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Keijo Vilhunen on yhdessä teosta aiemmin tuomittujen Raimo Anderssonin,
Jani Leinosen ja Janne Ranisen kanssa tappanut Volkan Ünsalin palkkiota
vastaan osallistumalla murhan toimeenpanoa, jälkien peittelyä ja palkkion
maksua koskevaan suunnitteluun ja järjestelyihin. Vilhunen on myös
taivutellut Anderssonin ja Leinosen tekoon sopimalla Anderssonin kanssa
tulevaan murhaan liittyvistä tehtävistä ja järjestämällä Leinosen yhdeksi
murhan tekijäksi. Ainakin Vilhunen on menettelyllään auttanut murhan
tekemisessä sen suorittaneita ja sen tilanneita henkilöitä.

Vilhunen on viimeistään kesällä 2003 saanut tiedon Ranisen ja Leopoldo
Gonzalez Carmonan suunnitelmasta houkutella Ünsal Suomeen tapettavaksi.
Vilhunen on sopinut Ranisen ja Gonzalez Carmonan kanssa siitä, että
Vilhusen järjestämät henkilöt auttavat Ruotsista saapuvia henkirikoksen
suorittajia Suomessa avustamalla näitä ennen murhaa ja hävittämällä ruumiin
murhan jälkeen. Vilhunen on syyskuussa 2003 antanut Raimo Anderssonille
tehtävän auttaa Ruotsista saapuvaa ryhmää murhan valmistelussa. Andersson
on Vilhusen toimeksiannosta matkustanut Ruotsiin sopimaan murhan
valmisteluun liittyvistä käytännön asioista. Tämän jälkeen Andersson on
Vilhusen toimeksiannon mukaisesti järjestänyt Ruotsista saapuneelle ryhmälle
Hollolan Herralasta omakotitalon murhan valmistelua varten ja tavannut
kyseisiä henkilöitä murhan valmisteluun liittyen.

Murhasuunnitelma on muuttunut lokakuussa 2003 siten, että Vilhunen,
Andersson, Raninen ja Gonzalez Carmona ovat sopineet, että henkirikoksen
suorittavat suomalaiset Ruotsista saatavaa palkkiota vastaan. Vilhunen on
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Jari Aarnio on toimiessaan Helsingin poliisilaitoksen rikosylikomisariona ja
huumerikosyksikön johtajana laiminlyönyt estää ennalta tietämänsä Volkan
Ünsalin murhan, vaikka Aarniolla on ollut lakiin, poliisivirkaansa, johtamansa
yksikön tehtäviin ja siinä olevaan asemaansa sekä tehtäväksi ottamiseen
perustuva erityinen oikeudellinen velvollisuus estää Ünsalin kuolema
henkirikoksen johdosta.

Aarnion menettely, tietoisuus, tahallisuus ja laiminlyönti:

Ünsal on murhattu Helsingissä 16.10.2003. Rikoksesta on tuomittu Janne
Raninen, Raimo Andersson ja Jani Leinonen. Keijo Vilhunen on osallistunut
rikokseen syytekohdassa 1 kuvatulla tavalla.

Aarnio on saanut kesällä 2003 tietää Ünsaliin kohdistuvasta henkirikosuhasta
ja siitä, että Raninen liittyisi murhaan osallisena. Aarnion saama tieto
henkirikosuhasta on ollut varteenotettava. Aarnio on ilmoittanut sen Ruotsin
poliisille.

Tämän jälkeen Aarnio on saanut lisääntyvää ja täsmentyvää tietoa
suunnitelmasta houkutella Ünsal Suomeen murhattavaksi sekä tietoja tekeillä
olevan murhan suunnittelijoista ja tekijöistä sekä murhan tulevasta tekoajasta
ja -paikasta Suomessa.

Aarnio on 29.9.2003 mennessä tiennyt Ünsalin saapuneen Suomeen Ranisen
luokse. Aarnio on myös tiennyt, että murhaa suunnitellaan Herralassa
sijaitsevassa rakennuksessa kokoontuvien Anderssonin ja ruotsalaisten
rikollisten toimesta, jotka ovat varta vasten tulleet Suomeen murhaa
toteuttamaan. Aarnion tieten hyvin vakavasti otettava murhasuunnitelma on
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sopinut murhan suorittajat kysymällä ensin Anderssonin halukkuutta
tehtävään. Anderssonin edellytettyä toista henkilöä avustamaan murhassa
Vilhunen on järjestänyt Leinosen yhdeksi henkirikoksen suorittajaksi.
Vilhunen on osallistunut murhan suunnitteluun ja valmisteluun tavatessaan
Ranista, Anderssonia ja Leinosta useita kertoja ennen rikosta ajalla
1.-14.10.2003.

Andersson, Leinonen ja Raninen ovat edellä mainitun suunnitelman
mukaisesti tappaneet Ünsalin Vuosaaressa Leinosen asunnossa 16.10.2003.

Vilhusen toimet ovat olleet olennaisia ja merkittäviä murhan toteuttamisen
kannalta varsinkin, koska Vilhunen on ollut M.O.R.E. -nimisen
järjestäytyneen rikollisryhmän perustaja ja johtaja tai johtohahmo, jolla on
ollut käskyvalta tai vähintään suuri vaikutusvalta M.O.R.E.:n jäseneen
Anderssoniin ja suuri vaikutusvalta Leinoseen, joka on ollut M.O.R.E.:n
kanssa yhteistyötä tekevän N.B.K.-nimisen järjestäytyneen rikollisryhmän
jäsen. Vilhunen on saanut osan murhapalkkiosta itselleen siten, että Andersson
on luovuttanut omasta palkkio-osuudestaan 20 prosenttia Vilhuselle.

Tappo on tehty vakaasti harkiten palkkiota vastaan ja suunnitelmallisesti.
Rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.
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ollut toteutumassa siten, että Ünsal on välittömässä hengenvaarassa, jollei
tilanteeseen puututa. Tapahtumien eteneminen murhaksi ollut varsin
todennäköistä ja hyvin ennalta-arvattavaa.

Edelleen Aarnio on lokakuussa 2003 ennen murhaa tullut tietämään
muutoksesta murhasuunnitelmassa eli siitä, että murhan suorittaminen on
siirretty ruotsalaisilta suomalaisten toteutettavaksi palkkamurhaksi, ja että
Leinonen on otettu mukaan murhaa toteuttamaan. Täsmentyneiden tietojensa
perusteella Aarnio on ymmärtänyt tekeillä olevan murhan voivan tapahtua
hyvin pian. Aarnio on myös ymmärtänyt, että Leinosen käyttämä asunto,
johon Aarniolla itsellään ja Vilhusella oli yhteys, saattaa tulla keskeiseksi
tulevan murhan kannalta.

Murhan suunnittelun ja valmistelun aikana Aarnio on järjestänyt poliisin
tiedonhankintaa, jota on kohdistettu murhaa suunnitteleviin henkilöihin.
Aarnio ei kuitenkaan ole ryhtynyt mihinkään tehokkaisiin tai
tarkoituksenmukaisiin toimiin henkirikoksen estämiseksi. Aarnio ei ole
esimerkiksi varoittanut Ünsalia tekeillä olevasta murhasta niiden tietojen
perusteella, jotka Aarniolle olivat murhasuunnitelmasta ajan kuluessa
täsmentyneet ja joista Ünsal ei ollut tietoinen. Aarnion on täytynyt ymmärtää,
ettei Ünsal ota oma-aloitteisesti riittävän todesta Ranisen hänelle aiheuttamaa
uhkaa. Aarnio ei myöskään ole pyrkinyt estämään murhaa esimerkiksi
ilmoittamalla kaikille sitä suunnitteleville henkilöille murhasuunnitelman
olemisesta poliisin tiedossa. Aarnio ei myöskään ole järjestänyt johtamaansa
poliisitoimintaa siten, että sillä estettäisiin odotettavissa oleva murha.

Edellä mainittujen tai muiden mahdollisten toimien sijasta Aarnio on
pidättänyt tekeillä olevaa murhaa koskevat olennaiset tiedot vain itsellään ja
toimillaan pikemminkin myötävaikuttanut murhaan. Aarnio on määrännyt
murhan suunnittelijoihin kohdistuvan tarkkailun ainakin Herralaan, mutta
erikseen kieltänyt tarkkailijaa kertomasta asiasta muille poliiseille tai
keskusrikospoliisille, joiden saamana tieto olisi voinut johtaa murhan
estämiseen. Aarnio ei myöskään ole ilmoittanut tekeillä olevasta murhasta
niille poliisimiehille, jotka ovat kohdistaneet huumausainerikosepäilyjen
perusteella murhan tekijöihin telepakkokeinoja ja tarkkailua. Näillä
tiedonhankintakeinoilla olisi kuitenkin ollut saatavissa reaaliaikaista tietoa
murhan estämiseksi, jos toimenpiteitä suorittavilla poliisimiehillä olisi ollut
henkirikosuhka tiedossaan. Aarniolla on ollut yksikön päällikkönä myös
muutoin mahdollisuudet järjestää poliisitoiminta ja poliisin resurssit murhan
estämiseksi, mutta hän ei ole näin toiminut.

Toimillaan Aarnio ei ole edes pyrkinyt käytössään olevilla keinoilla murhan
estämiseen, vaan hän on suhtautunut siihen hyväksyvästi ja antanut sen
tapahtua.

Aarnion asema, tehtäväksi ottaminen ja virkavelvollisuudet:

Tapahtumien aikaan Aarnio on toiminut poliisimiehenä ja hänen tehtävänsä
voimassa olleen poliisilain (493/1995) 1 §:n mukaan on ollut rikosten
estäminen. Lain 3 §:n mukaan tällainen estäminen on täytynyt tehdä
mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Aarniolla on
poliisimiehenä ollut myös lain 9 §:n mukainen rikoksen vakavuuteen
perustuva erityinen oikeudellinen velvollisuus ryhtyä kiireellisesti kaikkiin
toimenpiteisiin, jotka ovat olleet välttämättömiä murhan estämiseksi. Aarniolla
ei ole ollut lain 5 §:n tai minkään muunkaan säännöksen nojalla oikeutta
luopua tai siirtää toimenpiteitä, jotka ovat olleet välttämättömiä murhan
estämiseksi. Säännösten perusteella murhan estäminen on ollut Aarnion
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Muu vaatimus

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Aarnio ja Vilhunen on kumpikin osaltaan velvoitettava korvaamaan valtiolle
asian todistelukustannukset.

Todistelukustannusten korvaaminen

Muut asiassa esitetyt vaatimukset

erityinen oikeudellinen velvollisuus poliisimiehenä. Myös voimassa olevan
lain mukaan poliisimiehen velvollisuus estää murha on tällaisessa tilanteessa
yksiselitteinen (poliisilaki 1 luku 1 §, 6 § ja 9 § sekä 5 luku 46 §,
esitutkintalaki 3 luku 12 § ja pakkokeinolaki 10 luku 47 §).

Aarnio on poliisilaitoksen pysyväisohjeiden (HPL 9/1997 ja 3/2003) mukaan
toiminut johtajana yksikössä, jonka määrättynä tehtävänä on ollut toimia
rikosten ennalta ehkäisemiseksi ja erityisesti järjestäytyneen ja ammattimaisen
rikollisuuden ennalta estämiseksi. Aarnion yksikön tehtävänä on ollut myös
ennalta estävä toiminta ja rikostorjunta. Tekeillä olleen murhan estäminen on
siten ollut Aarnion johtaman yksikön tehtävä. Aarnio on asemassaan johtanut
yksikkönsä toimintaa ja hänen velvollisuutenaan on ollut estää murha tai
organisaation puitteissa määrätä tähän tehtävään tarvittava määrä muita
poliisimiehiä. Aarnio ei ole määrännyt henkirikoksen estämistä kenenkään
poliisimiehen tehtäväksi, joten se on määräysten mukaan ollut Aarnion
velvollisuus.

Aarnio on määrännyt poliisimiehen suorittamaan tarkkailua Ünsalin
henkirikosta suunnitteleviin henkilöihin ja järjestänyt tai ainakin käyttänyt
muuta poliisitoimintaa siihen, että henkirikosta suunnitteleviin henkilöihin on
kohdistunut tiedonhankintaa. Menettelyillään Aarnion on katsottava ottaneen
henkirikoksen estämisen omaksi tehtäväkseen.

Aarniolla on siten ollut lakiin, poliisivirkaansa, johtamansa yksikön tehtäviin
ja siinä olevaan asemaansa sekä tehtäväkseen ottamiseen perustuva erityinen
oikeudellinen velvollisuus estää Ünsalin kuolema tahallisen henkirikoksen
uhrina. Henkirikoksen vaara on ollut välitön ja olosuhteiden perusteella Aarnio
on tiennyt henkirikoksen varsin todennäköisesti tapahtuvan, jollei siihen
puututa. Aarniolla ei ole ollut lakiin perustuvaa oikeutta jättää rikokseen
puuttumatta. Edes Ünsalin epäily itseensä kohdistuvasta vaarasta ja tai oma
riskinotto ei ole poistanut Aarnion lakisääteistä velvollisuutta murhan
estämiseen. Tapahtunut henkirikos on syy-yhteydessä Aarnion laiminlyöntiin.

Ainakin Aarnio on menettelyllään edistänyt henkirikosta.

Murha, kokonaisarviointi

Laiminlyöntinsä aikana Aarnio on tiennyt, että tekeillä oleva henkirikos
tehdään vakaasti harkiten. Kysymyksessä on ollut Aarnion tieten hyvin
suunnitelmallinen palkkamurha, jota on pidettävä kokonaisuutena arvostellen
törkeänä. Aarnio on tiennyt tai ainakin hänen on täytynyt pitää varsin
todennäköisenä, että hänen laiminlyöntinsä koskee nimenomaisesti murhan
estämistä. Näistä syistä ja edellä kuvattu velvollisuuksien laiminlyönti
kokonaisuutena huomioiden myös Aarnion omaa menettelyä on pidettävä
kokonaisuutena arvostellen törkeänä.
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Syytekohta 1

Vastaaja Keijo Vilhunen on kiistänyt syyllistyneensä murhaan tekijänä tai
avunantajana.. Vilhunen ei ole syyllistynyt eikä osallistunut Volkan Ünsalin
murhaan. Vilhunen ei ollut osallistunut murhan toimeenpanoa, jälkien
peittelyä tai palkkion maksua koskevaan suunnitteluun tai sen järjestelyihin.
Vilhunen ei ollut taivutellut Raimo Anderssonia tai Jani Leinosta tekoon.
Vilhunen ei ollut antanut Anderssonin tehtäväksi auttaa Ruotsista saapuvaa
ryhmää. Vilhunen ei ollut antanut Anderssonille toimeksiantoa matkustaa
Ruotsiin tai järjestää omakotitaloa ruotsalaisten käyttöön. Vilhunen ei ollut
sopinut suomalaisten hoitavan murhan. Vilhunen ei ollut kysynyt Anderssonin
halukkuutta tehtävään. Vilhunen ei ollut järjestänyt Leinosta teon yhdeksi
suorittajaksi. Vilhunen ei ollut saanut palkkiota murhan johdosta. 

Syytteessä kuvattu Vilhusen menettely voisi enintään olla avunantoa
päätekoon. Vilhuselta puuttuu joka tapauksessa rikoksen edellyttämä
tahallisuus.

Vilhunen ei ollut perustanut M.O.R.E -ryhmää. Hän on ollut järjestyksessä
kolmas jäsen Tarki Kankaan ja Lauri Johanssonin jälkeen näiden pyydettyä
Vilhusta mukaan. Vilhunen ei ole ollut ryhmässä johtaja, eikä hänellä ole ollut
käskyvaltaa eikä suurta vaikutusvaltaa Anderssoniin eikä Leinoseen.

Vilhunen on vuonna 2003 toiminut Helsingin huumepoliisin tietolähteenä ja
ohjattuna, rekisteröitynä tietolähteenä. Saatuaan tietää hankkeesta Ünsalin
murhaamiseksi Vilhunen on välittänyt tiedon yhteyshenkilölleen Jari
Aarniolle. Aarnio on ohjannut Vilhusen olemaan yhteydessä hankkeeseen
liittyviin henkilöihin ja tämä on pyrkinyt pitämään yhteyttä Anderssoniin,
Leinoseen ja Janne Raniseen ilmoittaen saamiaansa tietoja Aarniolle. Aarnion
mukaan telekuuntelu ja tarkkailu on käynnistetty. Vilhusen käsityksen mukaan
tiedossa olevat tekijät otettaisiin kiinni ennen rikoksen tekemistä. Vilhunen on
voinut luottaa siihen, että poliisi estäisi murhan.

Raninen on vuoden 2003 alkupuolella saanut Ruotsissa vankilomalla
käydessään tietää, että Ünsal on päätetty tappaa. Raninen on kertonut siitä
Vilhuselle, joka on kertonut siitä edelleen Aarniolle, joka on 2.6.2003 kertonut
siitä Tukholman poliisille.

Vilhunen on murhan jälkeen ohjattuna tietolähteenä pyrkinyt edistämään
rikoksen selvittämistä osaltaan järjestämällä saunaillan Hotelli Hesperian
saunatiloissa, mistä hän on etukäteen ilmoittanut Aarniolle. Sauna- ja
huonetiloihin (nrot 727 ja 728) on käynnistetty tilakuuntelu, joka on sittemmin
ollut keskeisenä näyttönä muun muassa Anderssonia vastaan. Leinosen,
Anderssonin ja Gonzalez Carmonan ilmianto Vilhusesta rikoskumppanina on
kosto siitä, että Vilhunen on tehnyt yhteistyötä Aarnion kanssa. Vilhusen ja
Aarnion yhteistyö on vuoden 2013 lopulla paljastunut. Vilhusen ”päästä” eli
tappamisesta on vuonna 2015 luvattu 150.000 euroa. Tuomitut ovat sittemmin
päätyneet järjestämään Vilhuselle elinkautista vankeutta murhasta tekaisemalla
näyttöä tätä vastaan.

Vastaus

Aarnio JA Vilhunen on määrättävä heti vangituksi käräjäoikeuden tuomitessa
heidät ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Pakkokeinolaki 2 luku 12 §
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Andersson on 19.9.2003 sopinut Per Erikssonin kanssa Hollolassa Herralan
kylässä olevan omakotitalon käyttämisestä henkirikoksen tekemistä varten
Ruotsista Suomeen saapuvalle ryhmälle. Ünsal on 28.9.2003 saapunut
Suomeen ja majoittunut Ranisen luokse Kapteeninkadulle, mistä Vilhunen on
kertonut Aarniolle. Aarnio on 29.9.2003 ilmoittanut saamastaan tiedosta
Tukholman poliisille. Kapteeninkadun asuntoa on tarkkailtu. Aarnio on
määrännyt tarkkailun Herralaan. 

Vilhunen on kuullut murhasta 16.10.2003 illalla. Vilhunen on välittänyt
Aarniolle saamansa tiedon murhasta, tekopaikan ja tekovälineen (scart-johto).
Vilhunen on yrittänyt selvittää Anderssonilta marraskuussa 2003, minne
Ünsalin ruumis on piilotettu. Vilhunen on välittänyt Aarniolle tiedon siitä, ettei
Andersson ollut tiennyt, mihin Ünsal on haudattu. Vilhunen on kertonut
poliisille, kenen haltuun Ünsalin Rolex-kello on Anderssonilta ja Kankaalta
päätynyt. Ünsalin tappamisesta saatuja palkkiovaroja on jaettu Leinosen
kotona. Vilhunen ei ollut osallistunut palkkion jakamiseen.

Syytekohta 2

Aarnio on kiistänyt syytteen. Aarnio ei ole syyllistynyt murhaan. Aarniolla ei
ole ollut mitään yksityiskohtaista tietoa Ünsalin henkirikoksesta, sen tekijöistä,
tekopaikasta, tekoajankohdasta tai tekotavasta, jonka perusteella Aarnio olisi
voinut henkirikoksen estää tai määrätä estettäväksi. Aarnio ei ole laiminlyönyt
estää henkirikosta. Aarnio ei ole edistänyt kenenkään rikosta. Aarniolta
puuttuu teon tai laiminlyönnin edellyttämä tahallisuus. Aarnioon kohdistettu
rangaistusvaatimus on laillisuusperiaatteen vastainen.

Syytteen mukaan Aarnio on syyllistynyt murhaan epävarsinaisena
laiminlyöntirikoksena pidettävällä laiminlyönnillä. Väite on oikeudellisesti
perusteeton. Aarnio ei ole ollut vastuuasemassa lain, virkansa, johtamansa
yksikön tehtävien tai asemansa perusteella. Aarnio ei ole ottanut henkirikoksen
estämistä tehtäväkseen eikä hänellä ole ollut laissa tarkoitetulla tavalla
suojelu- tai toimintavelvollisuutta. Poliisilain (493/1995) säännökset eivät ole
toimivaltasäännöksiä eivätkä ne perusta erityistä vastuuasemaa. Poliisilaissa
säädetyt yleisvelvoitteet ovat rajoittamattomia kohdistumatta kenenkään
henkilön tai henkilöjoukon suojelemiseen. Aarnion yksikön keskeisenä
tehtävänä on ollut tutkia ja paljastaa huumausainerikollisuutta. Vakavan
henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu ei ole vuonna 2003
ollut rikos. Ünsal ei ollut pyytänyt Helsingin poliisilta suojelua eikä ollut
ottanut yhteyttä poliisiin Suomessa, jonne hän oli saapunut vääriä tietoja
sisältävällä passilla. Ruotsin poliisi ei ollut pyytänyt Helsingin poliisilta toimia
Ünsalin suhteen.

Rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevat rikoslain 3 luvun säännökset ovat
tulleet voimaan 1.1.2004. Rangaistusvaatimus on Suomen perustuslain 8 §:n
vastainen. Tekoaikana lokakuussa 2003 epävarsinainen laiminlyöntirikos ei
ole ollut lailla säädetty. Oikeuskirjallisuudessa vallitsevan käsityksen mukaan
oikeudellinen toimimisvelvollisuus oli voinut perustua kirjoitettuun lakiin,
tavanomaiseen oikeuteen, virkaan tai oikeustoimeen taikka edellä käyneeseen
vaaraa sisältäneeseen toimintaan. Rikosoikeuden yleisiä oppeja uudistettaessa
vähimmäisvaatimuksena pidettiin epävarsinaista laiminlyöntirikosta koskevan
oikeudellisen ilmiön kirjaamista lakiin. Tapaoikeuteen perustuva
rankaiseminen ei ole laillisuusperiaatteen mukaista.

Kausaalisuusvaatimus ei täyty eli syy-yhteyttä väitetyn laiminlyönnin ja
henkirikoksen välillä ei ole. Syy-yhteyttä myöskään väitetyn avunannon ja
päärikoksen osalta ei ole. Useat eri henkilöt ovat uhanneet Ünsalia. Ünsalin
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hengestä on luvattu palkkio. Aarnio ei olisi voinut millään toimella tehokkaasti
estää henkirikosta. On hyvin todennäköistä, että Ünsal olisi menettänyt
henkensä rikoksen uhrina tai jossakin muussa yhteydessä. Aarniolla ei olisi
ollut virkaansa perustuvaa velvollisuutta soittaa epäillyille rikosta
suunnitteleville henkilöille.

Tahallisuuden on katettava koko oikeudenvastainen teko. Aarniolla ei ole
henkirikoksen edellyttämää tahallisuutta. Avunantoa koskeva väite
teonkuvauksessa on perusteeton, eikä Aarniolla ole myöskään väitetyn
avunannon osalta tahallisuutta. Aarnio ei ollut tiennyt henkirikoksen vaaran
olleen välitön eikä varsin todennäköinen. Aarnio ei ollut myöskään tiennyt,
että rikos olisi ollut tekeillä vakaasti harkiten. Aarnio ei ollut tiennyt, että
Ünsalin surmaamisesta olisi luvattu palkkio. Poliisilla oli ollut huhun asteella
tiedossa vihjetietoa Ünsaliin kohdistuneesta uhasta. Huhun perusteella
tapahtumainkulku, jossa seurauksena on henkilön kuolema, ei voi olla varsin
todennäköinen ja siten tahallinen rikoslaissa tarkoitetulla tavalla. Vuonna 2003
Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä tahallisuutta oli arvioitu
todennäköisyyden perusteella. Positiivinen tahtoteoria oli oikeuskäytännön
valossa hylätty. Sen vuoksi Aarnion tahallisuutta ei voitu tässä asiassa arvioida
sillä perusteella, oliko Aarnio suhtautunut välinpitämättömästi tai hyväksyvästi
mahdolliseen seuraukseen. Haastehakemuksessa sivulla 5 on siten
virheellisesti perusteltu Aarnion tahallisuutta. Aarnion ei ollut myöskään
täytynyt ymmärtää Ünsalin menettelyä tämän hakeuduttua Ranisen seuraan
tiedettyään Ranisen olevan hänelle uhka.

Mitä tulee syyttäjän väitteeseen rikoksen edistämisestä, avunantoa koskeva
säännös on ollut 16.10.2003 lievempi ennen rikosoikeuden yleisten oppien
muuttamista lailla 515/2003. Avunannon on edistettävä päätekijän rikosta.
Avunanto edellyttää lisäksi kausaalisuutta, syy-yhteyttä, eli olisiko laiminlyöty
teko estänyt seurauksen. Avunanto edellyttää myös tahallisuutta. Tekohetkellä
voimassa ollut laki ei ehkä ole mahdollistanut avunantoa laiminlyönnillä, eikä
tekoon rinnastettavaa laiminlyöntiä ole ollut.

Rikoskomisario Petri Rainiala on keväästä tai kesästä 2003 lähtien epäillyt
Anderssonia, Ranista, Leinosta ja myöhemmin myös Vilhusta törkeästä
huumausainerikoksesta. Rikostiedustelu on aloitettu keväällä 2003, ja
epäiltyyn huumausainerikokseen liittyviä tietoja on kirjattu epäiltyjen
rekisteriin (jäljempänä myös epri). Rikoksesta epäiltyihin on kohdistettu
satunnaisesti tarkkailua ja heidän liittymiinsä on kohdistettu salaisia
pakkokeinoja. Aarnio on ollut tietoinen suunnitellusta tarkkailusta Herralan
kiinteistöllä liittyen epäiltyyn törkeään huumausainerikokseen. Ünsalia
koskevaa tietoa on mitä ilmeisimmin saatu huumausainerikostutkinnan
yhteydessä, ja Helsingin huumepoliisi on välittänyt tietoa
väkivaltarikosyksikölle. Henkirikostutkinnan yleisjohtajana on toiminut Kari
Tolvanen. Helsingin poliisiin on mitä ilmeisimmin kantautunut huhuja
Ünsaliin kohdistuvasta uhasta. Vilhunen eikä kukaan muukaan henkilö ollut
antanut Aarniolle ennen henkirikosta mitään yksilöityä tietoa Ünsalin
henkirikoksen suunnittelusta. Aarniolla ei ollut ollut vihjetietoa myöskään
Ranisesta.

Aarnio ei ollut vaikuttanut Kallvikintien asunnon vuokraamisjärjestelyihin tai
puuttunut niihin.

Vilhunen on antanut Helsingin huumepoliisille tietoja alamaailman
tapahtumista pitkään. Kari Kauppi on vastannut Vilhuselta tulleista tiedoista.
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Todistelu

Henkilötodistelu / Syyttäjä

Syytekohta 1

- Vastaaja Keijo Kauko Olavi Vilhunen todistelutarkoituksessa

- Raimo Anderssonin esitutkintakertomus (esitutkintapöytäkirjan sivut
1763 - 1809)

- Todistaja Leopoldo Gonzalez Carmonan esitutkintakertomus

- Todistaja Lauri Oskari Johansson

- Todistaja Ilkka Jani-Markus Leinonen

- Todistaja Janne Tapio Raninen

- Todistaja Rainer Tapani Reinholm

Henkilötodistelu / Vastaaja Vilhunen

Syytekohta 1

- Vastaaja Keijo Kauko Olavi Vilhunen todistelutarkoituksessa

Vilhunen on syksyllä 2016 kertonut Aarniolle ja Kaupille, ettei hän ollut
tiennyt asiasta mitään etukäteen. Tiedonantajat antavat tyypillisesti itseään
hyödyntävää tai tyydyttävää tietoa.

Arlandan lentokentällä on 12.7.2002 tehty aseellinen ryöstö, jossa on anastettu
noin 44 miljoonaa Ruotsin kruunua. Ünsal on marraskuussa 2002 paljastanut
poliisille tietonsa ryöstön suunnittelijoista ja tekijöistä. Lisäksi Ünsalin on
kerrottu ottaneen ryöstörikoksella saatuja rahavaroja yhden epäillyn tekijän eli
Gonzalez Carmonan osuudesta. Ünsalin ja hänen perheensä jäsenten henkeä
on edellä mainituista syistä uhattu. Ünsalin hengestä on luvattu kolmen ja
myöhemmin viiden miljoonan kruunun palkkio. Ünsal on kuulunut
rikollisjärjestöön ja hän on toiminut ns. torpedona. Ünsal on ollut poliisin
suojelussa marraskuun 2002 ja tammikuun 2003 välisenä aikana ja uudelleen
heinäkuun 2003 ja 22.9.2003 välisen ajan. Syyskuun lopulla 2003 on kuultu
huhu, jonka mukaan ”Leo ja Chito aikovat tappaa Ünsalin”. Aikaisemmin
kesäkuussa 2003 olleen huhun mukaan uhkaaja oli Raninen.

