukemalla?

Näin helposti Kinnunen ei kuitenkaan anna periksi. 
Ensimmäinen vastattava kysymys koskee dopingin ris-
kirelevanssia kansanterveydelle (s. 160). Mitä fakta-
pohjaa oli käytettävissä, kun kriminalisointi säädettiin? 
Tätä seuraa hallituksen esityksen (HE 17/2001) ana-
lyysi, jossa kirjoittaja päätyy varsin negatiiviseen lop-
putulokseen. Kinnusen mukaan faktapohja on yksin-
kertaisesti ollut liian hatara (s. 167). Itse en ole valmis 
yhtä ankaraan kritiikkiin; olihan kaikissa Pohjoismais-
sa jo aikaisemmin säädetty dopingkriminalisointi. Vaik-
ka suomalaiset esityöt eivät ole kovinkaan vakuuttavia, 
aina voidaan toki käyttää muita pohjoismaisia lähteitä. 

Toinen kysymys koskee dopingrikosten luonnetta 
presumoituina vaarantamisrikoksina (s. 169). Millä 
perusteilla voidaan tehdä johtopäätös, että lainsäätäjä 
on lähtenyt dopingin vaarallisuudesta? Ehkä RL 44 
luvun otsikon nojalla? Jos ilmiötä halutaan ajatella 
urheilun reilun pelin loukkauksena, sen sijoittaminen 
tähän lukuun olisi ilmeisen väärin valittu. 

Mitä tietoa meillä on nykyisestä dopingin käytöstä? 
Kinnusen mukaan ilmiö on marginaalinen kuntosali-
harrastajien keskuudessa (s. 175) – dopingin käyttäjät 
kuuluvat yhteiskunnan eliittiin, ja heille ulkonäkö on 
terveysriskejä tärkeämpää.

Vaikuttaa siltä kuin Kinnunen vakavasti epäilisi kri-
minalisoinnin oikeutusta. Mutta ehkä on myös muita 
perusteita kuin kansanterveys? Kinnunen nostaa esiin 
fair play -idean, ja osoittaa, että se toimii perusteena 
usean maan lainsäädännössä (esim. Kreikassa, Belgias-
sa ja Ranskassa). Tästä on vain kukonaskel siihen, että 
aletaan puhua oikeudesta tuloihin. Onhan niin, että 
dopingin käyttäjä voittaa ja ansaitsee enemmän. Lisäk-
si kirjoittaja käsittelee kysymystä, voidaanko doping-
rikoksia pitää symbolisena lainsäädäntönä. Näin tuskin 
kuitenkaan on, koska dopingrikoksia sovelletaan ja ne 
johtavat vankeusrangaistuksiin. 
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Tulkintani mukaan Kinnunen suhtautuu skeptisesti 
dopingkriminalisointimme takana oleviin oikeushyvä-
väitteisiin. Tällöin olisi ollut toivottavaa, että tekstissä 
olisi seuraavaksi siirrytty keskustelemaan toisesta kri-
minalisoinnin ”vasta-argumentista” eli ultima ratio 
-vaatimuksesta. Näin ei kuitenkaan tapahdu, vaan seu-
raavaksi käsitellään paternalismia ja hallussapidon kri-
minalisoinnin vaatimusta. Kinnunen sanoo selvästi, 
ettei nykyisessä kriminalisoinnissa ole kysymys suo-
ranaisesta, vaikkakin ehkä välillisestä paternalismista 
(s. 189). 

Sanotusta on vain lyhyt askel oman käytön krimi-
nalisointiin. Kirjoittaja selvittelee ensin argumentte-
ja, jotka puhuvat oman käytön kriminalisointia vastaan. 
Jos doping on väitetyllä tavalla terveydelle vaarallis-
ta, mikään ei estä, että kriminalisoinnilla osoitetaan 
yhteiskunnan voimakas etäisyyden otto siihen, aivan 
vastaavalla tavalla kuin on tapahtunut huumausaine-
rintamalla. Mutta joutuuko urheilun autonomia tässä 
uhatuksi, vai riittääkö symboliikka, joka saavutetaan 
kilpailukielloilla ja vastaavilla toimenpiteillä (s. 191)? 
Seuraava jakso omistetaan sitten argumenteille, joita 
voidaan esittää käytön kriminalisoinnin puolesta. Eri-
tyistä merkitystä tässä on tietenkin sillä, että Ruotsis-
sa on saatettu voimaan sellainen kriminalisointi. Kin-
nunen esittää tyylikkäästi argumentteja kriminalisoin-
nin puolesta ja kontrastoi niitä mahdollisilla vasta-
argumenteilla. Näkemykseni mukaan Kinnunen pää-
ty lopputulemaan, ettei käytön kriminalisointi ole 
rationaalisesti perusteltavissa. Itse olisin taipuvainen 
päätymään vastakkaiseen lopputulokseen ottaen eri-
tyisesti huomioon pyrkimyksen julistaa nuorisolle, 
ettei yhteiskunta hyväksy sellaista toimintaa. Katson, 
ettei tässä tarvitse päätyä varsinaiseen ristiriitaan suh-
teessa huumausaineiden käytön dekriminalisointivaa-
timuksiin. Huumausaineiden käyttö muodostaa useim-
miten vakavan uhan käyttäjän terveydelle ja sosiaali-
selle asemalle, jolloin rangaistusuhka lisää syrjäyty-
misriskiä. Näin ei näytä lainkaan tapahtuvan doping-
aineiden käytön osalta, ja oletankin, että tässä ta pauk-
sessa rangaistusuhalla olisi selvä preventiivinen vai-
kutus. 