Ünsal on kaksi kertaa hyväksytty Ruotsissa todistajansuojeluohjelmaan maan
viranomaisten todettua Ünsaliin kohdistuvan hengenvaaran. Ünsal on kaksi
kertaa vapaaehtoisesti lähtenyt todistajansuojeluohjelmasta, jälkimmäisen
kerran 22.9.2003. Sen jälkeen Ünsal on saapunut Suomeen Ranisen luokse,
vaikka Ruotsin poliisiviranomainen on varoittanut Ünsalia Ranisesta. Ranisen
mukaan Ruotsin poliisi olisi jopa kieltänyt Ünsalia olemasta häneen
yhteydessä. Ünsal on suhtautunut uhkaan hyväksyvästi tai
välinpitämättömästi. Ünsal on siten tieten antautunut vaaraan. Suomen
poliisiviranomaisella ei ole ollut tietoa Ünsalista ja tämän taustasta.
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- Vastaaja Jari Seppo Aarnio todistelutarkoituksessa

- Todistaja Jaakko Lauri Alfred Jokinen

- Todistaja Ari Juhani Karvonen

- Todistaja Kari Mikael Kauppi

- Todistaja Ali Putte Lindholm

- Todistaja Heikki Ilmari Miettinen

- Todistaja Anne Helena Osmala

- Todistaja Janne Samuli Pentti

- Todistaja Petri Eero Rainiala

- Todistaja Janne Tapio Raninen

- Todistaja Kullervo Johannes Rinne

- Todistaja Jarmo Olavi Salminen

- Todistaja Paavo Tapio Selin

- Todistaja Kari Tapani Tolvanen

- Todistaja Olli Antero Töyräs

- Todistaja Jari Juhani Veijalainen

- Todistaja Marko Sami Tapani Verlin

Henkilötodistelu / Syyttäjä

Syytekohta 2

- Vastaaja Jari Seppo Aarnio todistelutarkoituksessa

- Vastaaja Keijo Kauko Olavi Vilhunen todistelutarkoituksessa

- Todistaja Iina Elina Ahonen

- Raimo Anderssonin esitutkintakertomus (esitutkintapöytäkirjan sivut
1763 - 1809)

- Todistaja Kenneth Mikael Eriksson

- Todistaja Leopoldo Gonzalez Carmonan esitutkintakertomus

- Todistaja Lauri Oskari Johansson

- Todistaja Riku Risto Kallioniemi

- Todistaja Ari Juhani Karvonen

- Todistaja Ilkka Jani-Markus Leinonen
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- Todistaja Ali Putte Lindholm

- Todistaja Jyrki Kalevi Nieminen

- Todistaja Janne Tapio Raninen

- Todistaja Rainer Tapani Reinholm

- Todistaja Jukka Kalervo Tolonen

- Todistaja Kari Tapani Tolvanen

- Todistaja Olli Antero Töyräs

- Todistaja Jari Juhani Veijalainen

- Todistaja Jorma Kalevi Viitasaari

- Todistaja Marianne Birgitta Öman

Henkilötodistelu / Vastaaja Aarnio

Syytekohta 2

- Vastaaja Jari Seppo Aarnio todistelutarkoituksessa

- Vastaaja Keijo Kauko Olavi Vilhunen todistelutarkoituksessa

- Volkan Ünsalin esitutkintakertomus

- Todistaja Leopoldo Gonzalez Carmonan esitutkintakertomus

- Todistaja Anna Lenngrenin esitutkintakertomus

- Todistaja Jan-Erik Carlstedt

- Todistaja Vesa Pekka Hietala

- Todistaja Michael Hiljegren

- Todistaja Lauri Oskari Johansson

- Todistaja Ari Jukka Juhola

- Todistaja Ari Juhani Karvonen

- Todistaja Kari Mikael Kauppi

- Todistaja Jari Kalervo Kyllönen

- Todistaja Ilkka Jani-Markus Leinonen

- Todistaja Heikki Ilmari Miettinen

- Todistaja Kimmo Kalevi Nokkonen

- Todistaja Anne Helena Osmala

- Todistaja Tuula Tarja Maj-Lis Paavola
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- Todistaja Petri Eero Rainiala

- Todistaja Janne Tapio Raninen

- Todistaja Rainer Tapani Reinholm

- Todistaja Kullervo Johannes Rinne

- Todistaja Jarmo Olavi Salminen

- Todistaja Paavo Tapio Selin

- Todistaja Kari Tapani Tolvanen

- Todistaja Kari Juhani Vainionpää

- Todistaja Marko Sami Tapani Verlin

Kirjalliset todisteet / Syyttäjä

Syytekohta 1

S1. Asiaan liittyvät aikaisemmat lainvoimaiset tuomiot (liitekansio 1,
sivut 3139 - 3207)

S2. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto ja
tekstipurku Hotelli Hesperian tilakuuntelusta (liitekansio 1, sivut 2771 -
2776)

S3. Otteita Janne Ranisen kirjasta De kallar mig Solvallamördaren
(liitekansio 2/06, sivut 3268 - 3312)

S4. Takavarikkopöytäkirja (liitekansio 1, sivut 2778 - 2780)

S5. Jäljennös Gonzalez Carmonan lähettämästä 18.7.2005
takavarikoidusta kirjeestä (liitekansio 1, sivut 3106 - 3108)

S6. Leinosen joulukuussa 2014 Vilhuselle lähettämä kirje (kirjattuna
esitutkintapöytäkirjan johdannossa sivut 131-132, esitutkintapöytäkirjan
sivu 144)

S7. Telekuunteluliite puheluista 9.10.-27.12.2003 (liitekansio 3, sivut
3743 - 4188)

S8. Televalvontaote (liitekansio 2, sivut 3558 - 3560)

S9. Raimo Anderssonin ja Satu Anderssonin 18.10.2003 välinen puhelu
(liitekansio 3, liitteen sivut 190 - 191, pöytäkirjan sivut 3932 - 3933

S10. Keijo Vilhusen ja Raimo Anderssonin 13.12.2003 välinen puhelu
(liitekansio 3, liitteen sivut 437 - 443, pöytäkirjan sivut 4164 - 4170)

S11. Raimo Anderssonin esitutkintakertomus 13.5.2004 törkeää
huumausainerikosta koskevassa esitutkintapöytäkirjassa
2502/R/50/03/Li1 sivut 19 - 29 (esitutkintapöytäkirjan sivut 3526 -
3536)

S23. Puhelu 16.10.2003 kello 14:36 ID 106000156126
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Kirjalliset todisteet / Vastaaja Vilhunen

Syytekohta 1

V1. Tutkintailmoitus 2400/R/57/14

V2. Tutkinnan päätös 8.12.2014

Telekuunteluaineisto ajalta 9.10.-27.12.2003:

V3. Koko telekuunteluliite (sivut 3743 - 4188)

V4. Leinosen puhelu Raimo Anderssonille 10.10.2003 klo 13.13 (sivu
3751/3646)

V5. Leinosen puhelu Raimo Anderssonille 10.10.2003 klo 20.20 alkaen,
(sivu 3759/3654)

V6. Vilhusen puhelu Leinoselle 14.10.2003 klo 20.45 (sivu 3816/3711)

V7. Leinosen puhelu Vilhuselle 16.10.2003 klo 13.56 (sivu 3890/3785)
V8. Leinosen puhelu Vilhuselle 21.10.2003 klo 12.17 alkaen (sivu
3966/3861)

V9. Vilhusen puhelu Anderssoneille 1.11.2003 klo 15.29

V10. Raimo Anderssonin televalvontaote Ruotsista 3.9.2003 –
21.1.2004,
sivut 3452/3360 – 3459/3367

V11. Rikoskomisario Olli Töyräksen laatima hakemus tilakuunteluun
Hotelli Hesperiassa (sivu 3636/3544)

V12. Töyräksen hakemuksen johdosta tehty käräjäoikeuden päätös (sivut
3634/3542 - 3635/3543)

V13. Rikosylikomisario Kari Tolvasen laatima hakemus telekuunteluun
ja -tarkkailuun, kohdehenkilönä Eveliina Katajainen (sivut 3707/3615 -
3708/3616)

V14. Otteita kirjasta Raninen, Janne - Anderssen, Ivar: Kutsuvat minua
palkkamurhaajaksi (sivut 167, 182, 210, 280 ja 312)

V15. Helsingin hovioikeus 27.6.1991 nro 1137, Helsingin
raastuvanoikeus, E 27 osasto 22.11.1990 § 665 (R 90/2719)

V16. Rikosylikonstaapeli Anne Osmalan muistio (Li 1, sivut 7 - 10)

V17. Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus Petri Rainialan kanteluun
2.12.2019 EOAK/6051/2018

V18. Poliisihallituksen saatekirje 26.2.2020

V19. Poliisihallituksen lausunto oikeusasiamiehelle 14.3.2019

V20. Keskusrikospoliisin lausunto Poliisihallitukselle 8.2.2019

V21. Keskusrikospoliisin tutkintayksikön lausunto oikeusyksikölle
22.1.2019
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V22. Rikosylikonstaapeli Pekka Haverisen selvitys 6.2.2019

V23. Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Markus Laineen selvitys
16.1.2019

V 24. Aluesyyttäjä Heikki Steniuksen päätös tutkinnanjohtajana olla
käynnistämättä esitutkintaa 13.2.2020, nro 20/187. (Li6 sivut 11 - 4)

V25. Helsingin hovioikeuden tuomio 26.10.2005 nro 3488, dnro R
05/1005, tuomion sivu 25 (esitutkintapöytäkirja 2400/R/130/16 sivu
3159)

V26. Keijo Vilhusen oppikouluaikainen arvostelukortti

V27. Keijo Vilhusen nimilehti ja sähköposti 5.10.2020

V28. Leinosen televalvontatiedoista ilmenevä yhteys Janne Raniseen

V29. Rikosylikonstaapeli Mikko Kilposen 30.12.2015 kirjaama muistio
tapaamisesta Raimo Anderssonin kanssa Helsingin vankilassa

V30. Leinosen televalvontatiedoista ilmenevät yhteydet Raimo tai Satu
Anderssoniin

V31. Anderssonin puhelu Leinoselle 8.11.2003 klo 01.41–01.46, (sivu
4142/4188 eli 4037/4083)

V32. Kartta Leinosen liikkeistä 16.10.2003

V 33. Kaleva-lehdessä julkaistu STT:n uutinen setelinippujen
paksuudesta ja uutiseen lisätty kuva setelinipuista

V 34. Jani Leinosen puhutteluista 24.11.2015 ja 10.12.2015 laaditut
muistiot (liitteinä Li 15)

V 35. Jani Leinosen televalvontatiedot 6.9.2003 klo 15.57 – 18.08

Kirjalliset todisteet / Syyttäjä

Syytekohta 2

S1. Asiaan liittyvät aikaisemmat lainvoimaiset tuomiot (liitekansio 1,
sivut 3139 - 3207)

S2. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto ja
tekstipurku Hotelli Hesperian tilakuuntelusta (liitekansio 1, sivut 2771 -
2776)

S3. Otteita Janne Ranisen kirjasta De kallar mig Solvallamördaren
(liitekansio 2/06, sivut 3268 - 3312)

S4. Takavarikkopöytäkirja (liitekansio 1, sivut 2778 - 2780)

S5. Jäljennös Gonzalez Carmonan lähettämästä 18.7.2005
takavarikoidusta kirjeestä (liitekansio 1, sivut 3106 - 3108)

S6. Leinosen joulukuussa 2014 Vilhuselle lähettämä kirje (kirjattuna
esitutkintapöytäkirjan johdannossa sivut 131 - 132,
esitutkintapöytäkirjan sivu 144)
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S7. Telekuunteluliite puheluista 9.10.-27.12.2003 (liitekansio 3, sivut
3743 - 4188)

S8. Televalvontaote (liitekansio 2, sivut 3558 - 3560)

S9. Raimo Anderssonin ja Satu Anderssonin 18.10.2003 välinen puhelu
(liitekansio 3, liitteen sivut 190-191, pöytäkirjan sivut 3932 - 3933

S10. Keijo Vilhusen ja Raimo Anderssonin 13.12.2003 välinen puhelu
(liitekansio 3, liitteen sivut 437-443, pöytäkirjan sivut 4164 - 4170)

S11. Raimo Anderssonin esitutkintakertomus 13.5.2004 törkeää
huumausainerikosta koskevassa esitutkintapöytäkirjassa 2502/R/5
0/03/Li1 sivut 19-29 (esitutkintapöytäkirjan sivut 3526 - 3536)

S12. Pysyväisohje HPL/9/1997, Rikospoliisin toimintayksikön
työjärjestys 1.6.1997 - 1.9.2003. (LK 2/05 sivut 3215 - 3222)

S13. Pysyväisohje HPL/3/2003, Poliisitoiminnan työjärjestys 1.9.2003
alkaen (LK 2/05 sivut 3224 - 3267)

S14. Ranisen nimilehti (LK 2/07 sivu 3313)

S15. Ömanin päiväkirjamerkintöjä (LK 2/09 sivut 3327 - 3337)

S16. Aarnion lausunto valtakunnansyyttäjälle (LK 2/10 sivut 3358 -
3387)

S17. Niemisen muistiinpanot tarkkailusta (LK 2/11 sivut 3392 - 3393)

S18. Tarkkailupyynnöt Karhu (LK 2/12-13 sivut 3394 - 3395)

S19. Kaavio telepakkokeinoista (LK 2/29 sivu 3484)

S20. Tynnyrijutun tuomio, (Li5, liite 4)

S21. Trevoc -jutun tuomio, (Li5, liite 3)

S22. Vihjesoittajan soitto 16.10.2003 klo 19:47 HPL:n
hälytyskeskukseen (Litteroitu Aarnion kuulusteluun sivu 25
(esitutkintapöytäkirjan sivu 299)

S24 Litteroinnit Iina Ahosen haastatteluissaan Helsingin Sanomien
toimittajalle Susanna Reinbothille kertomista seikoista (litteroinnit, Li16,
sivut 33, 34, 36, 37, 38, 39, 5, 11, 17, 22 ja 25)

Kirjalliset todisteet / Vastaaja Aarnio

Syytekohta 2

A1. Otteet kirjasta De kallar mig Solvallamördaren (sivut 138, 139, 146,
148, 152, 153, 169, 171, 173, 174 ja 175)

A2. Marianne Ömanin muistiinpanot (esitutkintapöytäkirja
2400/R/130/16 sivu 3651, suomennettu Li9 sivu 43)
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A3. Tutkimus- ja lausuntopyyntö rikostekniselle laboratoriolle
6070/R/150151/03/TEK/19, takavarikkopöytäkirja 6.2.2004 Satu
Anderssonin isän luota puuttuu,
Keskusrikospoliisin rikostekninen laboratorio, lausunto 1.3.2004, RTL
11603/18/03

A4. Mitt i Haninge -lehden artikkeli 2.12.2003 (esitutkintapöytäkirja
sivut 3018 - 3019

A5. Määräys kotietsinnästä 6070/R/108062/04/KEM/
(esitutkintapöytäkirja sivu 3591)

A6. Vaatimus tuomioistuimelle televalvonnasta koskien Raimo
Anderssonia, laatinut Olli Töyräs 14.11.2003 (esitutkintapöytäkirja sivu
3465)

A7. Vaatimus tuomioistuimelle teknisestä kuuntelusta Hotelli Hesperian
saunatiloihin, laatinut Olli Töyräs 30.10.2003 (esitutkintapöytäkirja sivu
3636)

A8. Vaatimus tuomioistuimelle Satu Anderssonin televalvonnasta,
laatinut tutkinnanjohtaja Antti Leppilahti 9.1.2004 (esitutkintapöytäkirja
sivut 3523 - 3524)

A9. Tutkimus- ja lausuntopyyntö rikostekniselle laboratoriolle, laatinut
31.10.2003 Anne Osmala (esitutkintapöytäkirja sivu 3552)

A10. Marianne Ömanin laatima kirjoitus 14.7.2004
(esitutkintapöytäkirja sivut 3614 - 3616)

A11. Volkan Ünsalin todistajansuojeluun liittyvät dokumentit (Li8 sivut
30 - 54)

A12. Todisteesta luovuttu 21.9.2020

A13. Helsingborgs Dagblad 9.8.2003 ja kuvakaappaus Skånen poliisin
facebookista 3.2.2019

A14. Göteborgs posten 25.4.2005

A15. Kaksi kuvakaappausta Ruotsin radion sivuilta, julkaisut 16.7.2002

A16. Aftonbladetin artikkeli 29.10.2002

A17. Epri-merkinnät vähemmän salatusta pöytäkirjasta
(esitutkintapöytäkirja sivut 3425, 3394, 3395, 3396)

A18. Otteet Myrkky-kirjasta (sivut 207 - 209)

A19. Televalvontaliite (Li14)

A20. Scart-johdon lausuntopyyntö (Li 11, sivut 4 - 5) ja
rikoslaboratorion lausunto 29.12.2003 (Li 13, sivut 10 - 12)

A21. Kotietsintäpöytäkirja 11.11.2003 (6070/R/150151/03)

A22. Nimikirjanote

A23. Jani Leinosen telepakkokeinohakemukset ja -päätökset
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Taustaa

Riidatonta on, että Volkan Ünsal on saapunut Ruotsista 28.9.2003 Suomeen ja
asunut lapsuuden ystävänsä Janne Ranisen luona Kapteeninkadulla
Helsingissä.

Ünsal on 16.10.2003 tapettu Vuosaaressa Helsingissä Jani Leinosen asunnossa
osoitteessa Kallvikintie 61 B 32. Helsingin hovioikeuden 26.10.2005
antamalla ratkaisulla nro 3488 Raimo Andersson, Leinonen ja Raninen
tekijänä sekä Leopoldo Fernando Gonzalez Carmona (jäljempänä myös
Gonzalez Carmona tai Leo) yllyttäjänä on tuomittu murhasta elinkautiseen
vankeuteen. Gonzalez Carmona on rikoksenteon aikaan asunut Ruotsissa.
Ünsal on tapettu palkkiota vastaan. Hovioikeus on ratkaisullaan pysyttänyt
Helsingin käräjäoikeuden 28.1.2005 antaman tuomion.

Helsingin hovioikeuden tuomion perustelujen mukaan Gonzalez Carmonalla
on ollut uskottava motiivi saada Ünsal surmatuksi rahasta johtuneesta riidasta
ja sen vuoksi, että Ünsal oli ilmoittanut Ruotsin poliisille Carmonan
osallisuudesta ryöstöön Arlandan lentokentällä 12.7.2002. Raninen on
Suomessa tuntenut hyvin Anderssonin ja tiennyt hänen rikollisen taustansa.
Anderssonin mukaan hän ja Leinonen ovat olleet tuttavia vankilassa olon
ajoilta. Näihin yhteyksiin sopii se, että Raninen on valinnut
tekijäkumppaneikseen tuntemansa Anderssonin ja tämän kautta Leinosen.
Hovioikeus on näyttöä harkitessaan ottanut huomioon myös sen, ettei
Leinonen ole esitutkinnassa eikä oikeudenkäynnissä suostunut selvittämään
asiaa eikä vastaamaan hänelle esitettyihin kysymyksiin lukuun ottamatta
sohvan väriä. Hovioikeus on arvioinut näyttöä kokonaisuutena ja päätynyt
siihen, että syytteen mukainen tapahtumainkulku on ainoa uskottava selitys
asiassa selvitetyiksi tulleille seikoille. Hovioikeus on katsonut selvitetyksi, että
Andersson, Raninen ja Leinonen ovat yhdessä vakaasti harkiten ja palkkiota
vastaan tappaneet Ünsalin ja että rikos on ollut myös kokonaisuutena
arvostellen törkeä. Gonzalez Carmona on yllyttänyt Ranisen tuohon rikokseen.

Tuomion perustelut

A24. Anderssonin telepakkokeinohakemus

A25. Ranisen telepakkokeinohakemus

A26. Otteet Kultainen vasikka -kirjasta (sivut 71 - 74)

A27. Täytäntöönpanorekisterin ote / Vilhunen
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Ünsalin murhasta tuomitun Ranisen omaelämäkerrallisen kirjan ( De kallar

 , Kutsuvat minua palkkamurhaajaksi, 2018) mukaanmig Solvallamördaren
Raninen oli Jokelan vankilassa vuonna 2000 tai 2001 tutustunut Vilhuseen ja
alkanut liikkua tämän kanssa. Raninen oli näyttänyt Vilhuselle Tukholmaa ja
tutustuttanut tämän ”Chitoon” (Christian Pereziin). ”Keijo, tai Keke, oli yksi
Suomen johtavista gangsteripomoista.” Arlandan ryöstö oli tapahtunut
12.7.2002. ”Leo ja pari muuta olivat saaneet saaliiksi 44 miljoonaa kruunua.
Leo ja Volkan olivat matkustaneet Espanjaan, jossa heille tuli riita. Volkan
palasi yksin Ruotsiin Leon tietämättä ja varasti 3,5 miljoonaa ryöstösaaliista.”

Kirjassa todetaan lisäksi, että ”Juridisesti [Raninen, Raimo, Jani ja Leo] olisi
kuulunut vapauttaa, ei siksi että he olisivat syyttömiä, vaan siksi, että syyte oli
huonosti kirjoitettu. Toisaalta he olivat tehneet juuri sen, mistä heidät
tuomittiin. Vahvimmat näytöt olivat Raimon päälle. Murhan jälkeen hän oli
istunut ja kehunut tekoa hotellihuoneessa, jossa oli salakuuntelulaitteet. [-- -]
Raimo oli tyrinyt pahimmin ja hän saisi tuomion joka tapauksessa kävi niin tai
näin. Ongelmana oli, että hän oli nauhoituksissa sanonut, että tekijöitä oli
kaksi. Kukaan heistä ei ollut syytön, mutta Jani oli se, joka heistä vähiten
ansaitsi elinkautisen. Ranisella oli ollut oma motiivi toimittaa Volkan paikalle,
Raimo oli ottanut vastaan palkkamurhan, mutta Jani oli vain vedetty mukaan.
Hän oli tehnyt väärän ratkaisun totta kai ja asunnossa hän oli ottanut
komennon. Hän löi pesäpallomailalla, hän kuristi johdolla.”

Riidatonta on vielä se, ettei Ünsalin ruumista ole koskaan löytynyt.

Esitutkinnan aloittaminen uudelleen vuonna 2016 ja uudet syytteet vuonna
2020

On riidatonta, että Leinonen on 22.6.2015 ollut yhteydessä Ünsalin
henkirikoksen tutkijaan rikosylikonstaapeli Anne Osmalaan. Leinonen on
halunnut kertoa Osmalalle Ünsalin palkkamurhaan liittyvistä seikoista.
Poliisiviranomainen on esitutkintalain 3 luvun 3 §:n nojalla 5.4.2016 aloittanut
esitutkinnan ja syyttäjä on 27.2.2020 nostamallaan syytteellä vaatinut, että
Keijo Vilhunen tuomitaan murhasta elinkautiseen vankeuteen tämän tapettua
Volkan Ünsalin yhdessä teosta aiemmin tuomittujen Raimo Anderssonin, Jani
Leinosen ja Janne Ranisen kanssa syytteessä kuvatulla tavalla vakaasti
harkiten palkkiota vastaan ja suunnitelmallisesti rikoksen ollessa myös
kokonaisuutena arvostellen törkeä (syytteen kohdassa 1). Aarniolle syyttäjä on
vaatinut rangaistusta murhasta epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena
(kohdassa 2).

On riidatonta, että Vilhunen on 2.3.-5.3.2004 ollut vapautensa menettäneenä ja
pidätettynä epäiltynä avunannosta murhaan 16.10.2003. Vilhusen kotiin oli
2.3.2004 tehty kotietsintä. Esitutkinta on Vilhusen osalta päättynyt, eikä hänen
osaltaan asia ole edennyt syyteharkintaan. Vilhunen oli edellisenä vuonna
12.7.2002 vapautunut suorittamasta vapausrangaistusta.

Todistaja Kari Tolvanen on kertonut oikeudessa tutkineensa vuonna 2003
Vilhusen mahdollista osallisuutta henkirikokseen. Pienintäkään näyttöä
yllytykseen ei ollut ollut. Vilhunen oli kuitenkin päätetty ottaa kiinni ja
pidättää. Syytä epäillä-perusteet vangitsemisen vaatimiseen olisi voineet olla.
Tolvanen oli käynyt lävitse esitutkinnassa saatua selvitystä kahden syyttäjän
kanssa, mutta näyttöä Vilhusta vastaan ei ollut ollut.

Tolvasen mukaan Vilhusen osalta tilanne oli ollut se, että häntä ei ollut saatu
kytkettyä murha-asuntoon, häntä ei näkynyt valvontakameroissa eivätkä muut
epäillyt olleet puhuneet Vilhusesta. Tutkinnassa oli pyritty selvittämään
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Vilhusen osallisuutta. Tolvanen oli tiennyt Vilhusen huumausainetekemisistä.
Asiassa oli ollut syytä epäillä Vilhusen liittyneen tekoon sen vuoksi, kun hän
oli pitänyt yhteyttä muihin epäiltyihin. Lisäksi Vilhusen asema M.O.R.E:ssa
oli ollut merkittävä hänen oltua järjestön johtohahmo. Tutkinnassa oli
selvinnyt, että murhan alullepanija Ruotsissa oli ollut Gonzalez Carmona.
Raninen oli ollut Ünsalin ystävä. Andersson oli Ruotsissa tavannut rikollisia.
Vilhunen oli otettu asiassa kiinni ja häntä oli kuulusteltu, mutta näyttöä
Vilhusen osallisuudesta tekoon vaikka yllyttäjänä ei ollut ollut. Tolvanen oli
harkinnut vaativansa Vilhusta vangittavaksi, mutta todennäköisiä syitä
murhaepäilylle ei ollut ollut. Tolvanen oli keskustellut asiasta myös syyttäjän
kanssa. Vilhusta vastaan ei ollut ollut riittävää näyttöä.

Ranisen kirjassa on kerrottu myös siitä, kun Ranista on kuulusteltu liittyen nyt
puheena olevaan rikosasiaan. Keskusrikospoliisi kertoi haluavansa kuulustella
Ranista Keijo Vilhusen osallisuudesta Volkan Ünsalin murhaan. ”Mitä
helvettiä Kekellä oli Volkanin murhan kanssa tekemistä. Keijo Vilhunen oli
United Brotherhoodin johtaja, jonka Raninen oli oppinut tuntemaan Suomessa.
Vilhunen oli ottanut Ranisen suojiinsa, hän oli käynyt tapaamassa Ranista
vankilassa vapautumisensa jälkeen ja käynyt Ruotsissa Ranisen luona tämän
lomilla. Raninen oli ollut Vilhusella kotona, syönyt hänen luonaan ja
seurustellut hänen lapsensa kanssa. Raninen oli kokenut Vilhusen läheiseksi
ystäväksi ja hyväksi tyypiksi. Raninen oli kuvitellut, että hän oli yksi
parhaista, mutta asiat olivat muuttuneet. [---] Kaikki alkoi siitä, kun Raninen
avasi eräänä lokakuun iltana 2013 Helsingin Sanomat sellissään Riihimäellä.
Lehdessä oli iso reportaasi siitä, että Keijolla oli läheinen suhde Jari Aarnioon,
Helsingin huumeryhmän päällikköön. Raninen nauroi lukiessaan lehdestä
Vilhusen ja Aarnion välisistä liiketoimista Trevoc-nimisessä yhtiössä. Hienoa,
Raninen ajatteli. Kekellä oli jopa maan korkein poliisipäällikkö otteessaan.
Keke oli perustanut M.O.R.E:n. Korkeimmalla korokkeella istui Keijo,
kaikkien pomo. Hän oli luonut valtakuntansa vahvalla verkostoitumisella ja
kyvyllään käsitellä ihmisiä. Normaalisti sellaiseen asemaan ei pääse ilman,
että likaa omia käsiään, mutta Keijo ei koskaan käyttänyt itse väkivaltaa. Hän
oli poliitikko, ei mikään luun murskaaja. Keke ei ollut ainoastaan vain
hyväksytty, hänestä pidettiin ja häntä kunnioitettiin. [---] Lehdet kirjoittivat,
ettei Keijo ollut pelkästään Aarnion liikekumppani, vaan myös tämän
tiedottaja. [---] Lehdet antoivat ymmärtää, että hän ja Aarnio olivat tehneet
yhteistyötä jo 1990-luvun lopulta alkaen. Raninen tiesi kokemuksesta sen, ettei
kenelläkään voi olla niin pitkää yhteistyötä poliisin kanssa ellei heille anna
mitään vastineeksi. Mikäli ei vasikoida.”

Volkan Ünsal – henkirikoksen uhri

Aarnion puolustus on esittänyt selvitystä Ünsalista ja tämän olosuhteista ennen
Suomeen matkustamistaan. Aarnio on nimennyt Volkan Ünsalin kihlatun
Anna Lenngrenin todistamaan Ünsalin tietoisuudesta tähän (vuosina 2002 ja
2003) kohdistuneesta kostosta, uhkaajista, suunnitelmasta Chiton tappamiseksi
ja Ranisen siihen liittymistä lausumista.

Todistajaksi nimetty Lenngren on toimittanut käräjäoikeuteen
lääkärinlausunnon, jonka perusteella Lenngrenillä on katsottava olleen
laillinen este saapua todistamaan asiassa. Este on pitkäkestoinen ottaen
huomioon lausunnosta ilmenevä. Lenngren on nimetty todistamaan
henkirikoksen uhrin lokakuuta 2003 edeltävistä olosuhteista. Syyttäjä ei ole
vastustanut Lenngrenin esitutkintakertomuksen käyttämistä todisteena.
Ünsalin olosuhteista ja hänen olemisestaan todistajansuojeluohjelmassa ei ole
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erimielisyytä. Nämä seikat huomioon ottaen ja se, ettei asian ratkaisemista tule
viivyttää, käräjäoikeus on hyväksynyt Lenngrenin esitutkintakertomuksen
käyttämisen todisteena asiassa.

Lenngren oli tehtyään katoamisilmoituksen Ünsalista 24.10.2003 kertonut
poliisiviranomaiselle tavanneensa Ünsalin edellisen kerran 27.9.2003 eli juuri
ennen Ünsalin Suomen matkaa. Lenngrenin kertomuksen mukaan Ünsal oli
25.9.2003 hankkiutunut eroon puhelimestaan eikä hänellä ollut ollut myöskään
almanakkaa tai avaimia. Ünsal oli soittanut Suomesta Lenngrenille suojatusta
numerosta, ilmeisesti puhelinkioskista. Ünsal oli kesällä (2003) saanut tietää
poliisilta, että Raninen oli saanut tehtäväkseen tappaa hänet, kun
tappotehtävän saanut Vlado Masac oli itse joutunut henkirikoksen uhriksi.
Ünsal oli päättänyt asettua itse rangaistavaksi, jottei Lenngrenille tapahtuisi
mitään. Ünsal oli kertonut Lenngrenille ostavansa itsensä vapaaksi ja saavansa
siten maineen puhdistuksen. Ünsalilla oli ollut Chiton hallinnassa olevia
rahoja. Lenngren oli ymmärtänyt, että Chito tapettaisiin. Ünsal oli 13.10.2003
soittanut Lenngrenille ja itkenyt tälle puhelimessa. Lenngrenin käsityksen
mukaan Ünsal oli ollut huolissaan siitä, että hänelle tapahtuisi jotakin. Monet
Ranisen kaverit olivat kuuluneet ryhmään, joka nimitti itseään NBK Natural
Born Killers’iksi. Raninen oli tiettävästi tuntenut myös tämän
suomalaismafian päällikön. Ünsal oli kertonut Lenngrenille Ranisen
kertoneen, että he tappaisivat Chiton. Lenngrenille oli 19.10. tai 20.10.2003
soitettu Ruotsin poliisista ja kysytty Ünsalista. Poliisi oli halunnut ottaa
yhteyttä Ünsaliin, josta Lenngren ei ollut kuullut mitään edellisen viikon
jälkeen.

Pääkäsittelyssä todistajana kuultu Raninen on kertonut oikeudessa Ünsalin,
Leon, Chiton ja hänen olleen nelistään osa alamaailmaa ja ”löyhää
kaveriporukkaa”. Raninen oli syyskuun lopulla 2003 houkutellut Ünsalin
Suomeen. Raninen oli uskotellut Ünsalille heidän voivan suunnitella Gonzalez
Carmonan tappamista. Raninen oli tiennyt Ünsalin olevan vaikeuksissa
Ruotsin viranomaisten kanssa. Ünsal oli ollut etsintäkuulutettuna
murhapoltosta ja kidnappauksesta. Ünsal oli ollut ehkä vähän varuillaan,
muttei ollut aavistanut mitään.

Ruotsin rikospoliisissa tutkijana toimineen ja todistajana kuullun Marianne
Ömanin vuonna 2003 laatimissa muistiinpanoissa/päiväkirjamerkinnöissä
(S15) on kirjauksia Ünsaliin kohdistuneesta uhasta. Ünsalia oli varoitettu
Ranisesta. Ünsalille oli ilmoitettu ainakin 10.12.2002 allekirjoitetun
todistajansuojeluohjelmaan liittyvän asiakirjan (A11) mukaan, ettei hänen
tulisi mennä Suomeen eikä Tanskaan. Ünsal oli ollut itsekin siinä uskossa, että
hänet tapettaisiin (”  ”). Ömanin mukaan Ünsal oli pelännytjag blir mördad
Ranisen menevän ”Leon puolelle”. Öman oli muistiinpanojensa mukaan
20.3.2003 ottanut yhteyttä puhelimitse Ünsaliin, joka oli kertonut olevansa
Turkissa. Ünsal oli saanut tietää, että Leo aikoi tehdä kaikkensa surmatakseen
Ünsalin ja tämän perheen. Ünsal oli kuullut siitä Raniselta, jonka kanssa Ünsal
oli kertonut puhuvansa joka päivä. Muistiinpanoissa oli 30.3.2003 merkintä,
jonka mukaan Lenngren oli soittanut Ömanille ja kertonut, että Ünsalin tädin
kimppuun oli käyty tämän hakiessa postia Ünsalin äidin luota. Lenngren oli
kertonut, että tätiä oli uhattu ja tämä oli ryöstetty.

Todistaja Jan-Erik Carlstedt on kertonut videoyhteydellä oikeudelle Ömanin
olleen hänen alaisensa. Ruotsissa lääninrikospoliisi (  ) olilänskriminalpolisen
antanut Ünsaliin mahdollisesti kohdistuvasta uhasta tietoa tutkintaosastolle.
Ünsal oli loppuvuonna 2002 tullut Turkista Ruotsiin kertoakseen poliisille
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Arlandan ryöstöön liittyvistä yksityiskohdista. Ünsal oli tiennyt häneen
kohdistuneesta vaarasta, mistä huolimatta hän oli myöhemmin irtaantunut
todistajansuojeluohjelmasta.

Aarnio on vedonnut asiassa kirjallisena todisteena Ömanin laatimaan ja
14.7.2004 päiväämään kirjoitukseen Ünsalin yhteyksistä Ruotsin poliisiin
(A11). Ünsal oli marraskuussa 2002 ottanut ensimmäisen kerran yhteyttä
Ruotsin poliisiin ilmoittaen, että hänellä oli tietoja Arlandan lentokentällä
12.7.2002 tapahtuneesta arvokuljetusryöstöstä, jossa saatu ryöstösaalis oli
vastannut 44 miljoonaa Ruotsin kruunua eri valuutoissa. Ünsal oli
myöhemmin kertonut kuulusteluissa tietonsa ryöstöstä, sen suunnittelusta ja
ryöstön jälkeisistä tapahtumista sekä tuttavapiiriinsä kuuluvista ryöstöön
osallistuneista henkilöistä.

Vlado Masacin, joka Aarnion puolustuksen mukaan oli palkattu tappamaan
Ünsal, on selvitetty 22.7.2003 joutuneen henkirikoksen uhriksi. Aarnion
puolustuksen todisteena vetoaman lehtiartikkelin (Göteborgs Posten
25.4.2005, A14) mukaan rikostarkastaja Öman oli kertonut, että Ünsal oli ollut
rikollinen ja persoonallisuudeltaan poikkeava, tämä oli anastanut rahaa
ystäviltään ja halunnut sen jälkeen anteeksiantoa. Ünsal ei ollut välittänyt siitä,
että Ruotsin poliisi oli varoittanut häntä matkustamasta Suomeen. Ünsal oli
tiennyt elävänsä yliajalla ja että hän oli saanut vuoden lisää aikaa (” Han visste

.”)att han levde på övertid och han fick ett år extra 

Ünsalin todistajansuojeluohjelmasta laadituista asiakirjoista ilmenee (A11),
että hän oli ollut Ruotsin poliisin todistajansuojeluohjelmassa 19.11.2002
alkaen 28.1.2003 asti ja heinäkuusta 2003 alkaen 23.9.2003 asti. Ünsal oli
kertonut poliisille syyksi todistajansuojeluun hakeutumiselleen, ettei hänellä
ollut mitään mahdollisuuksia ja että hänet murhattaisiin. Poliisi oli arvioinut
Ünsaliin kohdistuvan uhan erittäin suureksi. Asiakirjaan oli erikseen merkitty,
ettei Ünsalin tulisi muuttaa Suomeen tai Tanskaan.

Ömanin laatimasta kirjoituksesta 14.7.2004 (A10) myös ilmenee, että Ünsal
oli ollut marraskuusta 2003 alkaen Ruotsissa oleskellessaan
todistajansuojeluohjelmassa siihen asti, kunnes hän oli syyskuussa 2003
irtautunut todistajansuojeluohjelmasta.

Asiakirjassa olevien merkintöjen mukaan Ünsal oli 28.1.2003 soittanut
poliisiviranomaiselle ja ilmoittanut irtaantuneensa todistajansuojeluohjelmasta
perheensä vuoksi. Perhe oli joka päivä ollut Ünsaliin yhteydessä ja valittanut
oloistaan. Ünsal oli lähtenyt itse huolehtimaan perheen asioista. Ünsal oli
ilmoittanut jo lähteneensä poliisin hänelle osoittamasta turva-asunnosta eikä
hän ollut halunnut ilmoittaa olinpaikkaansa poliisille. Asiakirjoista käy myös
ilmi, että Ünsal oli hakeutunut uudestaan todistajansuojeluohjelmaan
heinäkuussa 2003. Ünsal on 22.9.2020 allekirjoittamansa asiakirjan mukaan
ilmoittanut jättävänsä 23.9.2003 todistajansuojeluohjelman omasta tahdostaan
ja huolehtivansa itse omasta turvallisuudestaan ja suojastaan sekä ottavansa
tarpeen vaatiessa yhteyttä lähimpään poliisiasemaan.

Käräjäoikeus toteaa, ettei Ünsalista esitetystä selvityksestä, hänen rikollisesta
elämäntavastaan, häneen kohdistuneesta uhasta ja hänen liittymisestään
todistajansuojeluohjelmaan Ruotsissa ole erimielisyyttä. Ünsal oli Ruotsissa
kuulunut rikolliseen verkostoon, hänet oli tuomittu hätävarjelun liioitteluna
tehdystä tapon yrityksestä ehdottomaan vankeuteen. Ünsalin oli myös väitetty
anastaneen Gonzalez Carmonalta rahoja, jotka olisivat olleet peräisin Arlandan
ryöstössä anastetuista yhteensä noin 44 Ruotsin kruunun arvoisista
rahavaroista, mitä edellä kerrotulla tavalla on Helsingin hovioikeuden
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tuomiosta ilmenevin perustein pidetty Gonzalez Carmonan motiivina murhaan
yllyttämisestä. Ünsal oli aikaisemmin syksyllä 2002 riitaantunut Gonzalez
Carmonan ja tämän ystävän Perezin kanssa.

Ünsal oli 19.11.2002 lähtien hyväksytty Ruotsissa todistajansuojeluohjelmaan,
josta hän oli 28.1.2003 omasta aloitteestaan irtaantunut ja hyväksytty
sittemmin uudelleen todistajansuojeluohjelmaan heinäkuusta 2003 lähtien
23.9.2003 asti, jolloin Ünsal oli toistamiseen irtaantunut ohjelmasta. Ünsalista
esitetyn selvityksen perusteella hänet oli hyväksytty Ruotsissa ensimmäisen
kerran todistajansuojeluohjelmaan palattuaan Turkista marraskuussa 2002
Ruotsiin. Ünsal on irtaannuttuaan ensimmäisen kerran
todistajansuojeluohjelmasta poistunut Ruotsista, tullut toukokuussa 2003
poliisikuulusteluun Ruotsiin, poistunut uudelleen Turkkiin ja palannut
heinäkuussa takaisin Ruotsiin ollen toistamiseen todistajansuojeluohjelmaan.
Ünsal on 22.9.2003 ilmoittanut irtaantuvansa suojelusta, minkä jälkeen Ünsal
on 27.9.2003 poistunut Ruotsista Suomeen Ranisen luokse (A10).

Ünsal on asiassa esitetyn selvityksen perusteella syksyn 2002 ja syyskuun
lopun 2003 välisenä aikana ollut joko Ruotsissa tai Turkissa. Ruotsissa
ollessaan Ünsal on ollut hyväksyttynä todistajansuojeluohjelmaan. Ünsal on
ollessaan toista kertaa suojeluohjelmassa päättänyt Ruotsin
poliisiviranomaisen varoituksista huolimatta matkustaa Suomeen, jossa hän on
oleskellut Ranisen luona Helsingissä. Ranisen kertomuksella on selvinnyt, että
hänen tehtävänsä oli ollut houkutella Ünsal Suomeen. Raninen oli kertomansa
mukaan ehdottanut Ünsalille Chiton tai Leon tappamista, mikä on lisäksi
ilmennyt Lenngrenin kertomuksesta. On varsin epätodennäköistä, että Ünsal
olisi matkustanut Suomeen uhratakseen henkensä läheistensä hyväksi. Selvää
on, ettei Ünsal ole oikeusjärjestyksen mukaan voinut hyväksytysti antaa
itsensä tappamiselle suostumusta. Arvioitaessa Ünsalin käyttäytymistä syksyn
2002 ja 2003 väliseltä ajalta on pääteltävissä, että Ünsal on pelännyt
henkilökohtaisen turvallisuutensa ja henkensä olleen vaarassa mutta että hän
on luottanut Raniseen matkustettuaan Suomeen viranomaisen varoituksista
huolimatta.

Esitutkintakertomusten hyödyntäminen pääkäsittelyssä

Käräjäoikeus on pääkäsittelyssä hyväksynyt todisteena käytettäväksi Anna
Lenngrenin, Anderssonin ja Gonzalez Carmonan esitutkintakertomukset.
Vilhusen puolustus on loppulausunnossaan vedonnut siihen, että Anderssonin
ja Gonzalez Carmonan esitutkintakertomukset on mahdollisesti saatu
laittomalla tavalla.

Anderssonin esitutkintakertomus

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n 2 momentin nojalla tuomioistuimessa
ei saa käyttää todisteena esitutkintapöytäkirjaan merkittyä tai tallennettua
lausumaa, ellei laissa toisin säädetä, paitsi jos lausuman antajaa ei voida
kuulustella pääkäsittelyssä tai pääkäsittelyn ulkopuolella.

Andersson on kuollut 14.4.2018 esitutkinnan vielä ollessa kesken.
Anderssonia oli 30.12.2015 puhutettu, mistä on laadittu muistio (V29), sekä
kuulusteltu esitutkinnassa 22.2.2016 ja 28.3.2018 välisenä aikana yhteensä
neljä kertaa.

Esitutkintalain 9 luvun 3 §:ssä säädetään ääni- ja kuvatallenteen
tallentamisesta kuulustelutilaisuudessa. Säännöksen nojalla kuulustelutilaisuus
saadaan ottaa kokonaan tai osittain ääni- ja kuvatallenteeseen.
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Kuulustelutilaisuus on tallennettava kokonaan tai osittain, jos siihen on asian
laatuun tai kuulusteltavan henkilöön liittyvä seikat huomioon ottaen syytä
kuulustelun suorittamistavan, kuulustelun aikaisten tapahtumien tai kuu
lusteltavan kertomuksen jälkikäteistä todentamista varten.

Asian laatu puoltaisi sitä, että Anderssonin kuulustelu olisi voitu tallentaa.
Toisaalta ei ole ilmennyt Anderssonin terveydentilan tai muiden
henkilökohtaisten olosuhteiden edellyttäneen tallentamista, hänen
kuulusteluissaan on kolmella kuulustelukerralla ollut kuulustelutodistaja Jari
Veijalainen läsnä ja 6.6.2017 suoritetussa kuulustelussa myös Anderssonin
avustaja. Anderssonia on esitutkinnassa kuulusteltu todistajan asemassa.
Tallentamiseen olisi oltava syytä eli esimerkiksi, että kuulustelua koskevia
jälkikäteisiä väitteitä tehtäisiin tai että kuulusteltavan kertomuksen
tosiasiallinen sisältö jouduttaisiin tarkistamaan. Syy tallentamiseen voisi olla
myös silloin, jos kuulusteltava olisi ollut kuulustelun aikaan vakavasti sairas
(HE 222/2010 vp s. 229). Esitutkintalain tarkoittamaa syytä ei ole ollut.
Anderssonin menehtyminen esitutkinnan ollessa vielä kesken on ollut yllättävä
ja ennakoimaton. Todistetta ei ole lainvastaisesti hankittu, ja Anderssonin
esitutkintakertomusta on voitu käyttää todisteena oikeudenkäymiskaaren 17
luvun 24 §:n 2 momentin nojalla.

Gonzalez Carmonan esitutkintakertomus

Syyttäjä ja Aarnio ovat tässä asiassa nimenneet yllyttäjänä Ünsalin murhaan
tuomitun Gonzalez Carmonan kuultavaksi. Gonzalez Carmona oli kutsuttu
kuultavaksi todistajana ruotsalaiseen tuomioistuimeen eurooppalaisen
tutkintamääräyksen nojalla. Gonzalez Carmona ei saapunut vapaaehtoisesti
8.10.2020 toimitettuun istuntoon, ja paikallinen tuomioistuin oli määrännyt
hänet tuotavaksi 26.10.2020 toimitettavaan istuntoon. Gonzalez Carmona on
tuolloin videoyhteyden välityksellä ilmoittanut oikeudelle, ettei aio vastata
yhteenkään hänelle esitettyyn kysymykseen eikä hän halua olla läsnä
tuomioistuimessa enemmälti. Sen vuoksi kun Gonzalez Carmona on tuomittu
samassa asiassa rangaistukseen yllytyksestä murhaan, hän ei olisi antanut
todistajan vakuutusta eikä häneen ole voitu kohdistaa oikeudenkäymiskaaren
17 luvun 63 §:ssä säädettyjä pakkokeinoja. Perätöntä lausumaa
tuomioistuimessa koskevia säännöksiä ei olisi myöskään voitu soveltaa.
Gonzalez Carmona on ollut oikeutettu poistumaan tuomioistuimesta
ilmoitettuaan vaitiolostaan. Näin ollen ei ole odotettavissa, että Gonzalez
Carmonan kuuleminen todistajana onnistuisi vastaisuudessa. Sen vuoksi, kun
Gonzalez Carmona ei ole antanut kertomusta, Gonzalez Carmonan
esitutkintakertomusta on voitu käyttää todisteena oikeudenkäymiskaaren 17
luvun 47 §:n 2 momentin ja 24 §:n 2 momentin nojalla.

Kohta 1

Volkan Ünsaliin kohdistuva henkirikoksen uhka kesällä 2003

Vastaaja Vilhunen on kertonut oikeudessa tutustuneensa Raniseen Jokelan
vankilassa vuonna 2000 tai 2001. Vankilasta vuonna 2002 vapauduttuaan
Vilhunen oli käynyt Ruotsissa tapaamassa Ranista tämän ollessa vankilasta
lomalla. Vilhunen oli kuullut Raniselta tämän halusta tappaa Ünsal. Vilhunen
oli tiennyt asiasta kesäkuussa 2003. Vilhunen oli myöhemmin kuullut
Anderssonilta ruotsalaisista tappajista, jotka olivat tulleet pohjoisen kautta
hoitamaan jonkun turkkilaisen. Vilhunen oli yhdistänyt kaksi asiaa ja
ymmärtänyt Ranisen ja Anderssonin puhuneen samasta henkilöstä eli
Ünsalista. Raninen oli ollut vielä avovankilassa, kun Vilhunen oli välittänyt
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Aarniolle tietoa Ünsaliin kohdistuneesta henkirikosuhasta. Vilhunen oli
Ünsaliin liittyen pitänyt Aarnion ajan tasalla. Puhetta oli ollut lisäksi Ruotsin
ryöstöistä. Vilhusen oli pitänyt uudelleen kysyä Anderssonilta siitä, missä
nämä ruotsalaiset olivat, jolloin tieto ”Päkän” (Pär Eriksson) kämpästä oli
selvinnyt. Aarnio oli entuudestaan tiennyt Erikssonin omistamasta Herralan
kiinteistöstä. Vilhunen ei ollut tuntenut ruotsalaisia, eikä M.O.R.E:lla ollut
ollut miehiä Ruotsissa. Vilhunen ei ollut koskaan tavannut Ünsalia. Vilhunen
ei muistanut esitelleensä Ranista Raimo Anderssonille, jonka puolison
sisarentyttären kanssa Raninen oli alkanut seurustella. Mistään murhien
vaihtokaupasta ei myöskään ollut kysymys.

Todistaja Raninen on kertonut oikeudessa, että Arlandassa heinäkuussa
vuonna 2002 tapahtuneen ryöstön jälkeen saman vuoden loka-marraskuussa
oli suunniteltu murhaa. Raninen oli kuullut Ünsalin anastaneen ryöstörahoja ja
puhuneen vakuutusyhtiön lupaamasta palkkiosta. Ünsal oli myös puhunut
asioista poliisille. Vaihtoehtoina rikollisessa maailmassa oli ollut se, että joko
Ünsal tai Leo kuolisi. Raninen oli päätynyt ”Ünsalin murhan puolelle”.
Vapauduttuaan vankilasta Raninen oli jatkanut opintojaan, mistä ei ollut oikein
tullut mitään henkirikossuunnitelman oltua samanaikaisesti vireillä. Noin
kuukauden kuluessa vankilasta vapautumisestaan Raninen oli matkustanut
Espanjaan, jossa hän oli tavannut Leon. Andersson, johon Raninen oli
loppukesällä 2003 tutustunut Vilhusen kautta, oli ollut mukana matkalla.
Henkirikossuunnitelma oli viimeistelty Espanjassa. Raninen ei ollut
aikaisemmin halunnut kertoa Anderssonin olleen Espanjassa. Ranisen
tehtävänä oli houkutella todistajansuojeluohjelmassa ollut Ünsal Suomeen ja
luovuttaa tämä tekijöille. Leo tappaisi Ünsalin. Andersson huolehtisi ruumiin
hävittämisestä, mihin tehtävään Raninen oli pyytänyt Anderssonia. Ranisen
tietämän mukaan Andersson ei ollut tavannut Gonzalez Carmonaa Ruotsissa
ennen Ünsalin murhaa, vaan vasta sen jälkeen. Raninen oli seurustellut Raimo
Anderssonin puolison siskon tyttären kanssa ja ollut paljon yhteydessä Raimo
Anderssoniin. Leo oli käynyt Suomessa Herralassa, jossa henkirikos oli alun
perin ollut tarkoitus tehdä ja jonne Ranisen oli pitänyt viedä Ünsal. Murha ei
ollut toteutunut siellä, minkä vuoksi Leo oli ”ulkoistanut” homman. Raninen ei
ollut koskaan käynyt Herralassa. Vilhunen oli aikaisemmin käynyt Ruotsissa
Ranisen kanssa ja he olivat tavanneet Chiton. Ranisen muistaman mukaan
Vilhunen puhui englantia, muttei ruotsia, jota Raninen oli tulkannut hänelle.
Raninen oli luottanut Vilhuseen ja pitänyt tätä läheisenä. Vilhunen oli
paljastunut rotaksi. Raninen oli hakenut Ünsalin Ruotsista Suomeen syyskuun
lopulla.

Todistaja Gonzalez Carmona on kertonut oikeudelle videoyhteydellä
Södertörnsin käräjäoikeudesta kuultuna, ettei hän aio vastata yhteenkään
hänelle esitettävään kysymykseen. Käräjäoikeus on pääkäsittelyssä hyväksynyt
Gonzalez Carmonan kertomuksen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n
nojalla todisteeksi, ja syyttäjä, Aarnio ja Vilhunen ovat vedonneet Carmonan
esitutkintakertomukseen seuraavasti:

Gonzalez Carmona oli 15.9.2017 esitutkinnassa kertonut, ettei hänellä ollut
aavistustakaan siitä, että Vilhunen olisi ottanut tehtäväkseen avustaa Volkan
Ünsalin murhan järjestelyissä joko henkilökohtaisesti tai rikollisryhmittymä
M.O.R.E:n kautta. Gonzalez Carmona ei ollut koskaan keskustellut M.O.R.E:n
jäsenen kanssa. Gonzalez Carmona ei ollut neuvotellut Anderssonin kanssa
mistään. Gonzalez Carmona oli tavannut Anderssonin Tukholmassa Ranisen
kautta. Gonzalez Carmona oli Ranisen lapsuudenkaveri ja he olivat varttuneet
Jordbrossa Tukholmassa. He eivät olleet parhaita kavereita, mutta tunsivat
toisensa.
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Gonzalez Carmona oli 14.11.2019 kertonut esitutkinnassa haluavansa tulla
uudelleen kuulluksi. Gonzalez Carmonan mukaan Vilhunen ja Raninen olivat
vankilassa vuonna 2000 ystävystyneet. Vilhunen oli ollut vankilomalla
Ruotsissa Ranisen kanssa ja tavannut Chiton. Raninen oli kertonut Vilhusen
olevan ”Suomen mafian johtaja”. Gonzalez Carmona oli ollut Ranisen
läheinen ystävä. Raninen ja Andersson olivat Ranisen vapautumisen jälkeen
matkustaneet Espanjaan keskustellakseen yksityiskohdista ja palkkiosta.
Andersson oli kertonut Gonzalez Carmonalle tekevänsä työtä Vilhuselle.
Gonzalez Carmona oli käynyt Suomessa ehkä noin kuukautta ennen Ünsalin
murhaa. Suomeen oli tultu ”pohjoisen kautta” ja yövytty Tampereella. Matkan
tarkoituksena oli ollut etukäteisvalmistelu ja suunnittelu. Gonzalez Carmona ei
ollut koskaan tavannut Vilhusta. Raninen oli kertonut Vilhusen käskeneen
Suomessa tehtävän murhan vaihtokauppana murhasta. Joku suomalainen, jolla
oli ollut selvittämättömiä asioita Vilhusen kanssa, oli pitänyt tappaa. Vilhunen
oli tarjoutunut ottamaan tehtävän Ünsalin murhasta.

Gonzalez Carmonan esitutkintakertomuksen mukaan viisi ihmistä oli halunnut
eroon Ünsalista. Murhan tekemisestä Suomessa oli puhuttu, mutta Gonzalez
Carmona oli muuttanut mielensä liittyen murhaan vaihtokauppana, ja sen
sijaan maksanut murhasta. Vilhunen oli saanut haluamansa yhteydet
Amsterdamiin ”pirin ja savun” hankkimista varten. Yhteistyö Vilhusen kanssa
oli aloitettu ja annettu edellä mainitut yhteydet ennen kuin päätös Ünsalista oli
tehty. Ünsal oli pitänyt Raniseen yhteyttä tämän ollessa Suomessa vankilassa
Dragan Joksovicin murhasta. Ajatus Ünsalin houkuttelemisesta Suomeen oli
tullut Gonzalez Carmonan puolelta. Raniseen oli otettu yhteyttä tämän
vapauduttua vankilasta. Ünsalin murhaan liittyvät järjestelyt Suomessa oli
hoitanut Vilhunen. Raninen oli kertonut, että Volkan Ünsal vietäisiin erääseen
asuntoon. Siellä Ünsal murhattaisiin ja Ünsal katoaisi.

Gonzalez Carmona oli edelleen kertonut yöpyneensä väärällä passilla
hotellissa Tampereella ollessaan. Hän oli käynyt katsomassa jotakin taloa.
Matkan aikana Gonzalez Carmona oli tavannut vain Anderssonin, joka oli
ohjannut ja tehnyt kaikkea. Andersson ei ollut majoittanut Gonzalez Carmonaa
Herralaan. Ruotsista tulleiden henkilöiden oli pitänyt vaihtaa vihollisia
Vilhusen järjestäessä Ünsal heille.

Todistaja Anderssonin puhuttamisesta 30.12.2015 oli laadittu muistio, ja
sittemmin häntä oli kuulusteltu 22.2.2016, 6.6.2017, 30.1.2018 ja 28.3.2018.

Edellä mainitussa 30.12.2015 puhuttamisesta laaditussa muistiossa (V29)
Ünsalin murhaan liittyvistä tapahtumista todetaan muun ohella, että Andersson
oli halunnut jutella asiasta ensin Leinosen kanssa ja että hän miettisi
mahdollista kuulustelua sen jälkeen. Seuraava mahdollinen ajankohta juttelulle
oli Anderssonin vankilomalla helmikuun alussa 2016. Andersson kertoi
tunteneensa Leinosen jo 80-luvulta vankilasta, kun istuivat tuomiotaan yhtä
aikaa. Ranisen Andersson oli tuntenut huomattavasti vähemmän aikaa ja
senkin sukulaisuuden kautta. Andersson ihmetteli, miksei enkeleiden
päällikköä ”Ileä” ollut kuulusteltu ollenkaan, vaikka Ile oli ollut asunnossa
seuraavana aamuna. Andersson ajatteli, voiko Leinosen avautumisen syynä
olla kohtuuton vankilakohtelu.

Käräjäoikeus on pääkäsittelyssä hyväksynyt Anderssonin kertomuksen
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n nojalla todisteeksi, ja Anderssonin
esitutkintakertomukseen on vedottu seuraavasti:

Andersson oli esitutkinnassa 22.2.2016 kertonut, ettei hän ollut tiennyt, mitä
Leinonen oli halunnut puhutteluissaan ja kuulusteluissaan saattaa poliisin
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tietoon. Andersson oli 6.6.2017 esitutkinnassa kertonut Vilhusen pyytäneen
häntä olemaan yhteydessä ruotsalaiseen ryhmään, joka surmaisi Ünsalin
Suomessa. Ruotsalaisilla oli ollut tarkoitus ottaa hengiltä joku Arlandan
ryöstöön liittynyt henkilö. Anderssonin käsityksen mukaan ruotsalaiset olivat
pyytäneet joko M.O.R.E:lta tai Vilhuselta apua asiassa. Andersson oli käynyt
Ruotsissa tapaamassa näitä henkilöitä ja järjestänyt näille tukikohdaksi
Herralan. Näitä keskusteluja ja järjestelyjä oli ollut noin kuukautta ennen
murhaa. Neljä-viisi miestä oli tullut Suomeen pohjoisen kautta. Andersson oli
noin viikon ajan joka päivä käynyt Herralassa. Sopivaa paikkaa ruumiin
hävittämiseksi ei ollut löytynyt, ja lisäksi oli pähkäilty, miten Ünsal
murhattaisiin. Andersson oli havainnut, ettei siitä tullut mitään, ja hän oli
kertonut siitä Vilhuselle. Andersson oli tokaissut olevan parempi, jos hän
hoitaisi asian. Andersson oli Vilhusen kysyttyä suostumusta tekoon vastannut
voivansa hoitaa asian, jos hänelle maksettaisiin siitä ja sen, ettei hän tekisi sitä
yksin. Vilhunen oli kysynyt, kävisikö Jani Leinonen kaveriksi. Vilhunen oli
sanonut hoitavansa asian, ja jonkin ajan kuluttua he kolme olivat tavanneet ja
keskustelleet tekotavasta ja -paikasta. Andersson ei olisi voinut pyytää
Leinosta, koska ”juttu oli Keijon, ei hänen”. Andersson oli sen jälkeen
tavannut ruotsalaiset, joille palkkion maksaminen ei olisi ongelma ja jotka
olivat mielellään antaneet tehtävän heille. Andersson oli ensimmäisen kerran
keskustellut Vilhusen ja Leinosen kanssa Ünsalin murhasta alkuviikosta
samalla viikolla ennen kuin Ünsal oli murhattu. Tapaaminen oli ollut Vilhusen
kotona, mahdollisesti kellarissa. Henkirikoksen jälkeen oli tavattu
Sikarihuoneella, jossa Vilhuselle oli tehty selväksi, ettei kaveria enää ole.

Anderssonin esitutkintakertomuksen mukaan Ranisen kertomus siitä, ettei
tekijöitä ollut tuomittuja useampi, ei pitänyt paikkansa. Andersson oli ensin
sopinut Vilhusen kanssa asian, ja Vilhunen oli tarjonnut Leinosen kaveriksi.
Raninen oli sovitusti houkutellut Ünsalin Leinosen asunnolle, jossa Ünsal oli
tapettu suunnitelmien mukaisesti. Raninen oli teon hetkellä seissyt asunnon
parvekkeella. Vilhunen oli tiennyt, missä Ünsal aiottiin tappaa. Andersson oli
kertomansa mukaan tavannut Leon aikaisemmin yhdessä Ranisen kanssa.
Andersson oli ehkä Sikarihuoneen tapaamisen jälkeen tavannut Vilhusen
kahden kesken Vantaalla ja kertonut yksityiskohtaisesti, miten Ünsal oli
tapettu. Ünsalia ei ollut kuristettu millään johdolla. Andersson oli viimeisen
kerran 28.3.2018 esitutkinnassa kuultuna kertonut ennen Ünsalin murhaa
olleensa jonkin verran tekemisissä Leinosen kanssa. Andersson oli ollut
enemmän Vilhusen kanssa tekemisissä.

Ranisen kirjassa (V14) todetaan muun ohella seuraavaa: ”Oltuani pari viikkoa
vapaana matkustin Espanjaan Leon luokse. [---] Leo kertoi, että halusi tappaa
[Ünsalin]. [---] Nyökkäsin Leolle. Olin messissä.”

Vilhusen mukaan Anderssonin kertomus on epäluotettava. Vilhunen on
vedonnut todisteena Helsingin hovioikeuden 27.6.1991 nro 1137, dnro R
91/106, ratkaisuun, jossa Andersson on tuomittu 12.6.1990-21.11.1990
tehdystä jatketusta rikoksesta, joka käsittää vastoin parempaa tietoa osaksi
yksin teoin tehdyt väärän ilmiannon ja julkisia herjauksia (V15).

Henkirikossuunnitelman muuttuminen lokakuussa 2003

Vastaaja Vilhunen on kertonut oikeudessa, että Anderssonin oli pitänyt
opastaa ruotsalaisia Suomessa. Muuta tietoa Vilhusella ei ruotsalaisista ollut.
Alun perin Anderssonin ei ollut ollut tarkoitusta tappaa Ünsalia. Vilhunen ei
ollut antanut Anderssonille minkäänlaista toimeksiantoa. Anderssonin mukaan
Ünsalin tappamisesta oli luvattu puoli miljoonaa Ruotsin kruunua. Vilhunen
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oli kertonut Aarniolle, ettei Andersson tulisi muuttamaan kantaansa luvattuaan
hoitaa homman. Vilhunen oli kuullut Anderssonilta, että myös Leinonen oli
mukana Ünsalin henkirikoksessa. Vilhusen tuntema Leinonen oli
ennemminkin kuulunut Lauri Johanssonin porukkaan. Vilhusella oli joitakin
yhteisiä toimia Leinosen kanssa ja tämän liittyminen henkirikokseen vain
sotkisi hänen ja Leinosen väliset toimet. Vilhusen mielestä tappamisessa ei
ollut ollut mitään järkeä, eikä Vilhunen ollut kaivannut ruotsalaisista
ongelmia. Vilhunen ei ollut tiennyt sitä, missä ja milloin tai miten Ünsal
tapettaisiin. Aarnio oli ollut kiinnostunut Leinosesta, jota oli yhdessä
Johanssonin kanssa epäilty rikoksesta liittyen Jari Aaltosen katoamiseen.
Vilhunen oli ennen Puistolaan muuttamista asunut Vuosaaressa Kallvikintien
huoneistossa, jonne Leinonen muutti asumaan vankilasta vapauduttuaan.
Vilhusen muistaman mukaan ”Pohjanmaalla oli ollut perintää menossa”.

Vilhunen on lisäksi kertonut antaneensa Aarniolle telekuuntelua varten
Ranisen, Anderssonin ja Leinosen liittymien numerot, jotka Aarnio oli
kirjoittanut muistiin. Aarnio oli ilmoittanut päivän tai pari sen jälkeen edellä
mainittujen henkilöiden olevan kuuntelussa ja tarkkailussa. Selvää oli ollut,
että telekuuntelua oli ollut henkirikosuhan johdosta.

Todistaja Raninen on kertonut oikeudessa keskustelleensa Anderssonin kanssa
vaihtoehtoisista paikoista Ünsalin henkirikoksen toteuttamiseksi. Raninen oli
saanut tietää Leon lähtevän takaisin Ruotsiin oltuaan Lahdessa. Raninen ei
ollut innostunut siitä ajatuksesta, että Ünsal lyötäisiin tajuttomaksi hänen
luonaan Kapteeninkadulla ja hukutettaisiin mereen. Sen jälkeen oli syntynyt
ajatus Ünsalin kiinniottamisesta Vuosaaressa. Raninen oli käynyt useamman
kerran juhlimassa Vuosaaressa, muttei ollut keskustellut Leinosen kanssa
asunnon käyttämisestä Ünsalin tappamiseen. Andersson oli ehdottanut
Leinosen asuntoa ja hoitanut asian tämän kanssa. Ranisen ei ollut pitänyt olla
tappamassa Ünsalia, jota tekoa Raninen ei ollut halunnut nähdä. Raninen oli
ollut Ünsalin kaveri lapsuudesta asti. Ranisen tehtävänä oli ollut ainoastaan
Ünsalin houkutteleminen paikalle. Suunnitelmana oli ollut, että Raninen
houkuttelisi Ünsalin asunnolle hankkimaan kokaiinia ja Raninen lähtisi
takaisin kaupunkiin. Anderssonin ja Leinosen oli tarkoitus hoitaa Ünsal
tajuttomaksi ja murhata hänet toisaalla. Asunto ei ollut mikään hyvä paikka
tehdä rikosta. Murhasta jää aina jälkiä, eikä teosta ollut ollut tarkoitus jäädä
kiinni. Asunnolla homma oli riistäytynyt käsistä, ja Ünsal oli alkanut huutaa.
Andersson oli alkanut kuristaa Ünsalia. Tekovälineinä murhassa oli käytetty
pesäpallomailaa ja scart-johtoa. Raninen katui sitä, että hän oli esittänyt
edelleen olleensa Ünsalille ”turvallinen” henkilö ja ystävä.

Ranisen kirjassa (V14) todetaan muun ohella seuraavaa: ”Suunnitelmat
muuttuivat ja päätettiin, että sekä ruumiin vieminen pois että itse murha
annettaisiin ulkopuolisten tehtäväksi. Kaksi suomalaista torpedoa saisivat
palkkamurhasta puoli miljoonaa kruunua. Toinen heistä ehdotti, että Volkan
tapettaisiin minun asunnossani. Sovimme, että Volkanilta lyötäisiin taju
kankaalle yhdessä huoneistossa Vuosaaressa Itä-Helsingissä. Minä, Volkan ja
Raimo lähtisimme sinne yhdessä. Paikalla olisi vielä toinen torpedoista.
Väittäisimme, että ostaisimme vähän kolaa. Toinen torpedo, Jani, esittäisi
diileriä. Paikan päällä joisimme muutamat paukut. Sitten sanoisin, että minun
olisi pakko lähteä takaisin kaupunkiin, ja muut suostuttelisivat Volkanin
mukaan jatkoille. He tappaisivat hänet matkalla olemattomiin bileisiin ja
hankkiutuisivat eroon ruumiista. [---] Kaksi päivää ennen murhaa mieleeni
juolahti ajatus. Olisi typerää ottaa puhelin mukaan Vuosaareen. Puhelin olisi
jäljitettävissä, ja minut voitaisiin paikantaa rikoksen lähistöön. Eikä ollut
täysin mahdotonta, että puhelinta salakuunneltiin.”
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Todistaja Leinonen on kertonut oikeudessa vapautuneensa vankilasta
heinä-elokuussa 2003 ja muuttaneensa Vuosaareen Kallvikintielle, jossa
Leinonen oli asunut Vilhusen kanssa jonkin aikaa samaan aikaan ennen tämän
muuttamista Puistolaan. Leinonen ei ollut maksanut vuokraa asunnosta.
Leinonen oli ollut Iina Ahosen kanssa tekemisissä ennen murhaa. Leinonen oli
14.10.2003 saanut häädön Vuosaaren asunnosta, kun Ahonen oli soittanut
Leinoselle ja käskenyt tämän muuttaa asunnosta seuraavana viikonloppuna.
Muutto oli ollut sunnuntaina (19.10.2003), ja Leinonen oli toimittanut Ahosen
asunnon avaimet Herttoniemen Shellille. Vilhunen oli auttanut Leinosta uuden
asunnon saamisessa. Leinonen oli ollut päivittäin yhteydessä Vilhusen kanssa
kavereina ja huumausaineisiin liittyvissä asioissa. Leinonen oli tiennyt Raimo
Anderssonin entuudestaan, muttei ollut ollut tekemisissä tämän kanssa.
Andersson ja Lauri Johansson eivät olleet keskenään hyvissä väleissä.
Leinonen oli tavannut Ranisen ensimmäisen kerran Kalastajatorpalla noin
kuukautta murhaa ennen. Kalastajatorpalle oli menty kutsusta. Leinonen oli
ensimmäisen kerran kuullut Johanssonilta lauantaina (11.10.2003)
Anderssonin murhahankkeesta, jolloin Johansson oli kehottanut Leinosta
olemaan sekaantumatta asiaan.