Edellä kävi ilmi, etteivät oikeushyviä koskevat argu-
mentit muodosta Kinnusen mukaan erityisen vahvaa 
perustaa nykyisin voimassa oleville dopingkriminali-
soinneille. Tällaisessa ”hädin tuskin”-tilanteessa on 
tietenkin erityisen mielenkiintoista, että kriminalisoin-
ti asetetaan ultima ratio -vaatimusta vasten. Tätä kos-
keva keskustelu on Kinnusen väitöskirjan sivuilla 
204–215. Mielestäni Kinnunen jättää avoimeksi kysy-
myksen siitä, selviääkö kriminalisointi ultima ratio- 
testistä. Jos hyväksytään, että ultima ratio -vaatimus 
täyttyy, mikäli yhteiskunnalla ei ole muita tehokkaita 
keinoja paheksunnan osoittamiseksi kyseisten rikos-

tyyppien suhteen, ultima ratio -testi ei tunnu aiheutta-
van varsinaisia ongelmia. 

Väitöskirjan varsinaisen asiaesitys päättyy suhteel-
lisen lyhyellä luvulla Suomen voimassa olevista doping-
kriminalisoinneista. Näistä eli RL 44 luvun 6–8 §:stä 
on jo puhuttu useaan otteeseen, mutta nyt on kysymys 
konkreettisesta laintulkinnasta, eli perinteisestä rikos-
oikeusdogmatiikasta.

Kinnusen mukaan urheilun ja kyseessä olevien ran-
gaistussäännösten välillä ei ole mitään erityistä yhteyt-
tä. Näin ollen kysymys on samanlaisesta laintulkinnas-
ta kuin yleisestikin. Kinnusen mukaan tulkinta-apua 
voidaan kuitenkin saada huumausainerikosten tulkin-
nasta. Hän käsittelee myös ns. teleologista laintulkintaa 
ja mainitsee KKO:n tarkoitusta ja ennalta arvattavuut-
ta koskevat muotoilut (s. 220). Kirjoittaja ilmoittaa 
hyväksyvänsä Jussi Tapanin ja Matti Tolvasen idean, 
jonka mukaan teleologinen tulkinta edellyttää aina tie-
tynasteista konkretisointia. Koko luvun luettuaan luki-
ja kuitenkin kysyy, mitä tämä Kinnusen taholta tuleva 
hyväksyntä itse asiassa tarkoittaa? 

Kinnunen keskustelee myös kysymyksestä, mitä 
vaatimus ”laittomasti” merkitsee ja tuo esiin lääkelain 
sinä lähteenä, jonka perustalta voimme määrittää, kuka 
saa tuoda maahan, myydä ja levittää dopingainetta. 
Toinen tärkeä kysymys koskee säännöksen toissijai-
suuslauseketta ja sitä tosiasiaa, että RL 44:6:ssä ja RL 
46:4:ssä on sama rangaistusuhka. Tässä sovelletaan 
jälleen lex specialis -sääntöä. Kinnunen mainitsee mie-
lenkiintoisina kysymyksinä myös sen, että yrityksestä 
ja täytetystä rikoksesta rangaistaan yhtä lailla ja että 
tahallisuus on dopingkriminalisoinnissa yksinomaan 
olosuhdetahallisuutta. 

Sitten seuraa RL 44:6.1:n eri tekomuotojen läpi-
käynti. Tällöin herää kysymys, voidaanko vaaran rikok-
sen täyttymisestä ajatella sulkeutuvan pois satunnaisten 
syiden vuoksi (s. 226), jos esim. Kiinasta tilattu aine 
osoittautuu käyttökelvottomaksi dopingin valmistami-
sessa. Tältä osin voidaan viitata myös väitöskirjan 
sivulle 240, jossa puhutaan reaalisista mahdollisuuk-
sista dopingaineen saamiseksi jonkun toisen reseptillä. 
Onko tässäkin kysymys yrityskynnyksestä?

Käsitellessään RL 44:6.1:n 2 kohtaa (tuo tai yrittää 
tuoda maahan) Kinnunen keskustele ensi sijassa kysy-
myksestä, milloin rangaistava yritys on käsillä. Hänen 
mukaansa yrityskynnys on ylitetty, kun tavara on pysäh-
tynyt postiin tai jokin Suomeen saapuva tavara pysäy-
tetään rajavalvonnassa (s. 231–232). Mutta onko ehkä 
myös niin, että rangaistava yritys on käsillä silloinkin, 
kun tilaaja on lähettänyt internetin kautta tilauksensa? 
Kinnunen ei anna kysymykseen varsinaista vastausta, 
mutta tulkitsen hänen vastaavan siihen myöntävästi.