Leinonen on kertonut lisäksi, että Vilhunen oli kysynyt häneltä asuintalonsa
pyöräkellarissa, voisiko tämä auttaa Raimo Anderssonia, jonka piti hoitaa joku
kaveri hengiltä. Kysymykseen ”(O)nko paikkaa, mihin tuoda?”, Leinonen oli
todennut, että kaveri voitaisiin tuoda Vuosaaren asuntoon. Leinosen
päätökseen oli vaikuttanut asunnostaan saama häätö. Leinonen ei olisi
suostunut osallistumaan tekoon Anderssonin tai Ranisen pyytämänä. Vilhusen
mukaan Leinonen ja kaksi muuta tekijää saisivat palkkion jaettavaksi
keskenään. Vilhunen ei ollut halunnut palkkiota. Sen jälkeen oli soitettu
”Ramille” (Raimo Andersson), jolle Leinonen oli käynyt avaamassa
alakerrassa ulko-oven ja jonka kanssa Leinonen oli kahdestaan mennyt
pyörävajaan. Anderssonin poistuttua paikalta Leinonen oli mennyt takaisin
Vilhuselle. Seuraavana iltana Ünsalin kanssa mentäisiin ulos ja Vuosaareen.
Leinonen oli suostunut vain ja ainoastaan sen vuoksi, kun Vilhunen oli häntä
pyytänyt mukaan.

Leinosen kertomuksen mukaan Andersson ja Raninen olivat hoitamassa
Ünsalia pois päiviltä, ja alun perin suunnitelmana oli ollut, että Andersson ja
Raninen ottaisivat Ünsalin kiinni Leinosen asunnolla ja veisivät tämän
muualle. Leinosen ei ollut ollut tarkoitus osallistua tekoon muulla tavalla. Mitä
tuli kuristamiseen asunnolla, ”niin siinä vaan kävi niin”. Teossa oli käytetty
pesäpallomailaa ja scart-johtoa. Maila oli ollut asunnolla ja piti paikkansa, että
Leinonen oli hankkinut mailan murhantekopäivänä. Anderssonin ja Ranisen
lisäksi muut henkilöt eivät olleet tienneet asiasta, ja pesäpallomailasta
Vilhuselle oli kerrottu Sikarihuoneella (esitutkintakertomus s. 1893).
Nippusiteitä ei ollut käytetty. Leinonen ei ollut tapahtuma-aikaan tiennyt
Anderssonin ja Ranisen suunnitelmasta. Vilhunen oli ollut tietoinen
hankkeesta. Todennäköistä oli ollut se, että Ünsal olisi viety asunnosta pois ja
että Andersson ja Raninen olisi pysäytetty. Henkirikoksen toteutuminen ei
varmaan ollut ollut tarkoituksena.

Leinonen on vielä kertonut, ettei hänellä ollut ollut Anderssonin eikä Ranisen
kanssa keskinäisiä huumausainetekemisiä. Leinonen oli jäänyt kiinni
huumausainerikoksista liittyen amfetamiiniin ja hasikseen. Vilhusen kanssa oli
ollut joitakin huumeisiin liittyviä tekemisiä, muttei mitään isompaa. Leinonen
oli osallistunut heinä-elokuussa 2003 aineen levittämiseen.

Leinonen on todennut, ettei Anderssonin 30.1.2018 antama
esitutkintakertomus pitänyt suunnitellun henkirikospaikan osalta paikkansa (s.
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1771). Esitutkinnassa Leinonen oli 20.1.2016 kertonut tavanneensa ”Ramin ja
sopineensa ton Kallvikintien paikan”, koska Leinonen oli muutenkin lähdössä
sieltä ja tavaroiden kuljettaminen kämpästä oli sopinut hyvin muuttokuvioon
(s. 1885). Leinonen on kertonut oikeudessa, että toteutunut tapahtumainkulku
asunnolla oli esitutkinnassa sekoittunut alun perin suunnitellun kanssa.
Leinonen oli esitutkinnassa 29.12.2015 muistanut väärin kerrottuaan saaneensa
sunnuntaina 12.10.2003 häädön ja sen, että hän olisi kaksi päivää ennen häätöä
ilmoittanut Vilhuselle ottavansa tehtävän vastaan (s. 1879).

Anderssonia oli 13.5.2004 kuulusteltu rikoksesta epäiltynä törkeästä
huumausainerikoksesta 4.11.2003, jolloin Hyvinkäällä oli takavarikoitu noin
44 kilogrammaa hasista ja noin 7,2 kilogrammaa amfetamiinia. Riidatonta on,
että Leinonen on aikanaan tuomittu mainitusta törkeästä
huumausainerikoksesta rangaistukseen. Kysymys on samasta rikoksesta, jota
koskevasta tutkinnasta todistaja Kimmo Nokkonen on tässä asiassa kertonut
(jäljempänä).

Andersson oli 13.5.2004 kertonut tunteneensa Leinosen noin puoli vuotta
tutustuttuaan Leinoseen vankilasta maaliskuussa 2003 vapautumisen jälkeen.
Leinonen oli Anderssonin muistaman mukaan päässyt pois vankilasta jonkin
verran Anderssonia myöhemmin. Vankilassa ollessaan Andersson ei ollut ollut
tekemisissä Leinosen kanssa. Andersson oli tutustunut Leinoseen jossakin
kapakassa yhteisten tuttujen kautta ja heillä oli yhteinen ystäväpiiri.

Yhteydenpidosta ennen ja jälkeen henkirikoksen 16.10.2003

Televalvonta

On riidatonta, että viranomaiset ovat hävittäneet Vilhusen, Ranisen ja
Anderssonin liittymistä Suomessa toteutetusta televalvonnasta kertyneen
aineiston. Leinosen liittymän televalvontatietoja on osittain jäljellä (A19, V30,
V35). Anderssonin käytössä olleen liittymän televalvontatietoja Ruotsista on
jäljellä ajalta 3.9.2003-21.1.2004 (V10). Anderssonin liittymää on käytetty
Ruotsissa 6.9.2003, 18.9.-19.9.2003, 19.10.-20.10.2003, 2.12.-5.12.2003 ja
18.12.-20.12.2003.

Anderssonin käytössä olleesta liittymästä on televalvontatietojen mukaan
6.9.2003 soitettu tai vastaanotettu alla mainitut puhelut:
-kello 13:02 soitettu Christian Perezin liittymään,
-kello 13:38 ja 13:39 vastaanotettu puhelu Perezin liittymästä, ja
-kello 13:41 ja 13:42 vastaanotettu puhelu Perezin liittymästä.

Anderssonin käytössä olleesta liittymästä on televalvontatietojen mukaan
19.9.2003 soitettu tai vastaanotettu alla mainitut puhelut:
-kello 13:01 soitettu Pär Erikssonin liittymään,
-kello 13:38 ja 13:53 vastaanotettu puhelu Erikssonin liittymästä,
-kello 14:39 ja 15:48 soitettu Gonzalez Carmonan liittymään, ja
-kello 21:58-23:34 Anderssonin ja Gonzalez Carmonan liittymien välillä ollut
yhteensä kolme puhelua.

Yhteydenpitoa Anderssonin ja Gonzalez Carmonan liittymien välillä on lisäksi
ollut 20.9.2003.

Leinosen liittymästä on televalvontatietojen mukaan ollut puheluja Ranisen
liittymän välillä seuraavasti:
vastaanotettu puhelu Ranisen liittymästä:
-6.9.2003 kello 11:45, kello 15:57 ja kello 16:26,
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-11.9.2003 kello 19:20,
-12.9.2003 kello 15:52,
-15.9.2003 kello 16:15 ja kello 19:37,
-16.9.2003 kello 21:57,
-1.10.2003 kello 23:25,
-2.10.2003 kello 01:08 ja klo 01:14,

soitettu Ranisen liittymään:
-6.9.2003 kello 16:03,
-21.10.2003 kello 11:34, kello 12:39 ja kello 13:07.

Televalvontatietojen mukaan Leinosen liittymän ja Anderssonien käytössä
olleen liittymän (A19, V30) välillä on 28.8.2003 ollut puheluja yhteensä viisi
kertaa, 29.8.2003 puhelu, 4.9.2003 neljä puhelua, 5.9.2003 puhelu, 6.9.2003
yhteensä kolme puhelua ja tekstiviesti, 15.9.2003 yhteensä kuusi puhelua ja
tekstiviesti, 28.9.2003 puhelu ja tekstiviesti, 29.9.2003 puhelu, 1.10.2003
puhelu, 3.10.2003 puhelu ja 7.10.2003 puhelu.

Todistaja Leinonen on kertonut oikeudessa, ettei hänellä ollut ollut muuta
syytä yhteydenpitoon Anderssonin kanssa kuin ”Volkan Ünsalin juttu”.

Todistaja Raninen on kertonut oikeudessa tutustuneensa Leinoseen
Kalastajatorpalla sen jälkeen, kun hän oli vapautunut vankilasta vuonna 2003.
Vilhunen oli tutustuttanut heidät toisiinsa. Sen jälkeen he olivat tavanneet
Puistolassa Vilhusen asunnolla. Leinonen oli tullut murhaan mukaan
Anderssonin kautta. Leinosella ei ollut asiaa mitään muuta motiivia kuin raha.
Raninen oli ihmetellyt Leinosen mukana oloa. Ranisella ei ollut ollut Leinosen
kanssa mitään muuta yhteistä asiaa kuin Ünsalin henkirikos. Raninen ei
osannut sanoa, minkä vuoksi hän oli 6.9.2003 soittanut Leinoselle tämän
televalvontatiedoista ilmenevällä tavalla.

Telekuuntelu

Ylimääräisenä tietona on vedottu telekuunteluun ajalta 9.10.2003-27.12.2003
(s. 3743-4188). Riidatonta on, että käytettävissä olevasta
telekuunteluaineistosta saattaa puuttua puheluita. Tekstiviestejä ei ole enää
tallella.

”Yksillä 9.10.2003” (10.10.2003)
Vilhunen soittaa Leinoselle kaksi eri kertaa. Vilhunen on menossa
”paikalliseen ottaa yhet pienet”, ja kuppila on kahteen saakka auki. Leinonen
kertoo tulevansa sinne.

Leinosen liittymän televalvontatietoja on päivittynyt 10.10.2003 kello 00:34 ja
03:51 Helsingin keskustan alueella. Leinosella ei oikeudessa ollut muistikuvaa
siitä, että hän olisi käynyt Vilhusen kanssa yksillä.

10.10.2003 Hotelli Haaga
Leinonen soittaa Anderssonille neljä kertaa. Leinonen on ollut matkoilla.
Leinonen on käymässä Riihimäellä, minkä jälkeen Leinonen ja Andersson
sopivat tapaavansa Hotelli Haagan edessä. Tapaaminen on puhelun mukaan
noin kello 12:55. Tapaaminen hotellilla on riidaton seikka.

Leinosella ei ole oikeudessa ollut muistikuvaa siitä, että hän olisi tavannut
Anderssonin. Andersson oli tuolloin asunut hotellin lähistöllä.

10.10.2003 K-Rauta
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Andersson soittaa Vilhuselle kaksi kertaa. Tapaaminen on puhelun mukaan
noin kello 15.

Vilhusen kertoman mukaan poliisin tarkkailu oli paljastunut K-Raudassa.
Tarkkailun kohdetta oli pohdittu. Vilhunen oli ilmoittanut poliisin
paljastumisesta heti Aarniolle. Leinosella ei ollut muistikuvaa siitä, että hän
olisi tavannut Vilhusta tuolloin.

10.10.2003 Aleksis Kiven katu
Andersson soittaa Leinoselle kello 15:21. Taustalta kuuluu Vilhusen ääni, on
Anderssonin lähellä. Andersson ehdottaa Leinoselle tapaamista. Leinonen
soittaa Anderssonille ja ehdottaa tapaamista myöhemmin illalla. Riidatonta on,
että Andersson ja Leinonen ovat tavanneet illalla osoitteessa Aleksis Kiven
katu 62.

Leinonen on kertonut olleensa tapaamassa kuolemaisillaan ollutta kaveria.

Andersson soittaa Vilhuselle 10.10.2003 kello 21:08. Andersson kertoo
nähneensä ”Tehoreiden” ja ”puhuneensa sen”. Vilhunen kysyy ”joo, niin se
K-Rauta homma”? Niin, niin, toteaa Andersson, mihin Vilhunen ”[J]uu juu
juu, hyvä”. Andersson kertoo myös käyvänsä ”Riksussa mutkan”.

Riidatonta on, että ”Tehoreisi” tarkoittaa Leinosta. Syyttäjän mukaan
puheluissa käytetään peiteilmaisuja: Andersson ja Vilhunen ovat
tosiasiallisesti puhuneet Ünsalin murhasta. Riksu tarkoittaa syyttäjän mukaan
Riihimäen vankilaa.

11.10.2003 puheluita
-Kello 14:31 Raimo Andersson soittaa puolisolleen ja kertoo olevansa
Mäntsälässä.

Puhelua ei ole litteroitu muilta osin. Sekä syyttäjän että Vilhusen mukaan
puhelun sisällöstä voi päätellä Anderssonin olevan tulossa Herralasta.

-Kello 14:39 Raimo Anderssonin puoliso soittaa Raniselle ja kertoo Raimo
Anderssonin juuri soittaneen ja ”olleensa siinä tapaamisissa”. Raninen aikoo
soittaa Anderssonille.
-Kello 14:40 Raimo Andersson soittaa Vilhuselle ja kertoo olevansa
Järvenpään kohdalla. Andersson kertoo lisäksi ”käyneensä linnat ja kaikki”.

Syyttäjän mukaan Andersson on käynyt Jokelan vankilassa tapaamassa Lauri
Johanssonia.

Todistaja Johansson on kertonut oikeudessa, ettei hän voinut sanoa kuulleensa
hankkeesta ennen murhaa. Johansson oli keskustellut Leinosen kanssa
henkirikoksesta. Johansson oli kehottanut jättämään hankkeen väliin tultuaan
tuomituksi juuri ennen sitä elinkautiseen vankeuteen murhasta. Vainajan
hävittämistä koskeva keskustelu oli ollut yleistä, eikä se aihe ollut ollut
yhteydessä Ünsalin murhaan. Piti paikkansa, että Leinonen oli käynyt
tapaamassa Johanssonia 11.10.2003 Jokelan vankilassa.

-Kello 15:01 Vilhunen soittaa Leinoselle kysyen, missä tämä on. Leinonen
kertoo olevansa Kotkassa. Vilhunen: ”[---] jutellaan paremmin kun nähdään”.
-Kello 15:09 Raninen soittaa Anderssonille. Andersson kertoo Raniselle
käyneensä linnat läpi. Andersson ”oottelee että pääsee näkeen ton yhen. [---]
Niin sais asioita taas eteenpäin illalla on luvannut ottaa yhteyttä.” Andersson
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kysyy Raniselta, oliko tämä ilmoittanut ”siitä sille [---] niin no v-u, eipä täs
paljon pysty puhuu.” Andersson kertoo käyneensä Riksussa ”kuuntelee
valitusta”.

Vilhusen muistaman mukaan Vilhunen oli yrittänyt ”viivyttää tilannetta ja
keksiä joitakin hommia”. Vilhunen oli ilmoittanut asiasta Aarniolle.

-Kello 17:20 Raninen soittaa Anderssonille. Raninen haluaa tavata
Anderssonin, joka ei tiedä, ehtiikö tavata Ranista ennen ”ton yhen” tapaamista.
Andersson toteaa, että häntä alkaa v-uttaa s-na ”tämmönen v-un oottelu p-le”.
-Kello 17:28 Leinonen soittaa Vilhuselle
-Kello 17:42 Vilhunen soittaa Leinoselle ja kertoo olevansa ”tässä essolla”.
Leinonen kertoo olevansa sadan metrin päässä siitä risteyksestä.
-Kello 18:03 Vilhunen soittaa Raimo Anderssonille ja kutsuu itsensä tälle
käymään kahvilla.
-Kello 20:51 Raninen ja Ünsal keskustelevat puhelimitse. Ünsal on lähdössä
ulos ja pyytää Ranista tekemään tarkistussoiton myöhemmin.
-Kello 22:51 Raninen soittaa Anderssonille. He aikovat tavata Ranisen
tyttöystävän luona.

12.10.2003 puheluita
-Kello 17:09 Andersson soittaa Vilhuselle. Anderssonia ”alkaa p-le riepoon”.
Vilhunen kysyy, että mikä, ”no”? Andersson vastaa: ”Äksöniä äksöniä”, mihin
Vilhunen: ”Sehän, sinustahan se on kiinni, äksöni.” ”Aijaa”, toteaa Andersson.
Andersson haluaa tavata Vilhusen.
-Kello 18:21 Andersson soittaa Leinoselle, joka kertoo käyneensä
tapaamisessa Turussa. Andersson kertoo saaneensa ”sen yhden” kiinni.
-Kello 20:15 Raninen keskustelee Anderssonin kanssa juhlimaan lähtemisestä.
Andersson ”ei todellakaan” ole lähdössä juhlimaan. Andersson toteaa, että he
ovat seuraavana päivänä näkemässä ”huomenna nähhään joo”. Andersson
kertoo menevänsä ”ton yhen kanssa juttelee. [---] Niin, nyt se saa loppua.”

Vilhusen kertoman mukaan Anderssonin kommentti ”äksöniä äksöniä” oli
saattanut liittyä murhaan ja Anderssonin lausuma ”nyt se saa loppua” on
mahdollisesti viitannut Vilhusen keksimiin muihin hommiin.

13.10.2003 Sea Horse
-Kello 10:43 Andersson soittaa Vilhuselle, joka toteaa Anderssonille tällä
olleen kaksi päivää aikaisemmin tekemisen puute. Puhelun mukaan Andersson
on menossa Vilhuselle 15 minuutin kuluttua.

Syyttäjän mukaan ”tolla yhdellä” tarkoitetaan Vilhusta, ja juhliminen ja
loppuminen liittyvät murhaan, samoin kuin ”tekemisen puute”.

-Kello 13:02 Leinonen soittaa Vilhuselle, joka kertoo olevansa jo tulossa
[keskustaan].
-Kello 13:27 Vilhunen soittaa Leinoselle. Vilhunen kertoo olevansa asemalla.
Leinonen kertoo, että ”ne on käymässä jossakin hotellissa missä se rock on”.
Vilhunen on kävelemässä siihen.

Televalvontatietojen mukaan Leinonen on saanut Ahoselta tekstiviestin kello
13:59.

-Kello 14:37 Leinonen soittaa miehelle ja kertoo tälle, että pitäisi päästä
”kattoo kämppii, kato se on sen Iinan nimissä se kämppä. [---] tuli tekstiviesti
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että se on jäänyt sossuun kiinni ettei se oo asunut moneen kuukauteen siellä.
[---] Nii se lähtee varmaan tosi hätäseen tosta.” Leinonen kertoo vielä, että se
[Iina] oli soittanut.
-Kello 14:39 Leinonen soittaa Vilhuselle ja kertoo ”Iinan jääneen fatassa
kiinni siitä, ettei se asu siellä et kämppä lähtee ilmeisesti alta.” Vilhunen
kysyy, ”keltä Iinalta” ja ”mikä asunto”. Vilhunen ehdottaa, että asiasta
jutellaan vielä illalla.
-Kello 14:41 Leinonen soittaa Ahoselle, jonka mukaan ”ne ties että Leinonen
asuu siellä”. Ahosen mukaan viranomaiset olivat saaneet tietää, ettei Ahonen
ollut asunut asunnossa. Ahonen oli kertonut vuokranantajalle syyn, miksi hän
ei ollut uskaltanut asua huoneistossa. Ahonen oli lisäksi kertonut kaverinsa
Leinosen asuneen huoneistossa. Ahonen toteaa, että hänen on mentävä
käymään VVO:lla.
-Kello 17:32 Raninen soittaa Anderssonille, joka kertoo ajelevan pitkin
kaupunkia ”Keken” kanssa. Ranisen mukaan heidän pitää tavata samana
iltana. Andersson pyytää soittelemaan illalla.
-Kello 21:47 Vilhunen soittaa Leinoselle. Anderssonin ääni kuuluu Vilhusen
taustalta. Leinonen kertoo olevansa ”liikenteessä manskulla” ja kysyy,
pitäisikö nähdä. Vilhunen vastaa, että he soittavat ja ovat kohta yhdessä
paikassa lähellä, ”missä poikuus on”. Leinonen ei tiedä, missä kyseinen paikka
on. Vilhunen kertoo soittavansa Leinoselle pian.
-Kello 23:02 Leinonen soittaa Vilhuselle. Leinonen kertoo olevansa
Pihlajistossa. Andersson (tulee Vilhusen puhelimeen ja) kertoo olevansa Sea
Horsessa. Leinonen kysyy, ”mikä v-un sihos?”. Andersson vastaa, että ”Jannea
vastapäätä”. ”Ai Sea Horse”, sanoo Leinonen.
-Kello 23:18 Tommi Haukanlähde soittaa Leinoselle, joka kertoo istuvansa
Sea Horsessa, ”Jannen vieressä”.

Vilhunen on kertonut olleensa Sea Horsessa humalassa. Anderssonin lisäksi
paikalla oli ollut asiaan kuulumattomia henkilöitä ja ehkä Raninen. Vilhusella
oli mielikuva, että hän oli saanut kyydin PataÄssään. Vilhunen ei ollut tiennyt,
että Leinonen oli ollut lähdössä Tallinnaan seuraavana päivänä. Leinonen ei
ylipäätään ollut puhunut omista asioistaan.

Leinonen ei muistanut olleensa Sea Horsessa. Leinosella oli ollut Virossa
tapaaminen jonkun virolaisen kanssa huumausaineisiin liittyen, mutta siitä ei
ollut tullut mitään Leinosen jäätyä murhasta epäiltynä kiinni. Raninen ei
muistanut olleensa Sea Horsessa.

14.10.2003 puheluita
-Kello 01:04 Andersson soittaa Leinoselle, joka kertoo olevansa kotona.
Andersson oli joutunut jättämään ”sen PataÄssään”. Andersson toteaa
ajatelleensa Leinosen olevan silloin pystyssä, kun [Leinonen] ”menee sinne”.
Anderssonin mukaan he juttelevat seuraavana päivänä.
-Kello 12:48 Vilhunen soittaa Leinoselle. Leinonen kertoo olevansa
Tallinnassa. Leinonen pyytää Vilhuselta, että tämä kysyisi siltä, kun ”sehän
lupas jelppii siinä VVO:n jutussa”.
-Kello 17:43 Raninen soittaa Anderssonille. Raninen kertoo olevansa
Ruotsista tulleen serkkupoikansa kanssa ja että muitakin serkkuja on tulossa.
-Kello 18:04 Leinonen soittaa Ahoselle ja kysyy, ”millon pitää olla kamoja
pois sieltä”, mihin Ahonen: ”En mää tiedä mahdollisimman pian.” Ahonen
kertoo käyneensä VVO:lla edellisenä päivänä. Leinonen kertoo kantavansa
tavaroitaan seuraavana päivänä.
-Kello 18:05 Andersson soittaa Raniselle, joka kertoo olevansa
Rautatieasemalla ja lähtevänsä Iguanaan, jossa he sopivat tapaavansa.
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-Kello 19:23 Andersson soittaa miehelle. Andersson pyytää valoa, koska
kävisi ”pilkkomassa vähän puita s-na. [---] pitää jotain ruumiillista tehä s-na
tai muuten hän hakkaa jotain ihmistä kohta päähän.”

14.10.2003 niin sanottu pyöräkellaritapaaminen
-Kello 20:45 Vilhunen soittaa Leinoselle. Ensin on keskustelua ruoanlaitosta,
minkä jälkeen Leinonen kysyy Vilhuselta, ”onks noi tulossa millon”. Vilhunen
vastaa: ” No ne pitäis tulla tässä varmaan kohta puoleen.” Leinonen ilmoittaa
tulevansa vähän ajan kuluttua.
-Kello 21:48 Leinonen soittaa Vilhuselle ja sanoo olevansa ulkona ”no ni
outside”.
-Kello 22:03 Andersson soittaa Vilhuselle ja kertoo käyneensä ”hakkaamassa
puita v-tukseen” ja toteaa, että ”voisi pyörähtää vaikka siellä”.
-Kello 22:14 Andersson soittaa Vilhuselle ja kertoo olevansa alaovella.
-Kello 22:32 Anderssonin puoliso soittaa Anderssonille, joka kertoo Keijon
tehneen pihvit, ja että hän oli mennyt syömään.
-Kello 23:05 Andersson soittaa Raniselle, joka on menossa aamulla hakemaan
serkkupojat laivalta kello 10. Anderssonin mukaan pitäisi lähtee juhlimaan,
mihin Raninen: ”Joo joo.” Andersson: ” Niin niin, mut nyt juhlitaan v-u mä
oon niin v-uuntunut ja niin pois, nyt juhlitaan viimesen kerran kunnolla. [---]
Niin me kato kelattiin hei. [---] Pidetään kunnon pirskeet s-na.”

Vilhunen on kertonut oikeudessa, että hänellä oli ollut vieraita kotona, perhettä
ja ”enkeleitä”. Vilhunen oli paistanut pihvejä, eikä hän ollut avannut
kenellekään ulko-ovea eikä käynyt pyöräkellarissa. Vilhunen ei ollut
suunnitellut murhaa, koska se olisi ollut ihan järjenvastaista.

15.10.2003 puheluita
-Kello 9:02 Raninen soittaa tuntemattomalle miehelle.
-Kello 9:08 Raninen ja Anderssonit keskustelevat keskenään puhelimessa.
-Kello 10:24 Raninen soittaa laivaan miehelle, joka on tulossa pian portista
ulos. Raninen kysyy, ovatko he matkalla ” ”.Är ni på väg eller? 
-Kello 10:38 Andersson soittaa Raniselle. Raninen on Hotelli Tornissa.
-Kello 10:59 Andersson soittaa Raniselle. Andersson kertoo olevansa [hotellin
] aulassa, ja Raninen ilmoittaa tulevansa alas.
-Kello 14:21 Leinonen soittaa Ahoselle ja kysyy tältä asuntoasian
edistymisestä. Ahonen kertoo VVO:lla Itä-Helsingin asioita hoitavasta
”pomomuijasta” ja Westendissä olleesta toisesta asunnosta. Leinonen kertoo,
että hänelle voi olla mahdollista jäädä Vuosaareen. Leinonen oli käynyt
VVO:ssa. Leinonen kertoo käyvänsä siellä vielä uudelleen.
-Kello 14:25 Leinonen soittaa Ahoselle. Leinonen oli käynyt VVO:lla ja
kertonut siellä, että hänet olisi voinut ”liittää hänen kanssaan asuntoon”.
Leinonen oli yrittänyt selvittää sitä, oliko hänet hyväksytty asunnonhakijaksi
VVO:lla. Ahonen keskeyttää puhelun VVO:n edustajan soittaessa hänelle,
”pakko vastata”.
-Kello 14:36 Ahonen soittaa Leinoselle ja kertoo pomomuijan soittaneen
hänelle ”ihan raivona.”. Ahoselle oli kerrottu asunnon olevan yksin asuntoa
hakevalle Leinoselle liian iso. Ahonen oli kertonut VVO:lla Leinosen olleen
hänen tukena, koska Ahonen ei ollut uskaltanut asua yksin asunnossa. Ahonen
oli selittänyt saaneensa itsekin ”Pekan tai sen lakimiehen” avulla yksin
asunnon itselleen.
-Kello 14:59 Ahonen soittaa Leinoselle. Ahonen sanoo Leinoselle, että tämän
on kiistettävä koskaan asuneensa asunnossa, jos sosiaalitoimistosta kysytään
sitä ja että Leinonen on ollut vain Ahosen tukena asunnossa. Ahosen mukaan
hän muuten menettäisi ”kokonaan VVO:n”. Leinonen pyytää Ahosta
kysymään, onko hänen hakemuksensa hyväksytty.
-Kello 15:06 Chito Perez soittaa Raniselle. Perez kertoo olevansa kylmettynyt.
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-Kello 15:52 Andrsson ja Leinonen keskustelevat keskenään. Andersson
kertoo olevansa Vantaalla auttamassa appiukkoaan.
-Kello 16:33 Raninen soittaa Anderssonille, joka kertoo teroittavansa kirvestä.
-Kello 16:42 Chito Perez soittaa Raniselle. Raninen kertoo aikovansa mennä
[Ruotsiin] viettämään Perezin syntymäpäivää.
-Kello 17:31 Andersson ja Leinonen keskustelevat keskenään puhelimitse.
Leinonen kertoo ”heidän” olevan keskustassa ja menossa syömään.
-Kello 17:32 Andersson soittaa Raniselle, joka kertoo olevansa Hakaniemessä
Juttutuvassa.
-Kello 17:44 Leinonen soittaa Anderssonille. Leinonen kertoo olevansa
Citykäytävässä.
-Kello 18:14 Raimo Andersson soittaa Raniselle. Andersson kysyy, ”onks se
tää Marco Polo”. Ja Raninen vastaa myöntävästi ja kertoo tulevansa ulos.
-Kello 18:27 Andersson ja Leinonen keskustelevat puhelimessa. Andersson
kysyy, minne Leinonen on ajanut autonsa parkkiin. Leinonen vastaa ajaneensa
auton ”Makkarataloon vai mikä se on”. Leinonen antaa ohjeita Anderssonille,
minne mennä. Andersson: ”Enköhän mä tiedäki sen [paikan].”
-Kello 20:23 Andersson soittaa Raniselle. Andersson kertoo Raniselle
”loikkivansa koht sitte sinne”.
-Kello 21:00 Leinonen soittaa Seppo Ruokoselle. Leinonen kertoo olevansa
Ruokosen pihassa. Leinosen liittymä paikantuu Tervakoskelle.
-Kello 21:16 Raninen ja Andersson keskustelevat puhelimitse. Raninen kertoo
olevansa kotona.
-Kello 21:36 Raninen ja Andersson keskustelevat puhelimitse. Andersson on
kertomansa perusteella matkalla Raniselle. Raninen kertoo alhaalla olevan
koodin olevan 7734. Andersson olisi mielestään muistanut koodin.
-Kello 21:52 Ranisen ystävä soittaa Raniselle.
-Kello 22:52 Andersson ja Leinonen keskustelevat puhelimessa. Leinonen
kertoo tulleensa juuri kotiin. Andersson kertoo, että hulivilien kanssa menee
vielä aikaa ja että hän soittaa.
-Kello 23:21 Raninen soittaa ystävälleen ja kysyy, ovatko nämä jo Hesarilla.
Raninen kertoo soittavansa takaisin minuutin kuluttua.

-Kello 23:25 Raninen keskustelee uudelleen ystävänsä kanssa. Raninen kertoo
olevansa tulossa Hesarille jonkin ajan kuluttua.
-Kello 23:40 Andersson ja Leinonen keskustelevat keskenään puhelimitse.
Taustalla kuuluu miehen puhetta. Andersson kertoo ajatelleensa tulevan
käymään kylässä.

Syyttäjän mukaan Ravintola Seurahuoneelta on poistuttu kello 23:40 aikaan.

Telekuunteluaineistossa ei ole Vilhusen, Anderssonin, Leinosen eikä Ranisen
välisiä puheluita. Vilhunen ei osannut sanoa, missä hän oli ollut 15.10.2003 tai
miksi yhteydenpitoa edellä mainittuihin henkilöihin ei ollut.

16.10.2003 puheluita
-Kello 00:16 Raninen kertoo tuntemattomalle miehelle olevansa tulossa ”sinne
nyt”.
-Kello 00:58 Raninen keskustelee ystävänsä tyttöystävän kanssa. Raninen
kertoo soittavansa, kun hän on siellä [Hesarilla] ”Älkää soittako mulle, mä
soitan kun mä oon siellä.”
-Kello 02:03 nainen ja mies keskustelevat puhelimitse. Nainen kertoo miehelle
katsovansa Ranisen tyttöystävän kanssa elokuvaa.
-Kello 13:38 Raninen soittaa Anderssonille, puoliso vastaa puhelimeen ja
kertoo Anderssonin vielä nukkuvan. Raninen kertoo soittavansa myöhemmin
uudelleen.
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16.10.2003 tapaaminen ”snagarilla”
-Kello 13:56 Leinonen soittaa Vilhuselle. Leinonen on ”Kehä III:lla, herännyt
just”. Vilhunen kertoo olevansa menossa ”kämpille” ja sen jälkeen ”tulevansa
siihen lähelle”. Leinonen kertoo tapaavansa Ramia [Andersson], minkä jälkeen
Leinonen voisi tavata Vilhusen. Vilhunen kertoo, että hän lähtee toiseen
suuntaan, ”tonne Porvooseen” mutta että hän olisi ”siinä varttii vaille kolme
siinä mikä on se lähellä se missä oltiin siinä snagarilla”. Leinonen tietää
paikan ”aijaa se joo”.
-Kello 14:48 Leinonen soittaa Ahoselle ja kysyy tältä asunnosta. Ahonen
kertoo, ”[---]mulle tulee kato maanantaina tulee noi sosiaalityöntekijät kattoon
sen kämpän et mä asun siellä”.

Vilhunen ei kertomansa mukaan muista tavanneensa Leinosta ”snagarilla” eikä
hänellä ollut syytä olla kertomatta, jos sellainen tapaaminen olisi ollut.

Leinonen on kertonut oikeudessa tavanneensa Vilhusen Puistolassa kello 15:en
aikaan jossakin ”snagarilla” tai kebab-ravintolan ulkopuolella tämän kodin
lähistöllä. Tapaaminen oli voinut olla myös kello 16-17 aikaan. Leinonen oli
tuolloin kertonut Vilhuselle, että ”asia oli hoidettu”. Ei ollut mahdollista, että
he olivat tavanneet Herttoniemessä. Leinonen ja Vilhunen olivat sopineet
tapaavansa toisensa myös Sikarihuoneella, jonne Anderssonkin tulisi.

Televalvontatietojen mukaan Leinosen liittymä on kello 13:56 paikantunut
Oritielle, kello 13:59 Suutarilan teollisuusalueelle ja kello 14:01 Kuriiritie
15:een. Leinosen liittymästä on kello 14.48 soitettu Ahosen liittymään
Leinosen liittymän paikantuessa tuolloin Mekaanikonkadulle Herttoniemeen.
Leinosen liittymä on kello 14:48-14:58 myös paikantunut Lämmittäjänkadulle.

16.10.2003 tapaaminen Sikarihuoneella
-Kello 19:01 Andersson soittaa Leinoselle. Andersson kysyy Leinoselta,
milloin tämä oli aikonut mennä syömään. Leinonen kysyy: ”Eiks Keijo
soittanut?”, mihin Andersson vastaa: ”Eihän se mitään oo soittanut”.
Leinonen: ”No hei kymmenen aikaan sinne Sikarihuoneelle ja sit siitä
eteenpäin katotaan.”
Andersson: ” Mikäs v-un syömäpaikka se Sikarihuone on?”
Leinonen: ”Ei kai se, ei kai sillon, ei sillo mitään väliä mut mennään siitä sit
eteen, me mennään siitä, nähään siinä ja siit siitä eteenpäin.”

Puhelussa taustalta naisen ääni sanoo, ”ettei lähe ryyppäämään eikä lähe
juoppokuskiks”. Andersson ja Leinonen sopivat tapaavansa kello kymmeneltä.

Leinosen liittymä on kello 18:42-19:29 paikantunut televalvontatietojen
mukaan stadionille, kello 19:32-19:41 Töölöön, kello 19:57-20.11, kello 20:16
Seaside-hotelliin ja 20:16-21:21 Köydenpunojankadulle.

-Kello 20:55 Raninen soittaa Anderssonille, joka kertoo tällä olevan ”tunnin
päästä Sikarihuoneella tällit noitten kanssa”. Raninen kysyy, ehtiikö
Andersson käydä hänen tyttöystävänsä luona.
-Kello 21:07 Raninen soittaa Anderssonin puhelimeen ja kysyy, onko tämä
vielä kotona puoli tuntia. Saatuaan myöntävän vastauksen Raninen ilmoittaa
tulevansa käymään.

Vilhunen on kertonut oikeudessa saaneensa Anderssonilta Sikarihuoneella
tiedon siitä, että Ünsal oli tapettu: ”Sekin paska on hoidettu”. Andersson ei
ollut asiaa mitenkään salannut. Sikarihuone oli Lönnrotinkadulla oleva
ravintola, joka oli enkeleiden paikka ja jossa kävi muitakin liivimiehiä.
Vilhunen oli ravintolasta ulos päästyään kääntynyt ulko-ovesta oikealle ja
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kävellyt mäkeä ylös ja kääntynyt oikealle, soittanut kiihtyneenä Aarniolle ja
kysynyt tältä kahteen kertaan, miten oli mahdollista. Vilhusen mielestä oli
todennäköistä, että hän oli tuolloin kertonut Aarniolle tekopaikan.

Leinonen on kertonut oikeudessa tavanneensa Vilhusen ja Anderssonin
Sikarihuoneen edustalla. Tuolloin Vilhuselle oli kerrottu suurin piirtein, mitä
Vuosaaren asunnolla oli tapahtunut. Syömässä oli käyty Kalliossa, josta
Anderssonin puoliso oli hakenut tämän. Leinonen oli lähtenyt Kalliosta
kotiinsa, eikä hän ollut enää mennyt Sikarihuoneelle, jossa tapaaminen oli
saattanut olla myös kello 22 aikaan.

Leinonen oli 7.6.2017 esitutkinnassa kertonut Sikarihuoneen tapaamisen
olleen noin kello 20-21 välisenä aikana. Leinonen ja Andersson olivat
illastaneet Kalliossa eräässä ravintolassa, jonne he olivat saapuneet kello 21.20
aikaan (s. 1889).

17.10.2003 puheluita
-Kello 01:34 Andersson soittaa Leinoselle, joka kertoo heidän olevan just
lähdössä mutta tulevansa takaisin.
-Kello 02 aikaan Leinosen, Raimo Anderssonin ja tämän puolison välillä
käytyjen puheluiden mukaan Anderssonit ovat Mikadossa, jonne Leinosen on
jonkun kanssa tultava, ”ensin tuutte tänne”, ja josta he lähtisivät Hesarille.
-kello 11:36 Raninen soittaa nukkumassa olevalle Raimo Anderssonille.
-Kello 12:01 Chito Perez ja Raninen keskustelevat puhelimessa. Perez kysyy,
mikä on tilanne. Raninen vastaa tilanteen olevan hyvä ja pyytää Pereziä
lähettämään viitosen kertoen, että laivamatka maksaa 128 euroa ja menee
muutakin, eli jos laittaa seitsemän niin hyvä. Perez lupaa hoitaa asian. Raninen
kertoo maksavansa matkan neljän aikaan ja pyytää järjestämään asian ennen
kello 13:30 Ruotsin aikaa.
-Kello 12:47 Anderssonin puoliso soittaa Raniselle, joka kertoo pakkailevansa
tavaroita.
-Kello 13:23 Anderssonin puoliso soittaa Leinoselle, jolta kysyy, onko tämä jo
muuttanut.
-Kello 13:38 Perez ja Raninen keskustelevat puhelimitse. Perez ilmoittaa
numeronsa. Raninen kysyy, kuka on lähettäjä, johon Perez vastaa, että hän
itse. Raninen kysyy vielä osoitetta mutta keskeyttää Perezin vastauksen.
-Kello 13:39 Perez soittaa Raniselle ja ilmoittaa ”sen olevan 480 euroa”.
-Kello 15:01 Leinonen soittaa Vilhuselle, joka kertoo olevansa kotosalla.
Leinonen kysyy, oliko ”Tomppa monistanut niitä papereita onko ne
Vilhuselle”. Vilhunen vastaa myöntävästi ja jatkaa ”joo ne Karjalan pojat on
varmaan puolen tunnin päästä tässä näin”. Leinonen toteaa Vilhusen
puhelimen soivan ”okei sun puhelin soi niin tota katellaan hei”.
-Kello 15:51 Vilhunen soittaa Leinoselle, joka kertoo käyneensä VVO:lla.
Leinonen ei tiedä, onko hänet hyväksytty [asunnon]hakijaksi eikä hänelle ollut
annettu väliaikatietoja. Leinonen pyytää Vilhusta soittamaan [Teijalle], jos
tämä voisi auttaa Leinosta. Vilhunen kysyy, onko Leinonen pelaamassa
biljardia.
-Kello 18:48 Vilhunen soittaa Leinoselle, joka kertoo tulevansa kahdeksan
yhdeksän aikaan.
-Kello 20:59 Leinonen soittaa Vilhuselle. Leinonen kertoo olevansa tulossa
Vilhusen kämpille. Vilhunen kysyy Leinoselta: ”Mites se tota ni mitä sää kävit
kattoon ton Ilen kanssa eilen siinä onk sitä vielä.” Leinonen vastaa: ”Ei oo
hajua ei ooo mitään hajuakaan joo.”

18.10.2003 ja 19.10.2003 Leinosen muutto
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-Kello 07:42 Leinonen keskustelee puhelimessa mieshenkilön kanssa
muutosta: ”[---] Kato ku kaverit tulee tuolta, kaverit tulee [---] niin o hyvä
saada ajoissa muutettua kato.”
-Kello 09:36 Leinonen antaa puhelimessa mieshenkilölle ajo-ohjeita
asunnolleen Kallvikintielle. ”Ja tää on kuudes kerros mä kattelen tässä
parvekkeella.”
-Kello 10:18 Leinonen soittaa miehelle muuttoon liittyen. ”[---] [M]ulla menee
joku tunti niin mä tuun käymään.”
-Kello 11:33 Reinholm soittaa Leinoselle ja kysyy, ”onks tavarat kannettu jo”.
Osa on kannettu, ja Reinholm toteaa soittavansa vähän myöhemmin.
-Kello 13:24 Leinonen soittaa Vilhuselle, joka kertoo olevansa kotona.
Leinonen kertoo olevansa väsynyt ja tulevansa jossain vaiheessa käymään
”siinä ni”.
-Kello 14:22 Leinonen kertoo puhelimitse eräälle henkilölle olevansa ”tässä
Keijolla täs heti Kehä kolmosella ja pyytää luokseen”.
- 19.10.2003 kello 00:13 Anderssonin puoliso ja Leinonen keskustelevat
puhelimessa. Leinonen kertoo menevänsä katsomaan sitä, mihin hän on
muuttamassa.
-19.10.2003 kello 11:30 Leinonen pyytää puhelimitse erästä henkilöä
muuttamaan: ”Hei lähtisitsä muuttamaan.”

Henkirikos palkkiota vastaan

Syyttäjä on väittänyt Vilhusen yhdessä aikaisemmin tuomittujen henkilöiden
kanssa osallistuneen palkkion maksua koskevaan suunnitteluun ja
järjestelyihin ja Vilhusen saaneen itselleen 20 prosenttia Anderssonin omasta
palkkio-osuudesta.

Riidatonta on, että Raninen on 17.10.2003 matkustanut Ruotsiin ja että
Andersson on 18.10.2003 matkustanut Ruotsiin. Matka on liittynyt Ünsalin
henkirikoksesta sovittuun palkkioon. Rainer Reinholmin ”Dino” oli sovittu
lähtevän Ruotsiin Ranisen ja Anderssonin kanssa, mutta Reinholmin lähtö on
peruuntunut Vilhusesta johtuvista syistä. Syyttäjän mukaan sanottu osoittaa
osaltaan Vilhusen johtavaa asemaa M.O.R.E:ssa. Puhelu koskien Reinholmin
matkan peruuntumista liittyy jäljempänä kohtaan Vilhusen asema
M.O.R.E:ssa.

Vilhunen on kertonut oikeudessa muistavansa Anderssonin pomppineen
kasvot punaisina ruotsalaisten tälle lupaamasta palkkiosta. Andersson oli
hokenut määrää ”puol millii, puol millii”. Palkkio oli vain 50.000 euroa.
Andersson ei ollut pitänyt siitä, ettei asiassa ollut Vilhusen mielestä mitään
järkeä eikä ruotsalaisten asioita olisi pitänyt alkaa hoitaa. Andersson oli
kuitenkin luvannut ruotsalaisille hoitavansa asian, eikä Vilhunen ollut voinut
kieltää Anderssonia. Vilhunen oli saanut Aarniolta Anderssoniin liittyvää
tietoa. Andersson oli ollut lähdössä Ruotsiin hakemaan palkkiorahoja.
Reinholm oli kertonut Vilhuselle Anderssonin haluavan hänen lähtevän
mukaan Ruotsiin. Aarnion ajatus oli ollut, että Andersson lähtisi yksin ilman
”välikäsiä”. Vilhusen käsityksen mukaan Andersson otettaisiin ehkä kiinni sen
jälkeen, kun tämä oli tavannut toimeksiantajansa ja saanut palkkiorahat.
Vilhunen oli kuullut Aarniolta, että kuriiri oli tuonut palkkiorahoja Suomeen.

Riidatonta on, että Gonzalez Carmona on 19.10.2003 kello 20.27 soittanut
Anderssonille sopien tapaamisesta Ruotsissa. Gonzalez Carmona on
21.10.2003 kello 22.53 ilmoittanut Anderssonille palkkiorahoja tuovan miehen
saapuvan Suomeen 24.10.2003 kello 13.35 (s. 3973). Gonzalez Carmona on
24.10.2003 kello 13.23 ilmoittanut Anderssonille kuriirin myöhästyneen
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lentokoneesta (s. 4007). Anderssonille on ilmoitettu kuriirin saapuvan
myöhemmin samana päivänä Helsinkiin kello 23.55 (s. 4017).

18.10.2003 puheluita
-Kello 12:07 Raninen keskustelee Anderssonin puolison kanssa puhelimitse.
Raninen kertoo, että tullissa oli oltu tunti ja että ”kaikki oli katottu läpi ja
riisuttu ja autot ja kaikki”, ”vararengas, ikkunoiden välistä, kaikki mitä on
pystyny.” Anderssonin puoliso toteaa, että hyvä ja että ”Ramikin voi varautua
sitte”.
-Kello 21:19 Anderssonit keskustelevat puhelimitse keskenään, ja puoliso
ilmoittaa Anderssonille, ettei ”Dino” ole tulossa.

Andersson on 16.12.2003 soittanut Gonzalez Carmonalle. Andersson on
uudelleen 17.12.2003 matkustanut Ruotsiin ja tavannut Gonzalez Carmonan.

20.12.2003 puhelu
-Kello 17:43 Anderssonit ja Vilhunen puhuvat keskenään.
Andersson: Hei nää ois lähettäny nää ois ostanu nää jätkät sulle konjakkia mut
kun mullon lasti täynnä.”
Vilhunen: ”Mitä”
Andersson: ”Joo joo joo Chito ja nää ne oli rahaa tunkenu”
Vilhunen: ”S-na p-le (kiroilee)”
Andersson: ”ooksä kännissä häh” [---]
Vilhunen: ”Oon ottanu pari kaljaa . . ”
Andersson: ” oota sekunti mä kättelen meen laivaan”
Vilhunen: ”No niin annahan sille Chitolle vähän hei”

Vilhunen on kertonut oikeudessa olleensa tuolloin päihtynyt ja hän olisi vain
”örveltänyt jotakin humalassa”. Vilhunen ei osaa englantia.

Andersson oli kertonut esitutkinnassa, että hän huolehtisi yhteyksistä Ruotsiin.
Reinholmin oli 18.10.2003 pitänyt tulla Ruotsiin mukaan Anderssonin kanssa,
mutta Vilhunen oli estänyt sen. Anderssonin välit Vilhusen kanssa olivat
alkaneet heikentyä. Andersson oli 20.10.2003 puhunut puolisonsa kanssa ja
kertonut odottavansa Gonzalez Carmonaa. Tapaaminen oli järjestynyt Ranisen
kautta. Gonzalez Carmonan kanssa oli keskusteltu palkkiosta, jota oli jouduttu
keräämään eri puolilta. Maksusuoritus oli sen vuoksi viivästynyt. Samana
päivänä soitetuissa puheluissa kysymys oli ollut palkkioista. Vilhunen oli
alkanut kysellä osuuttaan palkkiosta. Andersson oli kertonut Leinoselle, että
hän maksaisi Vilhuselle palkkion omasta osuudestaan saatuaan tehtävän
Vilhuselta. Leinonen ei ollut halunnut maksaa Vilhuselle, koska tämä oli
ilmoittanut Leinosen ja Anderssonin saavan jakaa palkkion keskenään.
Vilhusen osuus oli ollut 20 prosenttia, mistä 10 prosenttia oli ollut lainaa.

Gonzalez Carmona oli esitutkinnassa 15.9.2017 kertonut, ettei hän ollut
tiennyt mitään Vilhusen saaneen osuutta Ünsalin murhasta maksetusta
palkkiosta (s. 1861). Gonzalez Carmona oli 14.11.2019 kertonut
esitutkinnassa, että palkkio oli maksettu kahdessa erässä lähettämällä yksi
henkilö Suomeen rahojen kanssa. Ranisen puolelta oli mainittu koko ajan, että
Vilhunen hoitaa tämän ja että Andersson oli hänen miehensä. Gonzalez
Carmona oli esitutkinnassa 27.11.2019 kertonut palkkioerien suuruuden olleen
noin 35.000 ja 15.000 euroa. Palkkio oli maksettu euroissa.

Leinonen on kertonut oikeudessa palkkion osalta seuraavaa: Anderssonin
mukaan Vilhuselle pitäisi antaa osuus palkkiosta. Leinonen oli todennut
Anderssonille pitävänsä palkkion itsellään ja Anderssonin voivan antaa
Vilhuselle omasta palkkiostaan. Palkkio ei ollut ollut suuri ja se oli maksettu
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kruunuissa. Andersson oli hoitanut palkkioasiaa. Palkkiorahat oli tuotu
lentokoneella. Andersson oli antanut Vilhuselle osuuden. Vilhunen oli
luvannut Leinoselle tämän jäätyä kiinni ensin Audi A8-merkkisen ja mallisen
auton ja sittemmin Q7:n.

Todistaja Raninen on kertonut oikeudessa, ettei hän ollut ottanut itselleen
palkkiota. Ranisella oli ollut eri motiivi asiassa. Andersson ja Gonzalez
Carmona olivat hoitaneet palkkioasian. Raninen oli tiennyt palkkionmaksuun
liittyneen ongelmia, kun palkkiota ei ollut ensin maksettu. Andersson oli
pyytänyt Ranista ilmoittamaan asiasta Ruotsiin ja Raninen oli ollut yhteydessä
Gonzalez Carmonaan asiasta. Raninen tiesi, että rahaa oli tuotu Suomeen.
Raninen ei tiennyt, missä valuutassa palkkio oli maksettu, mutta kuulemansa
mukaan palkkio oli ollut pieni.

Todistaja Reinholm on kertonut oikeudessa nähneensä vuoden 2003 lopulla
Vilhusen kotona lattialla 8-10 senttimetrin paksuisen setelinipun Ruotsin
kruunuja, joista Vilhunen oli antanut Reinholmille polttoaineen maksamiseen
2.000-3.000 Ruotsin kruunua. Esitutkinnassa Reinholm oli kertonut
ajankohdan olleen syys-lokakuussa 2003 (s. 1372). Reinholm ei muistanut
ajankohtaa sen tarkemmin.

Todistaja Jyrki Nieminen on kertonut oikeudessa tarkkailutehtävästä
”lentokentällä myöhemmin syksyllä”. Esitutkinnassa Nieminen oli arvioinut
ajankohdan olleen lokakuussa (s. 1228). Kauppi oli pyytänyt Niemistä
tehtävälle. Paikalla oli ollut kahden ryhmän väkeä. Ruotsista oli joku tai jotkut
tuomassa palkkiorahoja murhasta. Kellonajasta oli ollut tarkka tieto.
Andersson ja Leinonen olivat olleet menossa lentokentälle rahantuojaa
vastaan. Tarkkailussa oli havaittu Anderssonin ja Leinosen tavanneen
kolmannen miehen ja poistuneen Cumulus-hotelliin. Nieminen oli ollut
Kaupin kanssa samassa autossa. Andersson ja Leinonen olivat sittemmin
poistuneet autolla, ja Kauppi oli pyytänyt Niemistä ilmoittamaan muille
seuraamisen olleen enemmälti tarpeetonta. Kauppi oli tiennyt Anderssonin ja
Leinosen menevän Leinosen asunnolle todennäköisesti jakamaan rahoja.
Kaupin mukaan Ruotsiin oli toimitettu uhrin sormi todisteena henkirikoksesta.

Todistaja Kauppi on kertonut oikeudessa Anderssonin menneen lentokentällä
Ruotsista lentokoneella tullutta henkilöä vastaan. Kauppi oli tarkkaillut
tilannetta autossa yhdessä Niemisen kanssa, kun henkilö oli viety hotelliin. Oli
mahdollista, että Kauppi oli keskustellut Niemisen kanssa Ünsalin murhasta.
Kauppi oli myöhemmin käynyt Ruotsissa kuulustelussa, jossa kyseinen
henkilö oli kertonut kirjekuoren viemisestä Anderssonille.

Todistaja Jukka Tolonen on kertonut oikeudessa muistavansa vuoden 2003
murhaan liittyvistä tapahtumista ja henkilöistä sen, että hän oli ollut
lentokentällä Anderssoniin liittyvässä tarkkailutehtävässä.

Kirjallisena todisteena olevan kotietsintä- ja takavarikkopöytäkirjan 28.9.2004
(S4) mukaan Anderssonin asunnosta osoitteessa Voudintie 15, Vantaa, on
20.4.2004 takavarikoitu muun muassa 20 kappaletta 1.000 Ruotsin kruunun
seteleitä eli yhteensä 20.000 Ruotsin kruunua.

Vilhusen asema M.O.R.E:ssa

Riidatonta on, että lyhenne M.O.R.E. tarkoittaa Me Olemme Rikollisten
Eliittiä, ja että Vilhunen, Andersson, Johansson, Kangas ja Haukanlähde ovat
olleet vuonna 2003 sen jäseniä.
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Syyttäjän mukaan Vilhunen, Johansson ja Tarki Kangas ovat perustaneet
M.O.R.E-nimisen järjestön. Syyttäjän mukaan M.O.R.E on ollut NBK:n
kattojärjestö Leinosen oltua NBK:n jäsen. Vilhusen käskyvaltaa M.O.R.E:ssa
on osoittanut muun muassa 18.10.2003 ja 13.12.2003 puhelusta ilmenevä.

Vilhusen mukaan hän on ollut mukana kolmantena jäsenenä M.O.R.E:ssa
Kankaan ja Johanssonin jälkeen, eikä ryhmällä ole ollut johtajaa. Vilhusella ei
ole ollut vaikutusvaltaa Anderssoniin eikä Leinoseen.

Vilhunen on kertonut oikeudessa Johanssonin pyytäneen häntä M.O.R.E:n.
Nimi oli ”helvetin tyhmä”, mutta se oli Vilhusta mukaan pyydettäessä jo
keksitty. Vilhunen oli puhunut Aarnion kanssa M.O,R.E:en liittymisestään.
Aarnio ei ollut vastustanut asiaa. Aarniota oli eniten kiinnostanut tieto.
Andersson oli myöhemmin liittynyt järjestöön. Reinholm ei ollut ollut
järjestön jäsen. Ryhmään ei ollut etsitty ketään erikseen eikä ketään ollut
värvätty siihen. Järjestöön oli liittynyt myöhemmin uusia jäseniä. Jäsenillä oli
ollut M.O.R.E-tatuointi, muttei kerhotilaa eikä liivejä. M.O.R.E ei ollut
johtanut NBK:ta, jota ei ollut tarvittu ”alaiseksi”. Leinonen oli myöhemmin
ollut NBK:ssa päällikkönä.

Todistaja Johansson on kertonut oikeudessa olleensa vuonna 2000
perustamassa M.O.R.E:a Kankaan kanssa. Sitä ennen Johansson oli perustanut
NBK:n. M.O.R.E:n sääntöjä ei ollut kirjoitettu, ja sen jäsenet olivat olleet
veljiä keskenään (s. 2617). Vuoden 2004 jälkeen Vilhunen oli johtanut
järjestöä. Vilhusen johtajuus oli perustunut hänen henkilökohtaisiin
ominaisuuksiinsa ja häntä oli pidetty ”ykkösukkona”. Myös ”Kukkis” eli Tero
Holopainen oli kuulunut M.O.R.E:en. M.O.R.E. oli alamaailman kattojärjestö,
jonka nyrkkinä NBK oli toiminut. NBK:n miehet eivät olleet ottaneet käskyjä
M.O.R.E:lta. Vilhunen oli tehnyt NBK:n kanssa yhteistyötä. Johansson oli
ollut NBK:ssa komentaja ja Leinonen kenraali. Leinonen oli ollut
komentoketjussa Johanssonia alempana. Johansson oli luottanut Vilhuseen.
Johansson ei ollut nähnyt Vilhusen käyttävän väkivaltaa. Vilhunen oli
ennemminkin ”toppuutellut” väkivallan haitattua Vilhusen liiketoimintaa.
Järjestön jäsenillä oli tatuointi. M.O.R.E:n tatuoinnin oli suunnitellut Kangas.
Vilhunen oli ensin ottanut tatuoinnin ja sen jälkeen Johansson. Vilhusella oli
ollut aina rahaa. Piti paikkansa, että Johanssonin mielestä Vilhunen oli ollut
rahanahne paska (s. 815).

Todistaja Reinholm on kertonut oikeudessa tutustuneensa Vilhuseen kesällä
2003 Hotelli Vantaan yökerhossa. Reinholm oli toiminut Vilhusen
”juoppokuskina” vuoden loppuun asti. Tehtävä oli ollut henkilökohtainen eikä
se ollut edellyttänyt järjestön jäsenyyttä. Piti toisaalta paikkansa, että
Reinholm oli liittynyt M.O.R.E:en. Se oli tapahtunut Vantaan yökerhossa,
jolloin Vilhunen oli sanonut sanatarkasti näin: ”Ei ole tapana värvätä ketään,
mutta sinut haluan” (s. 1371). Vilhunen oli johtanut M.O.R.E:a ja hänen
käskystään oli toimittu. Reinholmilla oli ollut M.O.R.E:n tatuointi, jonka hän
oli myöhemmin peittänyt. Reinholmin mukaan NBK ei ollut millään tavoin
liittynyt M.O.R.E:en. Reinholm oli ollut [16.10.2003 jälkeen] lähdössä
Anderssonin kanssa Ruotsiin. Reinholmin kerrottua matkasta Vilhuselle tämä
oli kieltänyt Reinholmia lähtemästä. Syytä ei kerrottu, eikä asiasta ollut voinut
neuvotella. Reinholmin mielestä Vilhunen oli tehnyt hänelle palveluksen, ettei
Ruotsiin ollut tarvinnut lähteä. Vilhusen ja Anderssonin välit olivat
loppuvuodesta 2003 kiristyneet. Reinholm oli ollut vuoden 2004 alussa
puolitoista kuukautta Thaimaassa, minkä jälkeen Vilhunen oli ottanut
etäisyyttä M.O.R.E:en. Vilhunen oli todennut Anderssonin ”moganneen” jutun
ja Vilhusen mielestä Anderssonin olisi pitänyt imaista juttu itselleen.
Reinholmin käsityksen mukaan Vilhunen oli tarkoittanut sillä Ünsalin murhaa.
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Todistaja Leinonen on kertonut oikeudessa, että Vilhunen oli johtanut
M.O.R.E.:a ja vähän NBK:ta. Leinonen oli suostunut Ünsalin henkirikokseen
vain ja ainoastaan sen vuoksi, että Vilhunen oli pyytänyt hänet mukaan.

18.10.2003 puhelu
Anderssonin puoliso soittaa Anderssonille ja kertoo, ettei Dino tule. ”Keijo
vaan soitti et tuu käymään tota sit mä menin käymään äsken tai nyt tulin ulos
just sieltä niin Dino tuli vastaan sano nähdään se sano Keijo selitti jotain et sen
tyttärellä on joku sairaus en minä tiedä. [---] Kai tää on joku Keijon juttu. [---]
Se olis voinu puhelimessa ilmottaa muulle tommosen asian. [---] eihän toi nyt
kai niin salainen oo ettei voi puhelimessa kertoo. [---] Eiks se kumminkin itte
luvannu sulle lähtee. [---] tietsä mä näin et se valehtelee.”

Andersson toteaa: ”[---] etten mä hoida minkään näkösiä siivoojia enkä mitään
sille enää. Onhan miehellä vaikutusvaltaa. [---] Ei oo tohon luottamista enää. ”

13.12.2003 puhelu
Vilhunen soittaa Anderssonille: ”[---] sitä mä soittelin, ku sä meet huomenna
sitä Latee kattoo niin pidä ny hei semmonen puhuttelu siitä, me kuultiin mitä
se [---] millä se leikkiikin. [---] Ei mut se pitää niinku loppuu nytte.. Sanot sille
että v-u sen pitää oikeesti loppua, että niinku sanoit, sen pitää olla esimerkkinä
muille ja kaikkea muuta että se pitää tosiaan loppua. [---] pidä semmonen
puhuttelu että v-u tää on yhteinen päätös ja [---] Niin justiinsa. Ja sitte mun
mielestä toinen asia niin ottaa siltä yheltä v-uun ne liivit. [---] Niin sano, että
me ollaan valmiit sopimaan, jos ottaa siltä, nuoremmalta lähtee ne liivit v-uun
niin.. [---] Muuten meillä menee niinku v-u maine tuolla, niil on menny se
maine kato muitten silmissä. [---] Mut pidä tiukka tosiaan siitä yhestä ja nois
kaikista niin, kyl senkin kato pitää kummiski vaikka se nyt Tarkii säätelee
siellä, mutta meidänki pitää nyt säädellä vähän sitäkin.”

Todistaja Johansson on oikeudessa kertonut, ettei hänellä ollut muistikuvaa
NBK:n jäsenen liivien pois ottamiseen liittyvään tapahtumaan, josta todistaja
oli 9.2.2004 kertonut esitutkinnassa (s. 2618).

14.10.2003 kello 12:48 ja 20:45 puhelut
Vilhunen soittaa Leinoselle ja kysyy, missä tämä liikennöi. Leinonen kertoo
olevansa Tallinnassa.

Vilhunen soittaa Leinoselle. Leinonen kysyy Vilhuselta, ovatko he tekemässä
ruokaa. Vilhunen on todennut hänellä olleen pihvit pöydällä lämpiämässä
pitkän aikaa, ja ”ne” pitäis tulla tässä varmaan kohta puoleen. Leinonen kertoo
tulevansa vähän ajan kuluttua.

21.10.2003 kello 13:17 puhelu
Leinonen soittaa Vilhuselle. Vilhunen toteaa Leinoselle, ettei tämä ollut tullut
syömään kyljystä edellisenä päivänä. Leinonen kertoo unohtaneensa. Vilhunen
toteaa, että joo no niin hyvä.

Helsingin käräjäoikeuden 28.1.2005 antaman tuomion jälkeen ja ennen
Helsingin hovioikeudessa toimitettua pääkäsittelyä Ünsalin henkirikosasiassa
on takavarikoitu Gonzalez Carmonan 18.7.2015 kirjoittama kirje.

Kirjeessä (S6) todetaan muun muassa, että Gonzalez Carmona ”alkaa
ärsyyntyä pelle-Ramille. [---] Pellellä on mahdollisuus lähettää meille kirje
koulun kautta, mutta hän valittaa sen sijaan. Hän tietää, että hän on ryssinyt
kaiken [---] En ota vastaan tällaista paskaa pelleltä. Tässä on M.O.R.E -ukon
numero [---] Hänen nimensä on Keijo Vilhunen. [Här är numret till M.O.R.E
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gubben [---]. Keijo Vilhunen heter han.] Tämä ukko on joka tapauksessa
älykkäämpi, niin että selvitä tilanne hänelle. Ole cool häntä kohtaan, hän
ymmärtää kyllä. [---] Älä unohda ottaa Jaria ja Gorania mukaan kun tapaatte
ukon, Chito voi tulla myös mukaan.”