Myös kysymystä dopingaineen maastaviennin kri-
minalisoimistarpeesta käsitellään konkreettisen oikeus-
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tapauksen valossa (s. 236), joka oli johtanut syyttämät-
tä jättämiseen. Nykyisin voimassa olevan oikeuden 
mukaan kysymyksessä olisi RL 46:7:n mukainen tul-
liselvitysrikos.

Kun on kysymys ”levittämisestä” Kinnunen toteaa 
yksiselitteisesti, että myös lääkäri tai valmentaja voi 
syyllistyä tähän rikokseen.

Ehkä mielenkiintoisin dopingkriminalisoinnin osa 
koskee hallussapitoa, joka todennäköisesti tapahtuu 
levittämistarkoituksessa (RL 44:6.2). Tältä osin Kin-
nunen löytää monta tulkintakysymystä, jotka hän kui-
tenkin käsittelee vasta törkeän ja lievän tekomuodon 
läpikäynnin jälkeen (s. 244–247). Lisäksi Kinnunen 
sanoo muutaman sanan tahallisuudesta ja asiaan liitty-
västä kieltoerehdyksestä, ennen kuin hän paneutuu 
varsinaisiin tulkintakysymyksiin. 

Kinnunen aloittaa tahallisuutta koskevan jakson tun-
nusmerkistöerehdyksen ja kieltoerehdyksen välisellä 
rajanvedolla. Hän suhtautuu kielteisesti Nuutilan (ja 
Melanderin ilmeisesti erehdyksessä omaksumaan)  ideaan, 
että olisi subsumtiorehdyksen muoto, joka poistaa tahal-
lisuuden. Mutta hänen omakaan näkemyksensä asiasta 
ei ehkä ole täysin selkiintynyt. Olosuhdetahallisuuden 
sisällön osalta kirjoittaja esittää asiantuntevasti eri vaih-
toehdot, mutta jättää asian jälleen jollakin tavalla avoi-
meksi (s. 254).

Ehkä selvimmän kritiikkinsä voimassa olevan oikeu-
den suhteen Kinnunen kohdistaa rajanvetoon toisaalta 
rankaisemattoman käytön ja hallussapidon ja toisaalta 
rangaistavan leivittämistarkoituksessa tapahtuvan hal-
lussapidon välillä. Tilannetta pahentaa vielä se, että 
levittämistarkoitusta koskeva näyttö muodostuu taval-

lisesti suurista määristä dopingaineita, jolloin päädytään 
helposti perusmuotoisen ja törkeän dopingrikoksen 
väliseen rajanvetoon. Tässä voidaan kysyä, täyttääkö 
valittu lainsäädäntötekniikka laillisuusperiaatteen ja 
myös teleologisen tulkinnan asettamat vaatimukset.

Viimeinen tulkintakysymys kohdistuu dopingrikok-
sen suhteeseen RL 46:6:n mukaiseen laittomaan tuon-
titavaraan ryhtymiseen. Korkein oikeus on ratkaisussa 
KKO 2011:89 sinänsä ratkaissut dopingia koskevan 
asian ja hylännyt syytteen. Kuten Kinnunen taitavasti 
osoittaa, lopputulos jäi lain tarkoituksen vastaiseksi, 
koska lääkerikosta koskeva syyte hyväksyttiin (s. 272). 
Näkemykseni mukaan Kinnunen perustaa tulkintatu-
loksensa jälleen ennalta arvattavuuden vaatimukseen, 
mikä ehkä olisi tullut esittää nimenomaisesti.

Essi Kinnunen on ottanut väitöskirjassaan tutkitta-
vaksi mielenkiintoisen ja tärkeän aiheen. Hänen dopin-
gia rikosoikeudellisesta perspektiivistä käsittelevä tut-
kimuksensa osoittaa selvästi, että hän hallitsee rikos-
oikeuden ja sen peruskysymykset. Kyse ei ole vain 
kriminalisointiteoriasta vaan myös perinteisestä eri 
rikostunnusmerkistöjen tulkinnasta rikosoikeuden ylei-
set opit huomioon ottaen. Hänen omia näkemyksiään 
on ehkä luettava jonkin verran rivien välistä, mutta 
niitä on sielläkin riittämiin. Käsitykseni mukaan väi-
töskirja on tärkeä lisä rikosoikeudelliseen tutkimukseen.

Kokonaisarviointini Kinnusen väitöskirjasta on siis 
positiivinen. Väitöstilaisuudessa tekijä puolusti väitös-
kirjaansa asiallisesti ja asiantuntevasti. Esitän mielihy-
vin, että Essi Kinnusen tutkimus hyväksytään opin-
näytteeksi oikeustieteen tohtorin tutkintoa varten. 

Dan Frände
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