Ranisen kirjassa on mainittu Gonzalez Carmonan kirjeestä seuraavaa: ”Kirje,
jonka Leo oli kirjoittanut vankilasta käräjätuomion jälkeen ja joka jollakin
tavalla oli kulkeutunut ensin Ruotsin poliisille ja sieltä edelleen Suomen
poliisille. Kirjeessä hän neuvoi vastaanottajaa matkustamaan Suomeen ja
puhumaan Keijo Vilhusen kanssa. Raninen oli antanut Leolle Keijon nimen.
Keijo ”Keke” oli siis korkea-arvoinen gangsteripomo ja ajatuksena oli, että
hän ylipuhuisi puolestaan Raimon ottamaan murha omalle kontolleen. Leon
suunnitelma oli tällä se, että Raninen välttyisi elinkautiselta, mutta seuraus
siitä oli se, että hän sitoutti itsensä entistä enemmän murhaan. [---] Heidän
puhelimensa olivat kuuntelussa. Syyttäjän mukaan he olivat olleet epäiltyinä
huumausainerikoksesta ja se, että Raimo oli ruvennut puhumaan murhasta, oli
vain onnellinen sattuma, joka oli johtanut poliisit oikeille jäljille.
Hovioikeudelle tämä upposi täydellisesti, mutta Raninen tunsi, ettei kaikki
ollut kohdallaan. Ensinnäkään Raninen ei ollut koskaan tehnyt
huumausainekauppaa Suomessa ja toisaalta he tiesivät liian hyvin asioista.
Raninen oli varma siitä, että kukaan heistä ei ollut vasikoinut. Siitä huolimatta
oli asioita, joista syyttäjällä ja poliisilla ei olisi pitänyt olla mitään tietoa.
Ranisen arvaus oli, että heillä oli ollut jotakin salaista tarkkailua, josta ei
kerrottu.”

Vilhusen tietolähdetoiminta

Riidatonta on, että Vilhunen on vuonna 2003 toiminut Helsingin
poliisilaitoksen tietolähteenä.

Vilhusen mukaan Leinosen ilmianto poliisille ja siitä seurannut
rangaistusvaatimus Ünsalin murhasta on asiassa aikaisemmin tuomittujen
Leinosen, Anderssonin ja Gonzalez Carmonan kosto siitä, että Vilhunen oli
ollut yhteistyössä Aarnion kanssa ja toiminut tämän tietolähteenä.

16.10.2003 tapaaminen Sikarihuoneella
Vilhunen on kertonut oikeudessa kuulleensa Sikarihuoneella Anderssonilta
Ünsalin murhasta. Andersson oli puheidensa perusteella kuristanut Ünsalin.
Jonkin verran myöhempänä ajankohtana Vilhunen oli kuullut tekovälineistä eli
pesäpallomailasta ja scart-johdosta. Aarnio oli halunnut tietoa siitä, missä ja
miten murha oli tehty, ja Vilhunen oli välittänyt Aarniolle saamaansa
yksityiskohtaista tietoa Ünsalin murhasta.

16.10.2003 vihjepuhelu
Vilhusen käsityksen mukaan 16.10.2003 kello 19.47 Bulevardi 23-25
puhelinkioskista poliisin johtokeskukseen soitetun vihjepuhelun on tehnyt
rikosylikonstaapeli Kauppi, joka oli saanut Aarniolta tiedon murhasta ja ohjeet
tehdä nimetön ilmianto. Vilhunen oli ennen vihjesoittoa ilmoittanut Aarniolle
murhasta. Tarkoituksena on saattanut olla Vilhusen suojaaminen tietolähteenä.
Vihjepuhelusta lausutaan syytteen kohdassa 2.

1.11.-2.11.2003 tilakuuntelu Hotelli Hesperiassa
Vilhunen on kertonut oikeudessa Aarnion ilmoittaneen, ettei Anderssonin
asuntoon jostain syystä pystytty laittamaan kuuntelua. Aarnio oli kysynyt,
olisiko jotain paikkaa tilakuuntelulle. Andersson oli rehvastellut murhalla ihan
yleisesti. Vilhunen oli ollut järjestämässä juhlia ”Kukkikselle” hotelli



43 (137)
Hesperiassa, ja kuuntelu oli hyvä idea. Vilhusen oli pitänyt varmistaa oikeat
huoneet ja se, etteivät huoneet vaihtuisi viime tipassa. Vilhunen oli vienyt
Anderssonin hotellille. Mikrofonit olivat ottaneet kaiun tv:stä ja Vilhunen oli
ajatellut, että kaikki menisi pieleen. Hän oli sanonut asiasta Aarniolle, joka oli
ilmoittanut, ettei näin kävisi. Vilhunen oli kuitenkin itse havainnut näin
tapahtuvan.

On riidatonta, että Ünsalin henkirikostutkinnassa teknistä kuuntelua on
1.-2.11.2003 kohdistettu Hotelli Hesperiassa. Litteroidusta kuuntelusta
ilmenee rikoksesta epäillyn Raimo Anderssonin varanneen hotellihuoneen
omalla nimellään ja keskustelleen Kukkiksen kanssa muun muassa seuraavaa:

-Andersson: ”Sanon et kahtee miehee oli työläs työ, viistoist minuuttii kattoo
näin läheltä [---] ettei se liiku (vai liikuuko) [---] eikä luotiakaa pantu eikä
yhtää veiteniskuu siinä [---] [M]e saatii puol millii [---] Seo montussa pantu
sinne [---] Me tehtii kahestaa se (homma) [---] Vähä mokaa oli siinä sit ku
rupesin saamaa sen [---] eikä se tunnu miltää [---] Siel o meit kolme [---]
Kukaa ei tiedä, kukaan ei löydä [---] (Tää Late kerto) et ainut keino (kämpäs)
on tää, et se jäykistyy, (on vedetty nippusiteil kaikki kii) [---] Mä sanon, sitä
ennen mä olin kolme viikkoo romuna ku mä jouduin oottaa sitä [---] Tää on
sitte mun sytkäri [---] Et ei mitään Keijo-juttuja.”
-Kukkis: ”Ei [---] Keijo hoitaa ne.”
-Andersson: ”Nyt mä tiedän miten mä hoidan (kerralla) (herrala) ja niin
poispäin, tajuutsä. Nyt aletaa pitää huolta ja me koputetaa muita, oli ne ketä
hyvänsä (ne voi tappaa) [---] Ainoo oikee vaihtoehto on se valakone
haulikko.”

Todistaja Tolvanen on kertonut oikeudessa, että ennen tilakuuntelua tieto
henkirikoksesta oli ollut epämääräistä. Tilakuuntelussa ilmi tullut Anderssonin
liittyminen surmaamiseen oli ollut ratkaisevaa tietoa.

Rikoskomisario Olli Töyräs on 30.10.2003 allekirjoittanut käräjäoikeudelle
osoitetun vaatimuksen teknisestä kuuntelusta (V11). Toimenpiteen kohteena
on ollut Raimo Anderssonin käytössä olevat Hotelli Hesperian saunatilat
lauantaina 1.11.2003 tai muut hänen vaihtoehtoisesti varaamansa tilat ko.
aikana. Vaatimuksen perustelujen mukaan esitutkintatoimenpiteiden ja
telekuuntelu- ja valvontatietojen sekä poliisin oman tiedustelutoiminnan
perusteella on todennäköisiä syitä epäillä, että Suomessa ollessaan Ünsal on
joutunut henkirikoksen kohteeksi. Tiedustelutietona on tullut esille, että
Andersson järjestää niin sanotun saunaillan kaverilleen. Saunailtaan saattaa
osallistua myös henkilöitä, joilla voidaan olettaa olevan osuutensa Ünsalin
katoamiseen ja murhaan.

Käräjäoikeuden 31.10.2003 julistaman päätöksen mukaan hakija Töyräs on
korjannut vaatimustaan koskemaan Hotelli Hesperian huoneita numerot 727 ja
728 sekä saunatiloja 1.11.2003-2.11.2003 (V12).

Vilhunen on 1.11.2003 soittanut Anderssoneille kello 15:29 (V9). Vilhunen
keskustelee Raimo Anderssonin kanssa illanvietosta ja ehdottaa huoneiden
avainten hakua valmiiksi. Vilhunen ilmoittaa maksavansa ”ja jos vaikka
koppaa ne sieltä”. Vilhunen ehdottaa huoneita ”Manskun puolelta”, ja
Anderssonin mielestä ne oli siltä puolelta tilattukin, mitä Vilhunen ei ollut
tiennyt aikaisemmin.

Pesäpallomaila
Todistelun vastaanottamisen yhteydessä pääkäsittelyssä on ilmennyt, että
Ünsalin henkirikostutkinnassa oli 6.2.2004 löytynyt alumiininen
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pesäpallomaila, jota epäiltiin rikoksentekovälineenä käytetyn Ünsalin
tappamisessa.

Todistaja Osmala ei ole tiennyt, mistä puhe pesäpallomailasta oli tullut.

Kirjallisena todisteena olevien Ömanin muistiinpanojen mukaan päivälle
29.1.2004 on merkitty (A2) Olle Anderssonin kertoneen huhusta liittyen
Ünsalin henkirikokseen. Volkan olisi ammuttu, puukotettu tai hakattu
kuoliaaksi pesäpallomailalla. Öman on ollut yhteydessä Kariin [Kauppi] näistä
tiedoista.

Rikostekniselle laboratoriolle 13.2.2004 päivätyssä tutkimus- ja
lausuntopyynnössä rikostekniselle laboratoriolle (A2) näytteenä on
pesäpallomailan kädensija, exel-merkkinen grippi, taltioitu sellaisenaan.
Alumiinisen pesäpallomailan lyöntipäässä on Extreme Duudsonien tarralappu,
missä tekstinä ”ei se satu”. Tarralappu on osittain palanut. Asianimikkeenä on
murha, ja vainaja Ünsal. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion
lausunnon 1.3.2004 mukaan pesäpallomailan kädensijan gripistä ei saatu
määritettyä DNA-tunnisteita (A3).

Leinonen on kertonut ostaneensa tekopäivänä pesäpallomailan.

Scart-johto
Vilhusen mukaan hän on 16.10.2003 saanut tietää Sikarihuoneella murhan
tekopaikan ja sen, että tekovälineenä oli käytetty scart-johtoa. Leinosen
asunnolta oli takavarikoitu scart-johto ja tutkittu, oliko sitä käytetty
kuristamiseen.

Riidatonta on, että scart-johto on 11.11.2003 takavarikoitu Leinosen asunnolta
Löydöspolulta. Scart-johtoon on kohdistettu teknistä tutkintaa sen
selvittämiseksi, oliko johtoa käytetty Ünsalin kuristamiseen. Todistaja Osmala
on kertonut oikeudessa, ettei hän ollut muistanut scart-johdosta olleen puhetta.

Kotietsintäpöytäkirjan mukaan rikos/tapahtuma on ”murha”, kohdepaikka
”olohuoneesta lipaston päältä”. Kotietsinnän kulkua on pöytäkirjan mukaan
kuvattu seuraavasti: ”Epäillyn törkeän huumausainerikoksen johdosta
(6070/R/150735/03) suoritettiin kotietsintä Jani Leinosen asunnossa”.
Määräyksen antajaksi on merkitty rikoskomisario Rainiala ja todistajaksi
Jukka Tolonen. Rikoskomisario Töyräs on 21.11.2003 vahvistanut suoritetun
kotietsinnän. Pöytäkirjan omaisuusluetteloon ei ole merkitty mitään
omaisuutta, joka olisi takavarikoitu.

Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunnon 29.12.2003 mukaan
scart-johdosta, josta DNA-tutkimusta oli muun muassa pyydetty, ei ole saatu
määritettyä DNA-tunnisteita. Rikostekniselle laboratoriolle 12.11.2003
päivätyssä tutkimus- ja lausuntopyynnössä asianimikkeenä on murha.

Todistaja Osmala on merkitty todistajaksi kotietsintäpöytäkirjaan 9.11.2003.
Osmala on todennut oikeudessa sen osalta, ettei hän ollut ollut kotietsinnällä
todistajana toisin kuin kotietsintäpöytäkirjaan oli merkitty (s. 3568). Osmala
on kertomansa mukaan ollut ”äimänä” nähdessään kyseisen pöytäkirjan.
Osmala ei ollut koskaan käynyt Leinosen asunnossa, eikä hän tiennyt, miksi
hänet oli merkitty todistajaksi etsinnälle.

Rolex-kello
Vilhunen on kertonut oikeudessa keskustelleensa Ünsalin Rolex-kellosta
Anderssonin kanssa. Tämä oli kertonut antaneensa sen eräälle naiselle, mistä
Vilhunen oli ilmoittanut Aarniolle.
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Rikosylikomisario Tolvasen 5.12.2003 allekirjoittaman televalvontaa ja
telekuuntelua koskevan vaatimuksen mukaan salaista pakkokeinoa on vaadittu
kohdistettavaksi erään naisen liittymään 5.12.-15.12.2003 väliselle ajalle.
Vaatimuksen perustelujen mukaan omaiset olivat ilmoittaneet Ünsalin
kadonneeksi. Ruotsin poliisilta saadun tiedon mukaan Ünsal oli ollut
sikäläisessä todistajansuojelussa, josta tämä oli oma-aloitteisesti irrottautunut.
Tutkimuksissa on ilmennyt viitteitä suunnitelmallisesta palkkamurhasta, jonka
yhteydessä Ünsalilta anastettiin muun muassa arvokas Rolex-kello.
Rikostiedustelussa ilmi tulleiden tietojen mukaan Ünsalilta anastettu kello on
parhaillaan naisen hallussa. Edelleen on selvinnyt, että naisen tuntema
Andersson pyrkii lähipäivinä hankkimaan itselleen kyseisen kellon. Asiaan
liittyvistä yksityiskohdista Andersson ja nainen tulevat mitä ilmeisimmin
sopimaan puhelimitse. Esitutkinnan tässä vaiheessa, kun Ünsalin ruumiin
olinpaikka on tuntematon, ei tutkintataktisista syistä voida käyttää sellaisia
pakkokeinoja, mm. kotietsintöjä tai kiinniottoja, jotka ilmaisisivat poliisin
olevan perillä Ünsalin epäillystä murhasta. Siksi telekuuntelu on välttämätöntä
henkirikoksen selvittämiseksi.

Todistaja Kenneth Eriksson on kertonut oikeudessa, ettei hän ollut kuulunut
Ünsalin henkirikostutkintaryhmään. Eriksson oli pyynnöstä kuulustellut erään
hetken aikaa pidätettynä olleen naisen. Naisen kuulustelu oli liittynyt
rannekelloon, joka oli kulkeutunut naiselle Anderssonin ja Kankaan kautta.
Eriksson oli saanut Aarniolta tehtävän ja ohjeistusta naisen kuulustelemisesta.
Aarnion mukaan kello oli naisen hallussa, kello oli saatava kuulustelussa esille
ja selvitettävä, miten kello oli naiselle kulkeutunut. Erikssonin tehtävänä oli
ollut saada nainen tunnustamaan. Kello oli naisen kuulustelun jälkeen
toimitettu Pasilan poliisitalolle. Tällaiset kuulustelupyynnöt eivät olleet
epätavanomaisia Erikssonille, ”yksinäiselle samuraille”. Tosin se, ettei
Eriksson ollut päässyt kelloa koskevaan kotietsintään, oli ollut
poikkeuksellista. Eriksson oli kuullut Kaupin tuovan kellon Pasilan
poliisiasemalle. Eriksson oli kuullut, että kelloasia oli selvinnyt tilakuuntelulla.

Leinosen motiivi

Vilhusen mukaan Leinonen on saatuaan tietää Vilhusen toimimisesta poliisin
tietolähteenä halunnut kostaa Vilhuselle.

Kirjallisena todisteena olevan tutkintailmoituksen mukaan (V1) United
Brotherhoodin kerhon jäsenten epäiltiin suunnittelevan ja valmistelevan
Vilhusen surmaamista. Tapahtuma-ajaksi oli kirjattu 15.12.2013. Esitutkinta
on sittemmin päätetty 8.12.2014.

Tutkintailmoitukseen 2400/R/130/16 on kirjattu Leinosen Vilhuselle
joulukuussa 2014 lähettämä kirje (S6):

”Keijo,
Käytetystähän oli kyse, se oli Q7:ka (mikä sulla oli) ja nythän sulla oli A8 ja
pysytään siinä! Ja sitten on se raha, 3 kymppiä (velka jonka perit puolestani),
tosin se ei ollut siitä, mutta sanoit että jos en ole tyytyväinen (saatuun rahaan)
voin pyytää siltä lisää ja nyt en ole tyytyväinen summaan, pyydän sen 3
kymppiä sulta! En epäile ettetkö pystyisi näitä kahta asiaa hoitaa samantien
pois, uskon sen olevan vain halustasi kiinni, joten odotan että hoidat asiat
samantien pois, niin voin vain keskittyä omiin asioihini 100 %:sti!
T.Leinonen”.
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Vilhunen on kertonut oikeudessa, ettei hän ollut ollut Leinoselle velkaa.
Vilhusen käsityksen mukaan Vilhusen oli maksettava Leinoselle tämän
vasikoimisesta Ünsalin murhasta. Kysymys oli kiristyksestä: Vilhusen pitäisi
maksaa Leinoselle korvausta. Vilhunen ei ollut luvannut Leinoselle myöskään
autoa. Leinonen oli kesällä 2015 ilmoittanut Vilhusen velan kasvaneen 50.000
euroon, mitä ennen hän oli ottanut yhteyttä Osmalaan. Vilhunen oli saanut
kortin jouluna ja myöhemmin seuraavana keväänä perheen koira oli löydetty
ammuttuna.

Todistaja Leinonen on kertonut oikeudessa, ettei kysymys ole ollut kostosta
Vilhusta kohtaan. Leinonen ei ollut asettanut ehtoja uusien seikkojen
esiintuomiselle. Vankeusvankien lomakäytäntö Riihimäen vankilassa oli
epätyydyttävällä tasolla. Leinonen ei muistanut vaatineensa valvomattomia
lomia. Leinonen oli vuonna 2017 alkanut päästä lomille ja vuonna 2018 tai
2019 siirtynyt Riihimäen vankilasta muualle.

Rikosylikonstaapeli Osmalan muistion (Li1, s. 7-10) mukaan (V16) Leinonen
kertoi 25.6.2015 olevansa tietyillä ehdoilla valmis kertomaan paperille Ünsalin
asiassa sen, että koko asia on lähtenyt liikkeelle Keijo Vilhusesta. Leinosen
kertoman mukaan, ottaen huomioon sen, mitä on julkisuudessa kerrottu
Vilhusen ja Aarnion suhteesta, on Aarnionkin täytynyt olla tietoinen asiasta.
Ranisen kuulustelija oli Ranisen mukaan sanonut Raniselle kuulustelun
jälkeen, että ”olisitte jääneet kiinni jo aikaisemmin matto kainalossa, mutta
huumeseuranta oli otettu pois.” Leinonen kuitenkin kertoi, että puhumiseen
olisi joitain ehtoja. Ensimmäinen olisi se, että hän haluaisi päästä
saattamattomina lomille, aivan kuin Andersson ja Raninenkin pääsevät ja ovat
päässeet jo pitkään. Leinosen mukaan hän on päässyt ainoastaan saatetuille
lomille. Lisäksi saattaisi olla muitakin ehtoja. Leinonen painotti, että jos hänen
kertomustaan tukevia asioita ei löydy, niin jätetään asia sitten sillensä.
Leinonen voisi myös kertoa Ünsalin hautapaikan ja Jari Aaltosen hautapaikan.
Palaverissa 4.9.2015 oli keskusteltu etenemisvaihtoehdoista Osmalan, Jari
Kosken ja Seppo Mahlamäen kanssa. Päädyttiin siihen, että Osmala on
yhteydessä Leinoseen ja kertoo tälle seuraavaa: Loma-asiaa on selvitelty.
Vaikuttaisi siltä, että Janin kannattaisi mennä seuraavalle saatetulle lomalla.
Itse asian suhteen poliisi tulee asiassa vastaa omien mahdollisuuksiensa
mukaan. Varsinainen päätösvalta asiassa on kuitenkin Risellä, mutta on
mahdollista, että pääsyä valvomattomille lomille olisi mahdollista aikaistaa,
jos asiassa päästään yhteisymmärrykseen. Osmala oli käynyt vankilassa ja
kysynyt Leinoselta, oliko tämä valmis kertomaan paperille Osmalalle
kertomansa asiat. Asiaa tulisi todennäköisesti joku toinen henkilö hoitamaan.
Leinosen mukaan siitä voi jutella. Leinonen pohti, löytyykö näyttöä Vilhusta
ja myös Aarniota vastaan niin paljon, että asiaa kannattaa lähteä edes
tutkimaan. Leinonen kertoi tietävänsä Vilhusesta paljon muitakin juttuja,
mutta näistä hän ei puhu, kun ei voi niitä jälkeenpäin todistaa.

Todistelusta yleisesti syytteen kohdissa 1 ja 2

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuimen
on esitettyjä todisteita ja muita asian käsittelyssä esiin tulleita seikkoja
harkittuaan päätettävä, mitä asiassa on näytetty tai jäänyt näyttämättä.
Tuomioistuimen on perusteellisesti ja tasapuolisesti arvioitava todisteiden ja
muiden seikkojen näyttöarvo vapaalla todistusharkinnalla, jollei laissa toisin
säädetä.
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Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan rikosasiassa
kantajan on näytettävä ne seikat, joihin hänen rangaistusvaatimuksensa
perustuu.

Vastaajat Vilhunen ja Aarnio ovat halunneet tulla kuulluksi oikeudessa.
Vilhuselle ja Aarniolle on ennen heidän kuulemistaan selostettu, ettei heillä
ole velvollisuutta myötävaikuttaa väitetyn syyllisyytensä selvittämiseen.
Syytteen kohdissa 1 ja 2 on kysymys samasta henkirikoksesta, jossa vastaajat
eivät ole tekijäkumppaneita keskenään ja jossa vastaajille on vaadittu
rangaistusta eri perusteella, kohdassa 1 tekijäkumppanina aikaisemmin
tuomittujen kanssa ja kohdassa 2 rangaistavana laiminlyöntirikoksena tekijänä
tai ainakin avunantona laiminlyönnin perusteella. Selvää on, ettei syytteen
kohdassa 1 Vilhusella vastaajana ole velvollisuutta näyttää syyttömyyttään,
mutta Vilhusen kertomuksella voi olla merkitystä selvityksenä vaihtoehtoisen
tapahtumainkulun mahdollisuudelle ja todennäköisyydelle. Syytteen kohdassa
2 Vilhusen kertomukseen on vedottu näyttönä osoittamaan Aarnion
tietoisuutta Ünsalin surmaamista koskevasta suunnitelmasta. Näyttötaakkaa
koskevista säännöksistä aiheutuu se, että rikosasian vastaajan asemassa oleva
Vilhunen vaikuttaa Aarnion puolustuksen esittämien perusteiden valossa
kohdassa 2 olevan ennemminkin Aarnion vasta- kuin myötäpuoli. Vilhusen
kertomuksen uskottavuutta ja näytön riittävyyttä kohdassa 2 arvioitaessa on
kuitenkin otettava huomioon, ettei Vilhusella ole rikosasian vastaajana
velvollisuutta pysyä totuudessa. Aarnion kertomusta kohdassa 2 on arvioitava
samoin tavoin kuin Vilhusen vastaajana kohdassa 1.

Vilhusen puolustuksen mukaan hänelle halutaan kostaa sen vuoksi, että hän oli
paljastunut olleen yhteistyössä Aarnion kanssa. Vilhunen on vedonnut
todisteena tutkintailmoitukseen, jonka mukaan Vilhuseen kohdistuneesta
henkirikoksen valmistelusta oli aloitettu esitutkinta (V1) ja joka oli sittemmin
päätetty ilman asian saattamista syyteharkintaan. Vilhusen puolustuksen
mukaan Anderssonin esitutkintakertomukseen on liittynyt huomattavaa
johdattelua ja Anderssonia on ennen pöytäkirjattua kertomusta puhutettu, mitä
koskevaa muistiota Andersson ei ole nähnyt tai tarkastanut. Vilhusen mukaan
johdattelua on tämän asian tutkinnassa ollut muutoinkin. Leinonen on ”käynyt
kauppaa” vankilalomiensa järjestämisessä ja Vilhusen ilmiantamisessa.

Aarnion puolustuksen mukaan Vilhusen kertomus ei ole luotettava. Vilhusta
oli jo 2004 epäilty avunannosta murhaan, eikä hän ollut tuolloin eikä sen
jälkeenkään ennen 28.11.2019 suoritettua esitutkintakuulustelua kertonut
toimineensa tietolähteenä Aarniolle Ünsaliin kohdistuneesta uhasta. Toisaalta
on tuotu esiin se, ettei Vilhusen puhutuksista esitutkinnan aikana ilmi tulleita
seikkoja ollut kerrottu Aarniolle. Riidattomaksi seikaksi pääkäsittelyn aikana
on todettu Vilhusen kertoneen häntä koskevassa
vangitsemisoikeudenkäynnissä 12.7.2018 tietolähdetoiminnasta.
Vangitsemisistunnossa esiin tuotuja seikkoja ei ollut merkitty käräjäoikeuden
istunnossa julistaman päätöksen perusteluihin.

Vastaajien lisäksi asiassa on kuultu 34 todistajaa oikeudessa, minkä lisäksi on
vedottu otteisiin Volkan Ünsalin kuulusteluista sekä Anderssonin ja Gonzalez
Carmonan ja Anna Lenngrenin esitutkintakertomukseen.

Ünsalin surmaamisesta ja siihen johtaneista tapahtumista sekä henkirikoksen
esitutkinnasta on kulunut noin 17 vuotta ja Helsingin hovioikeuden antamasta
tuomiosta noin 15 vuotta. Suurinta osaa todistajista on kuulusteltu
esitutkinnassa.
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Esitutkintalain 7 luvun 5 §:n nojalla määrättyyn suuntaan johtavan lausuman
saamiseksi kuulusteltavalta ei saa käyttää tietoisesti vääriä ilmoituksia,
lupauksia tai uskotteluja erityisistä eduista, uuvuttamista, uhkausta, pakkoa
taikka muita kuulusteltavan ratkaisuvapauteen, tahdonvoimaan, muistiin tai
arvostelukykyyn vaikuttavia sopimattomia keinoja tai menettelytapoja.

Aarnion puolustus on vaatinut todistaja Jari Veijalaisen kertomuksen
asettamista hyödyntämiskieltoon. Aarnion mukaan Vilhusen
esitutkintakertomuksen sisältöön oli vaikutettu epäasiallisella tavalla.
Vaatimus on 16.10.2020 annetulla käräjäoikeuden päätöksellä hylätty.
Käräjäoikeus toteaa Veijalaisen toimineen esitutkinnassa useassa asianosaisen
ja todistajan kuulustelussa joko kuulustelijana tai kuulustelutodistajana.

Ajan kuluminen vaikuttaa kuultavan muistikuviin. Hän voi unohtaa
yksityiskohtia tai muistikuvat voivat olla virheellisiä tai hänellä voi olla
valemuistoja asiasta. Aarnion puolustuksen mukaan kuultaville oli
esitutkinnassa esitetty huomattavan paljon johdattelevia kysymyksiä ja ”
turhan mustavalkoisia” väitteitä jonkun toisen kuultavan kertomuksesta.
Lisäksi on esitetty esitutkinnan puolueettomuutta heikentävänä seikkana
Vilhusen ja muidenkin kuultavien puhuttaminen muistioineen. Aarnion
puolustus on viitannut myös Vilhusen 12.7.2018 toimitettuun
vangitsemisistuntoon, jossa oli esitetty Aarniolle merkityksellisiä ja
pöytäkirjaamattomia seikkoja. Aarnion mukaan mahdollisuus
vastakuulusteluun ja todistelun välittömyys ovat keskeisessä asemassa
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takaamisessa. Aarnion puolustus on
tuonut esiin vielä valemuistojen syntymisen ajan kuluessa. Kuultavan
kertomus voi täydentyä muualta tulevan tiedon perusteella. Muuta tietoa voi
tulla esimerkiksi asian käsittelystä julkisuudessa.

Asianosaisten vetoama näyttö otetaan vastaan pääkäsittelyssä. Kuultavien
esitutkintakertomukset ovat laillista oikeudenkäyntiaineistoa vain niihin
vedotuilta osin. Tuomiossa saadaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun
lain 11 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla ottaa huomioon vain se
oikeudenkäyntiaineisto, joka on esitetty pääkäsittelyssä. Tässäkin asiassa on
esitutkinnassa kuultu useita henkilöitä, joita ei ole nimetty todistajaksi asiassa
ja joiden esitutkinnassa antamia kertomuksia ei voida hyödyntää eikä
tuomioistuimen ratkaisussa ottaa huomioon. Nyt puheena olevassa asiassa
syyteharkinnan ollessa kesken lehdistössä on kirjoitettu Aarnioon
kohdistuneesta rikosepäilystä ja pääkäsittelyn alettua 7.9.2020 kuultavien
oikeudessa antamista kertomuksista on kirjoitettu julkisuudessa, mikä on
muodostunut tavanomaiseksi tavaksi yleistä kiinnostusta herättäneissä
oikeudenkäynneissä. Toisaalta vireillä olevasta ja pääkäsittelyssä olevasta
asiasta kirjoittaminen julkisuudessa voi vaikuttaa pääkäsittelyssä myöhemmin
kuultavan henkilön kertomukseen valemuistona ja todistelun välittömyys voi
tälläkin perusteella vaarantua, millä voi olla merkitystä oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin toteutumiselle. Nyt puheena olevassa asiassa ennen erään
todistajan kuulemista oikeudessa julkisuudessa olevan tiedon mukaan
todistajan on kerrottu muuttaneen kertomustaan.

Kuultavalta ei saa pääkäsittelyssä kysyä johdattelevia kysymyksiä. Kuultavan
tulisi oma-aloitteisesti kertoa, mitä hän tietää asiasta. Todistajan tulisi kertoa
havainnoistaan, asiaan liittyvistä merkityksellisistä tosiseikoista. Pääk
uulustelijan esittämien kysymysten pitäisi olla avoimia ja neutraaleja.
Sellaisten kysymysten esittäminen on käytännössä lähes mahdotonta asiassa,
jossa kuultavan tulisi muistaa noin 15-20 vuotta vanhoja tapahtumia.
Vastakuulustelussa ja lisäkysymyksissä voidaan esittää suppeampia
kysymyksiä, eikä tuolloinkaan kuultavaa eksyttäviä kysymyksiä. Ottaen
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huomioon ajan kuluminen vastaavantyyppisiltä vaikeuksilta ei voi juuri välttyä
vasta- eikä lisäkuulustelussa.

Ottaen huomioon puolustuksen esiin tuomat kuultavien kertomuksiin
mahdollisesti vaikuttaneet ja muut edellä selostetut seikat, erityisesti ajan
kuluminen, kuultavan kertomuksen syntymiseen on vaikuttanut useita
tekijöitä. Henkilötodistelun vastaanottaminen vuonna 2020 koskien vuoden
2003 tapahtumia ei voi toteutua ilman kuultavan kertomuksen sisältöön ja
siten kertomuksen luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Toisaalta on otettava
huomioon, että ruotsalais-turkkilaisen palkkamurha lokakuisessa Helsingissä
vuonna 2003 on ollut epätavanomainen niin esitutkintaviranomaiselle kuin
asiaan osallisille tai tapahtumainkulkuun muutoin liittyville kuultaville.
Tavanomaisesta poikkeavasta tapahtumasta voi muistaa tarkkojakin
yksityiskohtia. Tapahtuma-ajalta on myös tallella ylimääräisenä tietona
televalvontatietoja ja telekuunteluaineistoa, erinäisiä pakkokeinoja koskevia
hakemuksia, pöytäkirjoja, tilakuuntelusta laadittu litterointi,
keskusrikospoliisin laboratorion lausuntoja ja esitutkintaviranomaisen
muistiinpanoja. Tapahtumainkulkuun liittyy riidattomina pidettäviä seikkoja.
Tuomioistuimella on ratkaisupakko ja tuomioistuimen on ratkaistava asia sille
esitetyn näytön perusteella. Näin ollen jokaisen kuultavan kertomuksen
uskottavuutta ja luotettavuutta on arvioitava oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 1
§:ssä säädetyllä vapaalla todistusharkinnalla peilaten kertomuksen sisältöä
muuhun asiassa esitettyyn selvitykseen ja riidattomiin seikkoihin päättäen,
mitä asiassa on näytetty tai jäänyt näyttämättä.

Johtopäätös kohdassa 1

Vilhusen asema M.O.R.E:ssa

Syyttäjän mukaan henkilötodistelulla on näytetty Vilhusen johtava asema
järjestössä. Vilhusen puolustuksen mukaan, vaikka Vilhusella näytettäisiin
olleen johtava asema, ei tarkoita osallisuutta ryhmään kuuluneiden henkilöiden
rikoksiin.

Todistaja Johanssonin kertomuksella on selvinnyt, että M.O.R.E on perustettu
vuonna 2000 ja että Johansson on pyytänyt Vilhusen M.O.R.E:en. Vilhunen on
12.7.2002 vapautunut suorittamasta vapausrangaistusta ja päässyt
ehdonalaiseen vapauteen. Vilhunen on kuulunut järjestöön ja hänellä on siitä
osoituksena tatuointi, kuten muillakin ryhmän jäsenillä. Liivejä ei
M.O.R.E:ssa ole käytetty. Vilhunen ja Reinholm ovat kertoneet ristiriitaisesti
Reinholmin kuulumisesta M.O.R.E:en. Reinholmin kertomuksesta ilmenevään
nähden ei ole syytä epäillä, etteikö myös Reinholm ole ollut M.O.R.E:n jäsen
keväästä tai kesästä 2003 lähtien. Reinholmilla on kertomansa mukaan ollut
ryhmän tatuointi, jonka hän on sittemmin peittänyt.

Todistajien Johanssonin, Leinosen ja Reinholmin kertomuksella on selvitetty
Vilhusen johtaneen M.O.R.E:a tämän oltua ”ykkösukko”. Reinholmin
kertomusta Vilhusen johtavasta asemasta M.O.R.E:ssa vuonna 2003 tukee
puheluista 18.10.2003 ja 13.12.2003 ilmenevä Vilhusen kiellettyä lokakuussa
Reinholmia lähtemästä Anderssonin kanssa Ruotsiin ja Vilhusen kehotettua
joulukuussa Anderssonia pitämään puhuttelu Johanssonille sekä annettua
käskyn erään henkilön liivien pois ottamisesta. Reinholm ja Johansson ovat
kertoneet eri tavoin siitä, milloin Vilhunen on saanut johtoaseman
M.O.R.E:ssa. Johansson on vuonna 2003 ollut suorittamassa
vapausrangaistusta ja hän on oikeudessa avoimesti kertonut terveydentilastaan
2000-luvun alusta vuoteen 2007 uskoon tulemiseen asti. Näin ollen on varsin
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mahdollista, ottaen lisäksi huomioon tapahtumista kulunut aika, että
Johanssonin muistikuva ajankohdasta on virheellinen ja että Vilhusella on
ollut M.O.R.E:ssa johtoasema Ünsalin henkirikoksen aikaan. Henkilö, jolta
ryhmän jäsenyyttä osoittavat liivit on pitänyt ottaa pois eli erottaa ryhmästä, on
kuulunut NBK:hon. Se, että Vilhunen on käskenyt henkilön erottamisesta
NBK:sta, osoittaa osaltaan Vilhusen vaikutusvaltaa myös NBK:ssa, jonka
kanssa Vilhunen on Johanssonin kertoman mukaan tehnyt yhteistyötä.

Riidatonta on, että Andersson on ollut M.O.R.E:n jäsen ja Leinonen NBK:n
jäsen. Andersson ei ole ollut perustamassa M.O.R.E:a, ja edellä mainitun
puhelun 18.10.2003 perusteella Vilhunen on ollut Anderssonia johtavammassa
asemassa. On siten todennäköistä, että Andersson on kertonut Gonzalez
Carmonalle tekevänsä työtä Vilhuselle, kuten Gonzalez Carmona oli
esitutkinnassa kertonut.

Mitä tulee Leinosen ja Vilhusen väliseen suhteeseen ja Leinosen
osallistumiseen Ünsalin tappamiseen, Leinonen ei kertomansa mukaan olisi
osallistunut tekoon, ellei Vilhunen olisi häntä siihen pyytänyt. Leinonen on
kertomansa mukaan ollut Vilhusen ystävä ja kuten, jäljempänä syytteen
kohdassa 2 ilmenee, Leinonen on muuttanut Kallvikintien asuntoon oleskellen
siellä jonkin aikaa samanaikaisesti asunnossa asuneen Vilhusen kanssa.
Vilhusen mukaan Leinonen oli kuulunut enemmän Johanssonin porukkaan.
Todistaja Johanssonin mukaan NBK:n miehet eivät ottaneet käskyjä
M.O.R.E:lta, ja kysymys oli ollut yhteistyöstä. Käräjäoikeus lausuu jäljempänä
Vilhusen vaikutusvallasta Leinoseen.

Vilhusen osallisuus

Rikoslain 5 luvun 1 §:n (39/1889) mukaan jos kaksi tahi useammat ovat
yhdessä tehneet rikoksen; rangaistakoon itse kukin rikoksen tekijänä. Lain
muutoksella tekijäkumppanuutta koskeva säännös ei ole muuttunut lukuun
ottamatta säännökseen lisättyä selvennystä, jonka mukaan tekijäkumppanuus
voi koskea vain tahallisia rikoksia.

Rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen (770/1990) 3 §:n 1
momentin mukaan rikokseen sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa, kun
rikos tehtiin. Säännöksen 2 momentin nojalla jos tuomitsemishetkellä on
voimassa toinen laki kuin tekohetkellä, sovelletaan kuitenkin uutta lakia, jos
sen soveltaminen johtaa lievempään lopputulokseen. Sen vuoksi, kun uuden
lain soveltaminen ei johda lievempään lopputulokseen, edellä mainitun
säännöksen nojalla on sovellettava tältä osin sitä lakia, joka oli voimassa
syytteessä tarkoitettuna aikana.

Tekijävastuu edellyttää yhdessä tekemistä. Yhteisymmärrys merkitsee
tietoisuutta siitä, että oma toiminta yhdessä muiden toiminnan kanssa toteuttaa
tunnusmerkistön. Lain esitöissä on todettu yhteisymmärrysvaatimuksesta
seuraavan, että kumppani ei vastaa vain oman toimintansa seurauksista, vaan
teosta siihen saakka, mihin yhteisymmärrys ulottuu. Yhteisymmärrys sekä
perustaa että rajaa vastuun koskemaan vain yhteisymmärryksessä suoritettuja
tekoja ja teon osia. Objektiivisessa suhteessa edellytetään jonkinlaista
osallistumista itse rikoksen toteuttamiseen eli vaaditaan tekemistä.
Tekijävastuun edellytyksenä on, että osallisen työnjaon mukainen osuus on
olennainen ja että hänen osuutensa täyttämistä on pidettävä kokonaisuuden
kannalta merkityksellisenä (HE 44/2002 vp s. 152).

Vilhusen kertomuksen oikeellisuutta siitä, että hän on tiennyt Ünsaliin
kohdistuneesta henkirikoksen uhasta viimeistään kesällä 2003, ei ole syytä
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epäillä. Vilhunen on Ranisen vielä ollessa suorittamassa vapausrangaistusta
saanut tietää Raniselta Ünsaliin kohdistuneesta henkirikoshankkeesta ja
ruotsalaisten osallistumisesta tekoon.

Vilhunen on vuonna 2000 tai 2001 tutustunut Raniseen Jokelan vankilassa
tämän oltua suorittamassa Suomessa vapausrangaistusta rikoksesta, johon
Ranisen oli katsottu syyllistyneen Ruotsissa ja josta hänet oli tuomittu
määräaikaiseen vapausrangaistukseen. Vilhunen on vuonna 2002 käynyt
Ruotsissa Ranisen kanssa tai tämän luona, jolloin Vilhunen on tavannut
Ranisen lisäksi Christian ”Chito” Perezin. Raninen on toiminut Vilhuselle
ruotsin kielen tulkkina. Aarnio on viitannut tältä kohdin Ranisen kirjaan, jonka
mukaan Chito oli tapaamisessa tiedustellut suomalaista kapteenia kuljettamaan
kokaiinia laivalla Espanjaan. Suunnitteilla oli ollut ottaa vastaan suuria määriä
kokaiinia Eurooppaan Etelä-Amerikasta. Christian Perezin ja Vilhusen
tapaamisella vuonna 2002 ei ole merkitystä tässä asiassa.

Ranisen, Ünsalin ja Gonzalez Carmonan ystäväpiiriin on kuulunut Christian
Perez. Vilhunen ei ole koskaan tavannut Ünsalia tai Gonzalez Carmonaa.
Ottaen huomioon edellä selostettu Ünsalin riitaantumiseen johtaneet syyt
Gonzalez Carmonan kanssa ja Helsingin hovioikeuden 26.10.2005 antaman
tuomion perusteluista ilmenevä, Lenngrenin kertomus, Ranisen ja Ömanin
kertomus sekä Ranisen tapaaminen Gonzalez Carmonan kanssa Espanjassa
kesäkuussa 2003 on selvinnyt, että Ranisen tehtävänä on ollut houkutella
Ünsal Suomeen tapettavaksi Gonzalez Carmonan aloitteesta. Alun perin
tarkoituksena on ollut, että ruotsalaiset surmaisivat Ünsalin Suomessa.
Vilhusella ei ole ollut ruotsalaisiin tai Ruotsissa oleviin henkilöihin suhteita tai
yhteydenpitoa ainakaan ennen kesää 2003 koskien Ünsalin henkirikoksen
toimeenpanoa liittyviä järjestelyjä.

Riidanlaista on se, onko Vilhunen järjestänyt ruotsalaisten avuksi henkilöitä
avustamaan heitä ennen murhaa ja sen jälkeen hävittämään Ünsalin ruumiin.

Syytteen mukaan Andersson on matkustanut Ruotsiin sopimaan murhan
valmisteluun liittyvistä käytännön asioista, järjestänyt Ruotsista Suomeen
saapuneelle ryhmälle Herralasta omakotitalon murhan valmistelua varten ja
tavannut kyseisiä henkilöitä murhan valmisteluun liittyen. Syytteessä kerrottua
tapahtumainkulkua tukee Anderssonin televalvontatiedoista ilmenevä.
Anderssonin liittymää on käytetty Ruotsissa 6.9.2003 ja 18.-19.9.2003.
Anderssonin ja hänen entuudestaan tuntemansa Erikssonin liittymän välillä on
Ruotsissa ollut yhteydenpitoa 19.9.2003, jona päivänä Anderssonin liittymästä
on soitettu lisäksi Gonzalez Carmonan liittymään. Eriksson on
tapahtuma-aikaan omistanut Herralan kiinteistön Hollolassa. Anderssonin ja
Gonzalez Carmonan liittymien välillä on myös 20.9.2003 ollut keskinäistä
yhteydenpitoa. Andersson on kertonut esitutkinnassa Ruotsin matkastaan ja
siitä, että hän oli järjestänyt ruotsalaisille tukikohdaksi Herralan kiinteistön,
jonne neljä tai viisi henkilöä oli tullut Pohjois-Suomen kautta. Andersson oli
kertomansa mukaan käynyt Herralassa päivittäin viikon ajan. Sanottua
osaltaan tukee Anderssonin ja tämän puolison välinen puhelu 11.10.2003
Anderssonin oltua autossa matkalla kotiin Herralan kiinteistön suunnalta.
Gonzalez Carmona on kertonut vastaavasti matkastaan Suomeen noin
kuukautta ennen henkirikosta eli syyskuun puolivälissä kuitenkin siten, että
hän olisi yöpynyt Tampereella. Gonzalez Carmonan mukaan matkan
tarkoituksena oli ollut henkirikoksen etukäteisvalmistelu ja suunnittelu.
Gonzalez Carmonan kertomusta Tampereella yöpymisestä ei tue muu selvitys
asiassa. Toisaalta sillä, missä Gonzalez Carmona on Suomessa ollessaan
mahdollisesti yöpynyt, ei ole olennaista merkitystä matkan tarkoitus huomioon
ottaen. Anderssonin Ruotsin matkan ajankohdan ja hänen Ruotsissa
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käyttämänsä liittymän televalvontatiedoista ilmenevän perusteella on selvinnyt
riittävällä varmuudella se, että Gonzalez Carmona on ollut Suomessa vasta
20.9.2003 jälkeen.

Ranisen kertomusta siitä, että hänen olisi pitänyt viedä Ünsal Herralaan, jossa
tämä olisi tapettu, ei ole syytä epäillä. Tällaista päätelmää tukee lisäksi
Herralan tarkkailusta syyskuun ja lokakuun vaihteessa 2003 esitetty näyttö,
josta lausutaan tarkemmin syytteen kohdassa 2. Edellä olevilla perusteilla
Anderssonin syytteessä kuvattu menettely on selvitetty.

Erimielisyyttä on siitä, onko Vilhunen antanut Anderssonille toimeksiannon
avustaa ruotsalaisia. Henkilötodistelu tältä osin on ristiriitaista. Vilhunen on
kertomansa mukaan kuullut ruotsalaisista tappajista Anderssonilta. Vilhusen
kertomusta tukee se seikka, ettei Vilhusella ole ollut yhteyksiä Ruotsiin toisin
kuin Ranisella ja Anderssonilla.

Gonzalez Carmonan kertomus tukee syyttäjän väitettä Vilhusen osallisuudesta
asiassa. Syyttäjän mukaan myös Gonzalez Carmonan kirje 18.7.2005 tukee
Vilhusen osallisuutta asiassa. Gonzalez Carmona on kirjeen kirjoittamisen
aikaan ollut tutkintavanki tuomittuna elinkautiseen vankeuteen Ünsalin
murhasta yllyttäjänä. Andersson, Leinonen ja Raninen ovat kirjeen
kirjoittamisen aikaan olleet niin ikään tutkintavankeina ja tuomittuina
elinkautiseen vankeuteen Ünsalin murhasta tekijöinä.

Ünsalin henkirikostutkinnassa tilakuuntelulla 1.-2.11.2003 Hotelli Hesperiassa
oli selvinnyt Anderssonin kuvailleen tuntemalleen henkilölle Ünsalin
tappamista. Andersson oli tilakuuntelussa puhunut ”valkoisen haulikon
menetelmästä” ja siitä, ettei Ünsalia ollut ammuttu eikä puukotettu. Leinosen
asuntoon 21.10.2003 kohdistetussa teknisessä tutkinnassa oli kuitenkin
löydetty veriroiskeita seinältä sopien Ünsalin dna-tunnisteeseen.

Gonzalez Carmona on kirjeessään kehottanut vastaanottajaa ottamaan yhteyttä
Vilhuseen, jolle tilanne pitää selvittää. Kirjeen sisällön perusteella Gonzalez
Carmona on ennemminkin ollut turhautunut Anderssoniin ja tämän
käyttäytymiseen sekä siihen, ettei Andersson ole niin sanotusti ominut
henkirikosta itselleen. Vaikka Gonzalez Carmonan laatimassa kirjeessä
mainitaan Vilhunen, kirjeen sisällöstä ei ole pääteltävissä Vilhusen
osallistuneen ennen rikosta sen täytäntöönpanotoimiin johtaviin järjestelyihin
tai sellaisen rikoksen toteuttamista edistäviin toimiin.

Gonzalez Carmona oli esitutkinnassa kertonut aloittaneensa yhteistyön
Vilhusen kanssa tämän saatua yhteydet huumausaineisiin Hollantiin. Gonzalez
Carmonan kertomus on vuonna 2019 muuttunut hänen kerrottuaan alun perin
vuonna 2017, ettei hän ollut kuullut Vilhusen osallistuneen Ünsalin murhan
järjestelyihin. Gonzalez Carmonan kertomus Vilhusen toiminnasta Suomessa
täytyy perustua kuulopuheeseen, koska he eivät ole koskaan tavanneet.
Arvioitaessa näyttöä Vilhusen osallisuudesta Gonzalez Carmonan
kertomuksen perusteella on vielä otettava huomioon Gonzalez Carmonan
todistajaoikeudellinen asema asiassa ja se, ettei Vilhusella ole ollut
mahdollisuutta vastakuulustella Gonzalez Carmonaa tämän kieltäydyttyä
vastaamasta hänelle oikeudessa esitettäviin kysymyksiin. Gonzalez Carmonaa
ei ole voitu velvoittaa todistamaan asiassa. Myöskään Vilhusen
televalvontatietoja vuodelta 2003 ei ole tallella. Gonzalez Carmonan kertomus
henkirikosten vaihtokaupasta ei saa tukea muusta näytöstä. Gonzalez
Carmonan kertomuksella Vilhusen huumausainetekemisistä tai yhteyksistä
Hollantiin ei ole merkitystä asiassa, koska sellaisen menettelyn ei ole väitetty
liittyneen Ünsalin henkirikoksen valmisteluun.
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Näyttötaakan ollessa syyttäjällä riittämätön näyttö jää kantajan vahingoksi.
Kun muuta näyttöä siitä, että Vilhunen olisi sopinut Gonzalez Carmonan
kanssa mistään Ünsalin murhaan liittyvistä avustavista toimista, ei ole,
Vilhusen väitetty menettely on tältä osin jäänyt näyttämättä.

Anderssonin kertomus tukee syyttäjän väitettä Vilhusen osallisuudesta
henkirikossuunnitelman järjestelyihin. Anderssonin mukaan Vilhunen oli
pyytänyt häntä olemaan yhteydessä ruotsalaiseen ryhmään, joka surmaisi
Ünsalin Suomessa.

Ranisen kertomus on ristiriidassa Anderssonin kertomuksen kanssa eikä
Ranisen kertomus tue syytettä. Raninen on kertomansa mukaan itse pyytänyt
Anderssonia hävittämään Ünsalin ruumiin. Asiassa on Ranisen ja Vilhusen
kertomana selvinnyt, että Raninen oli vankilasta vapautumisen jälkeen kesällä
2003 alkanut seurustella Anderssonin puolison sisaren tyttären kanssa.
Epäselväksi on jäänyt seurustelun alkamisen ajankohta. Seurustelusuhteessa
ollessaan Raninen on kertomansa mukaan ollut tekemisissä Anderssonin
kanssa. Raninen on kertomansa mukaan tutustunut Anderssoniin Vilhusen
kautta Public Corner -nimisessä ravintolassa loppukesästä 2003. Vilhunen ei
muista esitelleensä Ranista Anderssonille.

Raninen on ollut Espanjassa Gonzalez Carmonan luona noin kaksi viikkoa
vankilasta vapautumisensa jälkeen eli kesäkuun puolivälissä 2003. Ranisen
kirjasta ilmenevän perusteella (”olin messissä”) Raninen on ollut Espanjassa
yksin. Raninen on vasta syksyllä 2020 kertonut olleensa edellä mainitulla
Espanjan matkalla Anderssonin kanssa. Ranisen kertomus on muuttunut ja on
siinä määrin ristiriitainen, ettei se ole luotettava tältä osin. On siten varsin
epätodennäköistä, että Andersson olisi ollut Ranisen kanssa Espanjassa. Joka
tapauksessa on otettava huomioon, ettei Raninen ole kuulunut M.O.R.E:en
Vilhusen ja Anderssonin oltua sen jäseniä. Vilhunen on ollut M.O.R.E:ssa
Anderssonia korkeammassa asemassa. Raninen on myös ollut selvästi
Anderssonia nuorempi. Näistä seikoista voidaan päätellä, ettei Ranisella ole
ollut valta-asemaa tai vaikutusvaltaa Anderssoniin nähden.

Syytteen mukaan tarkoituksena on alun perin ollut, että Andersson avustaa
ruotsalaisia tappajia ja avustaa Ünsalin ruumiin hävittämisessä. Arvioitaessa
Anderssonin kertomuksesta ilmenevää Vilhusen vahingoksi olevaa näyttöä on
otettava huomioon, ettei Vilhusella ole ollut mahdollisuutta vastakuulustella
Anderssonia tämän kuoltua henkirikoksen uhrina 14.4.2018. Toisaalta ottaen
huomioon edellä selostetut seikat Vilhusen, Anderssonin ja Ranisen välisistä
olo- ja henkilösuhteista, Ranisen kertomus Anderssonin pyytämisestä mukaan
tekoon ei ole uskottava. Kesällä 2003 vallinneiden henkilösuhteiden ja
Vilhusen aseman perusteella Anderssonin mukaan tuleminen henkirikoksen
valmisteluun liittyviin toimiin ja Ruotsiin matkustamiseen syyskuussa on
voinut tapahtua vain Vilhusen myötävaikutuksella. Näin ollen Vilhusen on
vastoin kiistämistään selvitetty sopineen Ranisen kanssa Anderssonin
osallistumisesta henkirikossuunnitelman järjestelyihin edellä kerrotulla tavalla.

Henkirikossuunnitelma on syytteen mukaan muuttunut lokakuussa 2003.
Syyttäjä on väittänyt Vilhusen taivutelleen Anderssonin ja Leinosen murhan
tekijöiksi syytteessä kuvatulla tavalla. Syyttäjän näyttö Vilhusen
tekijäkumppanuuden osalta perustuu olennaisesti rikoksesta aikaisemmin
tuomittujen henkilöiden kertomuksiin. Todistajina kuultujen Leinosen ja
Ranisen kertomusten uskottavuutta arvioitaessa on otettava huomioon, ettei
heidän ole tullut oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 44 §:n 2 momentin 3b
kohdan nojalla antaa todistajan vakuutusta. He olisivat voineet kieltäytyä
todistamasta. Heihin ei myöskään sovelleta perätöntä lausumaa koskevia
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säännöksiä rikoslain 15 luvun 13 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla. Samassa
asemassa olisi ollut myös Andersson, jos häntä olisi voitu kuulla oikeudessa
todistajana, ja samassa asemassa on ollut Gonzalez Carmona, joka on
kieltäytynyt todistamasta asiassa edellä selostetulla tavalla.

Herralan tarkkailu on ollut syys-lokakuun vaihteessa 2003. Alun perin
tarkoituksena on ollut Ünsalin vieminen Herralaan. Andersson on ollut
Herralassa samaan aikaan ainakin Gonzalez Carmonan kanssa. Anderssonin
tehtävänä olisi tuolloin ollut osallistua henkirikoksen jälkeisiin toimiin.
Raninen ei ole kertomansa mukaan ollut koskaan Herralassa, eikä Ünsalia ole
viety sinne. Suunnitelma Ünsalin tappamisesta Herralassa ei ole toteutunut.
Vilhusen ei ole väitettykään olleen Herralassa.

Riidatonta on, että Andersson ja Leinonen ovat 10.10.2003 tavanneet Hotelli
Haagassa päivällä ja Aleksis Kiven kadulla illalla. Leinonen on kertonut
puhelimessa olevansa Riihimäellä. Leinosen mukaan Aleksis Kiven kadulla on
käyty tapaamassa ystävää.

Litteroidun 11.10.2003 Anderssonin ja tämän puolison välillä käydyn
puhelinkeskustelun perusteella on mahdollista, että Andersson on ollut käynyt
Herralassa. Andersson oli kertomansa perusteella käynyt Herralassa
useamman kerran. Andersson on ollut turhautunut sen pohtimiseen, miten
Ünsal tapettaisiin ja minne tämän ruumis hävitettäisiin. Andersson on lisäksi
käynyt tapaamassa Johanssonia, mikä on ilmennyt Anderssonin ja Vilhusen
välillä 11.10.2003 käydystä puhelinkeskustelusta. Andersson on halunnut
nähdä ”ton yhen” saadakseen ”asioita eteenpäin”. Toi yksi viittaa Vilhuseen,
joka Anderssonin mukaan oli luvannut ottaa yhteyttä. Vilhusen mukaan hän on
tuolloin yrittänyt viivyttää tilannetta ilmoittaen siitä Aarniolle.

Todistaja Johanssonin kertomuksen mukaan Leinonen oli käynyt tapaamassa
häntä 11.10.2003, jona päivänä Leinonen on kertomansa mukaan kuullut
ensimmäisen kerran Anderssonin murhahankkeesta. On todennäköisempää,
ottaen huomioon Leinosen ja Anderssonin välinen puhelu 10.10.2003, että
Leinonen on tavannut Johanssonin jo edeltävänä päivänä 10.10.2003.
Johanssonin kertomuksella on selvinnyt, että Leinosen kanssa on ollut
keskustelua vainajan hävittämisestä. Ottaen lisäksi huomioon Johanssonin
kertomuksesta ilmenevä kehotus Leinoselle olla sekaantumatta asiaan viittaa
osaltaan siihen, että tämä on vastoin oikeudessa kertomaansa ollut tietoinen
henkirikossuunnitelmasta.

Anderssonin kertomuksen perusteella suunnitelman muuttumisen jälkeen
lokakuussa 2003 Vilhunen on pyytänyt Anderssonia tekoon ja järjestänyt tälle
tekijäkumppaniksi Leinosen. Toisaalta Andersson on kertomansa mukaan
ilmoittanut Vilhuselle huolehtivansa tappamisesta itse edellytyksin, että hän
saisi palkkiota ja että tekoon osallistuisi toinenkin henkilö.
Telekuunteluaineistosta ilmenee, että Andersson on 12.10.2003 ollut
turhautunut odottamiseen. Andersson on halunnut ”äksöniä”, toimintaa, mikä
viittaa henkirikoksen toimeenpanoon. Puhelinkeskustelussa Vilhusen mielestä
toiminta on Anderssonista kiinni. Myöhemmin samana päivänä Andersson
haluaa jutella Vilhusen kanssa (”ton yhden” kanssa) todeten, että se saa
loppua. Andersson on kertonut Raniselle, ettei todellakaan ole lähdössä
juhlimaan. On ilmeistä, ottaen huomioon pyöräkellaritapaamisen jälkeisestä
puheluista ilmenevä, että juhlimisella on tarkoitettu Ünsalin tappamista.
Puheluissa on käytetty kiertoilmauksia, mikä osaltaan viittaa Anderssonin,
Leinosen, Ranisen ja Vilhusen tienneen heidän puheluitaan kuunnellun.
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Vilhunen on kertomansa perusteella varmuudella tiennyt Anderssoniin,
Leinoseen ja Ranisen kohdistetuista salaisista pakkokeinoista telekuuntelusta
ja televalvonnasta.

Riidatonta on, että ainakin Vilhunen, Andersson ja Leinonen ovat 13.10.2003
tavanneet Ravintola Sea Horsessa. Ravintola on sijainnut Ranisen asunnon
läheisyydessä saman kadun varrella. Vilhusen kertomuksen mukaan Raninen
oli saattanut olla paikalla. Vilhunen oli aikaisemmin kuvaillut paikkaa lähellä,
”jossa poikuus on”, mikä viittaa Raniseen. On siten mahdollista, että Raninen
on ollut ravintolassa tapaamassa edellä mainittuja henkilöitä tapaamisen jäätyä
kuitenkin epäselväksi.

Pyöräkellaritapaaminen on ollut 14.10.2003, jolloin syyttäjän mukaan murhan
toteuttamisesta on lopullisesti sovittu. Riidatonta on, että ainakin Leinonen ja
Andersson ovat tavanneet Vilhusen asuintalon pyöräkellarissa.
Telekuunteluaineistolla on selvinnyt Leinosen olleen Vilhusella noin kello
21:50 aikaan ja Anderssonin noin kello 22:15 aikaan. Henkilötodistelu
tapaamisen osalta on ristiriitaista. Vilhunen ei kertomansa mukaan ole ollut
pyöräkellarissa Leinosen ja Anderssonin kanssa. Anderssonin mukaan he
kolme ovat olleet pyöräkellarissa keskustelemassa Ünsalin murhasta. Leinosen
kertomuksen mukaan Vilhusen pyydettyä Leinosta Anderssonin avuksi oli
soitettu Anderssonille, jonka kanssa Leinonen oli kahden kesken mennyt
kellariin.

Andersson on kertomansa mukaan keskustellut Vilhusen ja Leinosen kanssa
Ünsalin murhasta samalla viikolla ennen Ünsalin murhaa. Andersson on
14.10.2003 pyöräkellaritapaamisen jälkeen soittanut Raniselle kello 23:05 ja
ilmoittanut juhlimisesta ”viimesen kerran kunnolla”, millä Andersson on
tarkoittanut henkirikoksen toteuttamista ottaen huomioon se riidaton seikka,
että Ünsal on tapettu noin vuorokauden kuluttua sanotusta puhelusta.
Anderssonin ilmaisusta ”(N)iin me kato kelattiin hei” voidaan päätellä teon
toteuttamisesta sovitun tapaamisella. Anderssonin soitettua Raniselle Ünsalin
tappamisesta on selvää, ettei Raninen ole ollut kyseisellä
pyöräkellaritapaamisella mukana. Anderssonin ja Ranisen välisestä puhelusta
ei ole pääteltävissä, minä päivänä Ünsal on ollut tarkoitus surmata.

On varsin todennäköistä, ottaen huomioon Anderssonin puhelu Raniselle, että
Ünsalin henkirikoksen toteuttamisesta on Anderssonin ja Leinosen kesken
sovittu tuona iltana. Syyttäjän mukaan myös Vilhusen on täytynyt tuolloin
saada selville tekoajankohta, jota Vilhunen ei kertomansa mukaan ole tiennyt.

Riidatonta on, että Vilhunen on tavannut Anderssonia ja Leinosta useita
kertoja 1.-14.10.2003 välisenä aikana. Andersson, Leinonen ja Vilhunen ovat
tavanneet toisiaan erityisesti 10.10.-14.10.2003 välisenä aikana, minkä lisäksi
Andersson ja Leinonen ovat käyneet tapaamassa Johanssonia vankilassa.
Vilhusen ja Ünsalin surmaamisesta tuomittujen välillä ei ole ollut
minkäänlaista yhteydenpitoa 15.10.2003, mikä on edeltävät kaksi viikkoa
huomioon ottaen ollut epätavanomaista. Syytteessä ei ole tarkemmin yksilöity
sitä lokakuun päivää, jolloin henkirikossuunnitelma on muuttunut.
Telekuunteluaineistosta ilmenevän ja useiden tapaamisten perusteella on
varsin mahdollista, että Andersson on päätynyt toiseksi tekijäksi, ”torpedoksi”,
kuten Ranisen kirjasta ilmenee. Anderssonin päätyminen tekijäksi on asiassa
esitetyn näytön valossa tapahtunut ilman Vilhusen myötävaikutusta
ruotsalaisten kanssa olleiden tapaamisten yhteydessä, kun Anderssonille on
luvattu palkkiota Ünsalin tappamisesta puoli miljoonaa kruunua. Näyttämättä
on siten jäänyt, että Vilhunen on taivutellut Anderssonin tappamaan Ünsalin.
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Leinosta on kertomansa mukaan pyydetty osallistumaan henkirikokseen noin
vuorokautta ennen henkirikoksen täytäntöönpanoa. Syyttäjän väitettä siitä, että
Vilhunen on taivutellut Leinosen tekoon, tukee Leinosen oikeudessa antama
kertomus. Leinosen kertomus on muuttunut esitutkintakertomuksesta, jonka
mukaan Vilhunen oli pyytänyt häntä noin viikkoa ennen henkirikosta eli
10.10.2003 osallistumaan tekoon. Leinosen mukaan hän ei olisi suostunut
tekoon Anderssonin tai Ranisen pyytämänä. Olennaista Leinosen mukaan on
ollut, että nimenomaan Vilhunen oli pyytänyt häntä osalliseksi.

Vilhusen kertomus on ristiriidassa Leinosen kertomuksen kanssa. Vilhusen
kertoman perusteella hän ei ole sopinut Leinosen kanssa tämän
osallistumisesta murhan täytäntöönpanotoimeen kuultuaan Leinosen
mukanaolosta Anderssonilta. Sekä Vilhunen että Leinonen ovat kertoneet
heillä olleen muita keskinäisiä toimia. Vilhusen kertoman mukaan Leinosen
sekaantuminen henkirikokseen olisi vain sotkenut niitä. On mahdollista, ottaen
huomioon Leinosen kertomus, että kysymys on ollut huumausainetekemisistä.
Kertomuksia tukee Johanssonin kertomuksesta ja Ranisen kirjasta ilmenevä:
ammuskelu haittaisi bisneksiä rahanahneelle Vilhuselle, joka ei koskaan
liannut käsiään eikä käyttänyt itse väkivaltaa.

Leinosen kertoman mukaan sen jälkeen, kun Vilhusen kanssa oli 14.10.2003
sovittu hänen osallistumisestaan tekoon, oli soitettu Anderssonille. Toisin kuin
Leinonen on kertonut, telekuunteluaineiston mukaan Andersson on soittanut
Vilhuselle ja ilmoittanut tulevansa pyörähtämään Vilhusen luona. Ajan
kuluminen toisaalta vaikuttaa muistikuviin erityisesti asiaan
vaikuttamattomien yksityiskohtien osalta, mutta toisaalta Leinosen
kertomuksen uskottavuutta Vilhusen osallisuudesta tekoon on arvioitava
selvitettyihin seikkoihin nähden.

Leinonen ei kertomansa perusteella ole tuntenut Anderssonia hyvin. Leinonen
ei kertomansa perusteella ollut myöskään tavannut Ranista kuin noin
kuukautta ennen murhaa eli syyskuun puolivälissä Kalastajatorpalla oltuaan
siellä Vilhusen kutsumana ja toisiinsa tutustuttamana. Anderssonin kertomus
Leinosen tuntemisesta on vaihdellut. Anderssonin puhuttamisesta 30.12.2015
laaditun muistion mukaan Andersson oli kertonut tunteneensa Leinosen
1980-luvun lopulta lähtien oltuaan suorittamassa vapausrangaistusta samaan
aikaan, mikä seikka ilmenee myös Helsingin hovioikeuden 26.10.2005
antaman tuomion perusteluista. Näin ollen todennäköisintä on, että Andersson
ja Leinonen ovat vuonna 2003 tunteneet toisensa ainakin kymmenen vuotta.

Leinosella ei ole kertomansa mukaan ollut muuta tarvetta yhteydenpitoon
Anderssonin kanssa kuin Ünsal. Leinosen liittymästä on televalvontatietojen
mukaan ollut yhteydenpitoa Anderssonin liittymään useita kertoja
28.8.2003-7.10.2003. Myöskään Ranisella ei ole kertomansa mukaan ollut
syytä yhteydenpitoon Leinosen kanssa kuin Ünsal. Leinosen liittymän
televalvontatiedoista ilmenevä ei tue Leinosen eikä Ranisenkaan kertomusta
siitä, että he olisivat tutustuneet toisiinsa vasta syyskuun puolivälissä, kun
Leinosen ja Ranisen liittymän välillä on yhteydenpitoa ennen syyskuun
puoliväliä 6.9.2003, 11.9.2003 ja 12.9.2003. Leinonen on vuonna 2003 ollut
NBK:n jäsen ja Vilhusen kertoman mukaan kuulunut ennemminkin Lauri
Johanssonin kaveripiiriin. Leinonen on käynyt katsomassa Johanssonia
vankilassa 10.10.2003, jolloin Johansson on juuri elinkautisen
vapausrangaistuksen saaneensa kehottanut Leinosta pysymään erossa
henkirikoksesta.

Leinonen ei ole kertomansa mukaan maksanut Ünsalin murhasta
maksettavasta palkkiosta osaakaan Vilhuselle. Leinonen ja Vilhunen ovat
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tapahtuma-aikaan vuonna 2003 olleet kavereita keskenään. Toisaalta ottaen
huomioon Leinosen suhtautuminen palkkion pitämiseen itsellään osoittaa
osaltaan, ettei Vilhusella ole ollut suurta vaikutusvaltaa Leinoseen. Palkkion
pitäminen Leinosella itsellään, Anderssonin aktiivinen toiminta palkkion
saamiseksi ja perimiseksi Ruotsista Ranisen avustamana ja erityisesti Leinosen
televalvontatiedoista ilmenevä yhteydenpito syyskuun alusta lähtien
Anderssonin ja Ranisen kanssa, kun muuta syytä yhteydenpitoon Ünsalin
henkirikoksen lisäksi ei ole ollut, osaltaan tukee Vilhusen kertomusta asiassa.

Vilhunen on kertomansa mukaan tiedottanut Aarniota ajantasaisesti Ünsalin
henkirikokseen liittyvän hankkeen etenemisestä ja ilmoittanut Aarniolle
kaiken tietämänsä. Leinosen mukaantulo Ünsalin henkirikoksen toteuttajaksi
ei ole vielä ollut tiedossa lokakuun alussa. Sanottua tukee syytteen kohdassa 2
ilmenevällä tavalla tarkkailutehtävällä olleen Niemisen tiedot kahdesta
epäillystä ”Andersson ent Jaatinen ja Raninen”. Leinosta ei ole merkitty olleen
yhtenä tarkkailtavana henkilönä. Leinosen televalvontatietojen mukaan hän ja
Raninen ovat olleet yhteydessä toisiinsa jo 6.9.2003 lähtien, vaikka he eivät
kertomansa mukaan olleet tunteneet toisiaan vielä tuolloin.

Vilhunen on kertomansa mukaan lokakuussa 2003 tiedottanut Aarniota
Leinosesta antaen muun muassa tämän käytössä olevan yhden puhelinnumeron
sekä Anderssonin ja Ranisenkin osalta liittymän numeron. Vilhusen mukaan
Aarnio oli ilmoittanut päivän tai parin kuluttua näiden kolmen henkilön olevan
telekuuntelussa. Syytteen kohdassa 2 ilmenevällä tavalla Leinosen,
Anderssonin ja Ranisen käytössä oleviin liittymiin on huumerikosyksikössä
olleen rikoskomisario Petri Rainialan 9.10.2003 tekemästä hakemuksesta
epäillyistä huumausainerikoksista myönnetty hakemuksen mukaan
telekuuntelua ja -valvontaa 9.10.2003 lähtien.

Leinosen kertomuksen uskottavuutta heikentävät edellä selostetut seikat, jotka
heikentävät Leinosen kertomuksen näyttöarvoa Vilhusen osallisuudesta.
Vilhusen mukaan Leinonen on halunnut kostaa hänelle saatuaan tietää
Vilhusen yhteistyöstä Aarnion kanssa. Leinosen on selvitetty joulukuussa
2014 olleen yhteydessä Vilhuseen vaatien tältä autoa ja rahaa ja myöhemmin
kesällä 2015 ottaneen yhteyttä Ünsalin henkirikostutkijaan Osmalaan.
Leinonen on ilmoittanut Osmalalle voivansa kertoa Vilhusen liittymisestä
Ünsalin murhaan. Samalla Leinonen on pyytänyt itselleen saattamattomia
vankilomia. Myöhemmin samana vuonna joulukuussa 2015 Anderssonin
puhuttamisen yhteydessä tämä on halunnut ensin keskustella Leinosen kanssa
ennen esitutkintakertomuksen antamista. Ottaen huomioon edellä oleva,
kulunut aika ja Leinosen kertomuksen uskottavuutta heikentävät seikat,
väitetynlainen kostomotiivi on mahdollinen, mikä sekin osaltaan heikentää
Leinosen kertomuksen luotettavuutta.

Syyttäjän väitettä Vilhusen osallisuudesta murhaan tukee Anderssonin
kertomus, jonka mukaan Vilhunen on kysynyt Anderssonilta, kävisikö
Leinonen toiseksi tekijäksi. Anderssonin kertomuksen näyttöarvoa ja
riittävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon, ettei Vilhusella ole ollut
vastakuulustelumahdollisuutta. Anderssonin ja Leinosen liittymien välillä on
ollut yhteydenpitoa syyskuun alussa eli samaan aikaan kuin Leinosella ja
Ranisella, minkä lisäksi Andersson ja Leinonen ovat tavanneet toisiaan
10.10-14.10.2003 aikana. Selvitystä siitä, mistä tapaamisilla olisi keskusteltu,
ei ole saatavilla. Ranisen kirjasta ilmenevin tavoin Raninen, Andersson ja
Leinonen ovat sopineet keskenään Ünsalin tappamisesta tai ainakin
tajuttomaksi lyömisestä Vuosaaressa Itä-Helsingissä eli Leinosen asunnolla
tämän esittäessä diileriä. Leinonen ei ole ennen vuotta 2015 eikä Andersson
ennen vuotta 2017 kertonut Vilhusen osallisuudesta ja taivuttelusta
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henkirikokseen. Anderssonin ja Leinosen kertomusten näyttöarvon riittävyyttä
arvioitaessa voidaan myös ottaa huomioon se, ettei Ünsalin
henkirikostutkinnan yhteydessä alkuvuonna 2004, jolloin Vilhunen on ollut
pidätettynä epäiltynä avunannosta murhaan ja jolloin Vilhuseen kohdistetuista
telepakkokeinoista saadut tiedot ovat olleet käytettävissä ilman tuolloin
epäiltyjen asemassa olleiden Anderssonin ja Leinosen kertomuksia,
todennäköisiä syitä Vilhusen syyllisyydestä ei ole ollut eikä Vilhusta ole
vaadittu vangittavaksi ja esitutkinta on päätetty Vilhusen osalta.

Henkilötodistelun lisäksi ei ole muuta ratkaisevaa syyttäjän vaatimusta
tukevaa näyttöä. Sen vuoksi näyttämättä on jäänyt, että Vilhunen olisi
toimillaan edistänyt Ünsalin murhaa enemmälti kuin Anderssonin osalta on
selvitetty. Näyttämättä on siten jäänyt, että Vilhunen olisi taivutellut Leinosen
osallistumaan tekoon sopimalla siitä Anderssonin kanssa.

Johtopäätös palkkiosta

Riidatonta on, että Ünsal on tapettu palkkiota vastaan. Palkkio on maksettu
Ruotsista Gonzalez Carmonan toimesta. Syytteessä ei ole yksilöity palkkion
määrää. Anderssonin ja Leinosen kertomuksella on selvinnyt heidän saaneen
palkkiota. Raninen ei ole halunnut palkkiota itselleen. Erimielisyyttä on siitä,
onko Vilhusen osallistunut palkkion maksua koskeviin järjestelyihin ja saanut
osuuden palkkiosta.

Vilhusen kertomuksella ja tilakuuntelulla on selvinnyt palkkion olleen
määrältään puoli miljoonaa kruunua. Andersson on kertomansa mukaan
huolehtinut yhteyksistä Ruotsiin. Tapaaminen Gonzalez Carmonaan oli
järjestynyt Ranisen kautta. Andersson ja Raninen ovat Ünsalin henkirikoksen
jälkeen 17.10.2003 ja 18.10.2003 matkustaneet Ruotsiin. Vilhusen kertoman
mukaan ajatus Anderssonin lähtemisestä matkalle yksin oli tullut Aarniolta,
jonka mukaan olisi ollut mahdollista ottaa Andersson kiinni sen jälkeen, kun
tämä oli tavannut toimeksiantajansa.

Gonzalez Carmona on 24.10.2003 ilmoittanut Anderssonille kuriirin tulevan
lentokoneella ja tuovan Helsinkiin palkkiorahoja. Todistajien Niemisen,
Kaupin ja Tolosen kertomuksella on selvinnyt todistajien olleen
tarkkailemassa henkilön saapumista Suomeen. Huumerikosyksikössä
työskentelevä Kauppi oli pyytänyt Niemisen tehtävälle. Niemisen
kertomuksella on selvinnyt Anderssonin ja Leinosen olleen lentokentällä
henkilöä vastassa. Andersson ja Leinonen olivat menneet tämän henkilön
kanssa Cumulus-hotelliin. Tarkkailua on kohdistettu epäiltyihin Anderssoniin
ja Leinoseen puolen yön aikaan. On selvinnyt, että osa palkkiosta on tuotu
Suomeen 24.10.2003.

Anderssonin ja Gonzalez Carmonan kertomuksella on selvinnyt palkkion
maksun viivästyneen ja maksetun kahdessa erässä. Andersson on 16.12.2003
soittanut Gonzalez Carmonalle. On ilmeistä, ottaen huomioon Anderssonin ja
Vilhusen 20.12.2003 välinen puhelu ja Anderssonin televalvontatiedot, että
Andersson on saanut loppuosan palkkiosta 18.-20.12.2003 Ruotsissa
käydessään.

Andersson, Leinonen ja Gonzalez Carmona ovat kertoneet Vilhusen
osallisuudesta palkkioon. Lisäksi Reinholm on kertonut Vilhusen asunnolla
havaitsemistaan seteleistä tämän annettua Reinholmille bensarahaa
2.000-3.000 Ruotsin kruunua. Gonzalez Carmonan mukaan palkkio oli
maksettu kahdessa erässä yhteensä 50.000 euroa eli noin 500.000 Ruotsin
kruunua.
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Selvitetyn tapahtumainkulun perusteella palkkio on maksettu Anderssonille,
joka on jakanut sen ainakin Leinosen kanssa. Kotietsinnällä Anderssonin
asunnosta on 20.4.2004 takavarikoitu 20.000 Ruotsin kruunua tuhannen
kruunun seteleinä. Ottaen huomioon Anderssonin kertomus todennäköisempää
on, että palkkio on maksettu Ruotsin kruunuissa kuin euroissa. Todisteella ei
ole muuta merkitystä näyttönä eikä siten merkitystä arvioitaessa Vilhusen
osallisuutta palkkionmaksua koskevaan järjestelyyn ja palkkioon.

Syytettä tukeva henkilötodistelu Vilhusen osallisuudesta palkkionmaksusta
perustuu aikaisemmin Ünsalin murhasta tuomittujen henkilöiden
kertomukseen. Palkkion Anderssonille ja Leinoselle maksanut Gonzalez
Carmona ei ole alun perin tiennyt Vilhusen liittyneen palkkioon millään
tavoin. Gonzalez Carmonan myöhemmin esitutkinnassa muuttunut kertomus ei
voi perustua hänen omiin havaintoihinsa. Gonzalez Carmonan kertomus on
epäluotettava, minkä lisäksi arvioitaessa kertomuksen riittävyyttä näyttönä on
otettava huomioon, ettei puolustuksella ole ollut mahdollisuutta
vastakuulusteluun. Anderssonin kertomus ei myöskään voi olla pääasiallinen
näyttö palkkion maksusta Vilhuselle. Leinonen on kertomansa mukaan pitänyt
murhasta saadun palkkion osuuden itsellään. Leinonen ei ole maksanut
Vilhuselle palkkiota. Leinonen ei ole kertonut palkkio-osuutensa suuruutta.
Leinosen mukaan Andersson oli antanut Vilhuselle osuuden palkkiosta.
Leinosen kertomuksesta ei ole ilmennyt, että hänen kertomuksensa tältä osin
perustuisi hänen omiin havaintoihinsa. Sanottu heikentää Leinosen
kertomuksen näyttöarvoa.

Anderssonin Vilhuselle antaman palkkion määrää ei ole tarkemmin yksilöity
syytteessä. Anderssonin mukaan Vilhunen oli saanut 20 prosenttia hänen
osuudestaan, josta 10 prosenttia oli ollut lainaa. On mahdollista, että Reinholm
on nähnyt Vilhusen asunnolla Ruotsin kruunuja seteleinä syksyllä 2003.
Reinholmin kertomus osaltaan tukee Anderssonin kertomusta mutta ei osoita
rahojen alkuperää. Leinosen kertomuksella ei ole näyttöarvoa sen perustuessa
mitä ilmeisimmin Anderssonilta saatuun tietoon. Puhelu 20.12.2003 tukee
vähäisessä määrin syyttäjän väitettä Vilhusen osallisuudesta palkkion
maksuun.

On arvioitava, jääkö Vilhusen väitetystä menettelystä varteenotettava epäily.
Vilhusella on kertomansa mukaan ollut Leinosen kanssa muita toimia.
Leinosen Vilhuselle joulukuussa 2014 lähettämä kirje ei sen sanamuodon
perusteella liity Ünsalin murhasta maksettavaan palkkioon.

Anderssonin on selvitetty huolehtineen rahavarojen haltuun saamisesta itse.
Andersson on maksanut Leinoselle osuuden palkkiosta. Pääasiallinen näyttö
Vilhusen osalta on Anderssonin kertomus, jota yksin ei ole pidettävä riittävänä
näyttönä Anderssonin prosessuaalisen asema ja puolustuksen
vastakuulustelumahdollisuuden puuttuminen huomioiden. Anderssonin
kertomuksen luotettavuutta arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon se, että
Andersson oli halunnut ennen esitutkintakertomuksensa antamista keskustella
Leinosen kanssa Ünsalin murhaan liittyvistä seikoista. Huomioon on otettava
myös se, että Anderssonin ja Vilhusen välinen suhde on Reinholmin
kertomuksella selvinnyt viilentyneen Ünsalin henkirikoksen jälkeen. Muu
todistelu on välillistä, ja Vilhusella on voinut olla Ruotsin kruunuja hallussaan
muustakin syystä. Sen vuoksi näyttämättä on jäänyt, että Vilhunen olisi
osallistunut palkkion maksua koskevaan suunnitteluun ja järjestelyihin
syytteessä kuvatulla tavalla. Näyttämättä on myös jäänyt se, että Andersson
olisi luovuttanut omasta palkkio-osuudestaan 20 prosenttia Vilhuselle.

Vilhusen menettelyn rikosoikeudellinen arviointi
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Edellä olevilla perusteilla on näytetty, että Andersson on Vilhusen
myötävaikutuksella syyskuussa 2003 avustanut Ruotsista saapuvia
henkirikoksen suorittajia Suomessa siten, että Andersson oli matkustanut
Ruotsiin sopimaan murhan valmisteluun liittyvistä käytännön asioista ja
Ruotsista saapuneelle ryhmälle järjestänyt Hollolan Herralasta omakotitalon
murhan valmistelua varten ja tavannut kyseisiä henkilöitä murhan
valmisteluun liittyen.

Vilhunen on ollut lokakuussa 2003 tietoinen siitä, että Andersson, Leinonen ja
Raninen aikovat tappaa Ünsalin. Vilhunen on lisäksi tiennyt sen, että Ünsal
tapetaan palkkiota vastaan. On varsin todennäköistä, että Vilhunen on
14.10.2003 pidetyn pyöräkellaritapaamisen jälkeen ollut tietoinen
henkirikoksen toteutuvan lähipäivinä. Vilhusen toimet olivat koskeneet
Anderssonin osallistumista Ünsalin ruumiin hävittämiseen murhan jälkeen,
miltä osin Vilhusella oli ollut yhteisymmärrys Anderssonin kanssa.

Vilhusen on selvitetty olleen tietoinen vallinneista olosuhteista. Vilhunen on
kertomansa mukaan suhtautunut torjuvasti sekä Anderssonin että Leinosen
mahdolliseen henkirikoksen täytäntöönpanotoimeen. Vilhusen mukaan
henkirikoksessa ei ole ollut mitään järkeä, ja Leinosen mukana oleminen vain
sotkisi heidän keskinäiset toimensa. Vilhunen on kertomansa mukaan
tiedottanut Aarniota siitä, ettei Andersson perääntyisi teosta.

Tekijäkumppanuus edellyttää paitsi subjektiivisessa suhteessa
yhteisymmärrystä myös osallistumista objektiivisessa suhteessa rikoksen
täytäntöönpanotoimiin. Tietoisuus olosuhteista ja toisen henkilön
syyllistymisestä rikokseen ei tarkoita yhteisymmärrystä subjektiivisessa
suhteessa eikä ole objektiivisessa suhteessa sellaista aktiivista tekemistä, jota
tekijäkumppanuus edellyttää yhdessä tekemiseltä. Vilhusella ei ole väitetty
olleen erityistä oikeudellista velvollisuutta estää henkirikosta. Vilhusella ei
siten ole tekijäkumppanuutta aikaisempien tuomittujen Anderssonin, Leinosen
tai Ranisen kanssa murhaan.

Tuomioistuinta sitoo oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 3
§:n nojalla syytteen teonkuvaus, jonka valossa voidaan arvioida vielä sitä,
onko Vilhusen menettely voinut olla avunantoa murhaan.

Rikoslain 5 luvun 3 §:n (39/1889) 1 momentin nojalla joka, toisen rikosta
tehdessä tai sitä ennen, tahallansa on neuvolla, toimella tahi kehotuksella tekoa
edistänyt, on avunannosta rikokseen, jos se saatettiin täytäntöön, tuomittava
sen lainpaikan mukaan, jota olisi pitänyt käyttää, jos hän olisi ollut rikoksen
tekijä.

Avunantoa koskeva rikoslain säännös on 1.1.2004 muuttunut. Lain esitöiden
mukaan avunantajalla on oltava tietoisuus tekijän teosta, omasta toiminnastaan
ja oman toiminnan päätekoa edistävästä merkityksestä. Avunantovastuu
edellyttää, että pääteko on edennyt vähintään rangaistavan yrityksen asteelle
(HE 44/2002 vp s. 156-157).

Ennen rikoslain yleisen osan lainmuutosta oikeuskirjallisuudessa olevan
kannan mukaan avunanto on määritelty tahalliseksi myötävaikuttamiseksi
toisen tahalliseen rikokseen (Ari-Matti Nuutila: Rikoslain yleinen osa, 1997, s.
353).

Voimassa olevan lain soveltaminen ei johda lievempään lopputulokseen, ja
asiassa on sovellettava vuonna 2003 voimassa ollutta lakia.
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Vilhusen menettely on kohdistunut henkirikoksen jälkeen toteutettaviin
toimiin. Syyteoikeus mahdollisesta hautarauhan rikkomisesta on vanhentunut.
Vilhusen menettely ei voi olla myöskään avunantoa henkirikokseen.

Edellä olevilla perusteilla on jäänyt näyttämättä, että Vilhunen olisi yhdessä
teosta aiemmin tuomittujen Raimo Anderssonin, Jani Leinosen ja Janne
Ranisen kanssa tappanut Volkan Ünsalin palkkiota vastaan osallistumalla
henkirikoksen toimeenpanoa ja palkkion maksua koskevaan suunnitteluun ja
järjestelyihin. Näyttämättä on jäänyt, että Vilhunen on taivutellut Anderssonin
ja Leinosen tekoon. Sen vuoksi, kun Vilhusen ei ole näytetty osallistuneen
rikokseen tekijäkumppanuutta edellyttävällä tavalla, syyte murhasta on
hylättävä. Vilhunen ei ole menettelyllään syyllistynyt myöskään avunantoon
murhaan.

Kohta 2

Laillisuusperiaate

Syytteen mukaan Aarnio on laiminlyönyt estää tietämänsä Ünsalin murhan,
vaikka hänellä on ollut velvollisuus lakiin, poliisivirkaansa, johtamansa
yksikön tehtäviin ja siinä olevaan asemaansa sekä tehtäväksi ottamiseen
perustuva erityinen oikeudellinen velvollisuus estää Ünsalin kuolema
henkirikoksen johdosta.

Syyttäjän mukaan estettävänä on ollut vakava rikos, ja Aarnio on räikeästi ja
tarkoituksellisesti laiminlyönyt velvoitteensa. Jotkin Aarnion toimet ovat olleet
lähellä varsinaista tekemistä. Henkirikoksen tekotapa on tunnusmerkistöltään
avoin ja murhaan on mahdollista syyllistyä laiminlyönnillä. Vakiintuneen
oikeuskäytännön mukaan vuonna 2003 toimimisvelvollisuus oli voinut
perustua muun muassa virkaan, toimeen tai asemaan ja tehtäväksi ottamiseen.
Oikeuskäytännön epävarsinaiselle laiminlyöntirikokselle asettamat rajat olivat
siten olleet yhtä täsmälliset ja tarkkarajaiset kuin voimassa olevan rikoslain 3
luvun 3 §:n 2 momentin nojalla 1.1.2004 lähtien.

Aarnion puolustuksen mukaan epävarsinainen laiminlyöntirikos ei ole
tekoaikana ollut kirjoitetussa laissa. Uudistettaessa rikoslain yleisiä oppeja
koskevia säännöksiä ongelmallisena oli pidetty sitä, että laiminlyönnin
rangaistavuus oli perustunut yksinomaan oikeuskäytännössä ja
-kirjallisuudessa kiteytyneisiin sääntöihin. Syyte epävarsinaisesta
laiminlyöntirikoksesta ei täytä laillisuusperiaatteen vähimmäisvaatimuksia.
Kaiken rankaisemisen on perustuttava lakiin. On mahdollista, että
laiminlyöntivastuun käyttöala on uusien vastuuoppia koskevien säännösten
tultua voimaan laajentunut. Lievemmän lain periaatteen nojalla on sovellettava
tekoajan lakia.

Aarnio on lisäksi todennut, ettei tahalliseen henkirikokseen syyllistymisellä
laiminlyönnillä ole vuonna 2003 ollut oikeuskäytäntöä, eikä sellaisesta ole
myöskään säädetty lailla. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut ovat
pääosin 1930-1970 luvuilta ja niissä kysymys on ollut tuottamuksellisista
rikoksista. Näin ollen Korkeimman oikeuden ratkaisujen ennakkopäätösarvo
on heikko. Laillisuusperiaatteen näkökulmasta on arvioitava, onko Aarnio
voinut syyllistyä epävarsinaisella laiminlyöntirikoksella tahallisuutta
edellyttävään murhaan ilman kirjoitetun lain voimassaoloa.

Käräjäoikeus toteaa, että rikosoikeudellista vastuuoppia koskeva rikoslain 3
luku on ollut uudistamatta Ünsalin henkirikoksen tekoaikana. Esimerkiksi
tahallisuudesta, tuottamuksesta tai laiminlyöntivastuun ehdoista ei ole ollut
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säännöstä. Myös rangaistusasteikon lieventämistä koskeva rikoslain 6 luvun 8
§:ssä oleva säännös on tullut voimaan vasta 1.1.2004, jota ennen siitä on
säädetty rikoslain 3 luvun 5 §:n 2 momentissa (613/1974).

Laillisuusperiaatteesta säädetään 1.1.2004 voimaan tulleessa rikoslain 3 luvun
1 §:ssä (515/2003), jonka 1 momentin mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa
vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan
säädetty rangaistavaksi. Laillisuusperiaatteesta on säädetty sitä ennen rikoslain
voimaanpanemisesta annetun asetuksen 3 § 1 momentissa (770/1990), jonka
mukaan rikokseen sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa, kun rikos tehtiin.
Edellä mainitun säännöksen 2 momentissa on säännös niin sanotusta
lievemmän lain periaatteesta, jota koskeva asiallisesti samansisältöinen
säännös on voimassa olevassa rikoslain 3 luvun 2 §:n 2 momentissa.
Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate on perusoikeus Suomen perustuslain 8
§:n nojalla.

Laillisuusperiaatteesta on säännös lisäksi Euroopan neuvoston
ihmisoikeussopimuksen 7 artiklassa ja Yhdistyneiden Kansakuntien
ihmisoikeuksien julistukseen perustuvassa kansalais- ja poliittisia oikeuksia
koskevan sopimuksen 15 artiklassa.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaan ketään ei ole
pidettävä syypäänä rikokseen sellaisen teon tai laiminlyönnin perusteella, joka
ei ollut tekohetkellä kansallisen lainsäädännön tai kansainvälisen oikeuden
mukaan rikos. Rikoksen tekohetkellä sovellettavissa ollutta rangaistusta
ankarampaa rangaistua ei saa määrätä. Artiklan 2 kohdan mukaan mikään
tässä artiklassa ei estä ryhtymästä oikeudenkäyntiin henkilöä vastaan ja
tuomitsemasta häntä rangaistukseen teosta tai laiminlyönnistä, joka
sivistyskansojen hyväksymien yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti oli
tekohetkellä rikollinen teko. Suomen perustuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa
pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon
perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi.

Lain esitöiden mukaan (HE 44/2002 vp s. 14) laiminlyönnin rangaistavuutta
koskevassa säännösehdotuksessa kodifioidaan epävarsinaisen
laiminlyöntirikoksen vastuuedellytykset jokseenkin sellaisina kuin ne on
hahmotettu kotimaisessa oikeuskäytännössä sekä vallitsevassa pohjoismaisessa
tieteisopissa. Lain soveltamisen kannalta olisi kuitenkin hyödyksi, jos laista
saisi myös apua sen arvioimiseksi, milloin tunnusmerkistön toteuttaminen
laiminlyönnillä johtaisi rangaistusvastuuseen (s. 39-40). Legaliteettiperiaatteen
kannalta voidaan eräänlaisena vähimmäisvaatimuksena pitää
laiminlyöntivastuuta koskevan konstruktion kirjaamista lakiin.

Rikoslain säännöksen puuttuminen erityisestä oikeudellisesta
toimintavelvollisuudesta ja rangaistusvastuun syntymisestä vahinkoseurauksen
sattumisen sallimisesta tai henkilön passiivisuuden katsomisesta
samanarvoiseksi aktiivisen tekemisen kanssa on todettu ongelmalliseksi
legaliteettiperiaatteen kannalta myös epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen
kriminalisointia edeltäneessä oikeuskirjallisuudessa (Ari-Matti Nuutila:
Rikosoikeudellinen huolimattomuus, 1996, s. 235).

Oikeuskirjallisuudessa todetaan, ettei rikoslaki rankaise pelkkiä tekoja. Myös
passiivisuus ja tekemättä jättäminen voi johtaa vastuuseen. Tapauksissa, joissa
lain sanamuoto velvoittaa toimimaan suoraan, puhutaan varsinaisista
laiminlyöntirikoksista. Laiminlyöntien rankaisemisen pääongelma liittyy
säännöksiin, jotka kriminalisoivat tietyn vahinkoseurauksen aiheuttamisen
mutta jättävät avoimeksi, onko myös seurauksen estämättä jättäminen
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rangaistavaa. Jos aktiiviseen tekemiseen viittaava tunnusmerkistö voidaan
täyttää myös laiminlyönnillä, näin toteutettua rikosta kutsutaan
epävarsinaiseksi laiminlyöntirikokseksi. Vastuun lisäehtona on, että juuri
kyseisen henkilön olisi pitänyt estää seuraus (Rikosoikeuden yleisiä oppeja
koskeva uudistus I, Lakimies 5/2003, Tapio Lappi-Seppälä, s 763-764).

Ongelmallista lain esitöiden mukaan legaliteettiperiaatteen näkökulmasta on
ollut erityisesti tilanne, jossa lain sanamuodon muodon mukaan käytetään
aktiivista tekemistä painottuvaa yleiskielen ilmausta mutta jossa tekijä
asetetaan vastuuseen passiivisen suhtautumisen perusteella vastuuasemaa
koskevan opin mukaisesti. Rikosoikeudellisen tutkimuksen alkulauseessa
epävarsinaisesta laiminlyöntirikoksesta vuodelta 1949 todetaan ”tutkimuksessa
käsiteltävän kysymystä, joka on eräs rikosoikeuden vaikeimpia ongelmia:
kriminalisoidun seurauksen aiheuttaminen passiivisella suhtautumisella”
(Mikael Livson: Epävarsinainen laiminlyöntirikos, 1949, alkulause).
Voitaneen todeta, että epävarsinainen laiminlyöntirikos rangaistusvastuun
synnyttävänä perusteena on oikeudellisena rakennelmana edelleen vaikea sitä
koskevasta säännöksestä huolimatta.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiä epävarsinaisista
laiminlyöntirikoksista on annettu 1930-luvulta lähtien, muun muassa
vammantuottamuksesta (KKO 1937 II 105 ja KKO 1940 II 335). Ratkaisussa
KKO 1960 II 101 sähkölaitoksen ylisähköinsinööri ja käyttöinsinööri
tuomittiin vastaavasti paitsi virkarikoksesta ja työturvallisuusmääräysten
rikkomisesta myös kuolemantuottamuksesta. Ennakkopäätöksissä KKO 1969
II 9 ja KKO 1979 II 69 kysymys on ollut lääkärin tai sairaanhoitajan
huolehtimisvastuuta potilaasta. Poliisimiehen valvonta- ja suojeluvastuusta
pidätetystä on annettu ennakkoratkaisu (KKO 1948 II 363) ja opettajan
vastuusta valvoa oppilaita uimahallissa (KKO 1977 II 11).

Laillisuusperiaate sisältää kiellon soveltaa rikoslakia taannehtivasti.
Periaatteen yleisempänä tavoitteena ovat oikeusturva ja ennakoitavuuden
takaaminen. Yksilön toimintavapaus ja oikeusturva edellyttävät, että henkilö
kykenee toimintaansa suunnitellessaan ennakoimaan sen seuraukset (KKO
2020:87, kohdat 9 ja 11). Henkirikoksen tunnusmerkistö sinänsä viittaa
aktiiviseen tekemiseen ”joka tappaa toisen”. Tunnusmerkistössä tekotapa on
avoin. Sen vuoksi on mahdollista, että tunnusmerkistö voi täyttyä
laiminlyönnillä. Selvää on, että murha on ollut rangaistavaksi säädetty teko
tekohetkellä 16.10.2003.

Kysymys on siitä, loukkaako syytteessä kuvattu menettely Aarnion
oikeusturvaa niin olennaisesti ja ennakoimattomalla tavalla, että
laillisuusperiaate estäisi Aarnion rikosoikeudellisen vastuun tutkimisen
murhasta epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena.

Rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevalla rikoslainsäädäntöuudistuksella
rikoslain 3 luvun 3 §:n 2 momenttiin on kirjattu oikeuskäytännössä
muodostuneet edellytykset laiminlyönnin rangaistavuudelle, mitä ennen
rikosoikeudellinen vastuu on voinut perustua laiminlyöntiin epävarsinaisena
laiminlyöntirikoksena vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella.

Tahallinen rikos on rikosoikeudellisesti tuottamuksellista tekoa
moitittavampaa ja rikoksen tekeminen tahallaan osoittaa tekijässään
tuottamukseen perustuvaa syyksiluettavuutta suurempaa syyllisyyttä. Syyttäjän
väitteet Aarnion menettelystä ja laiminlyönnistä ovat varsin epätavanomaisia
ottaen huomioon Aarnion virka-asema Helsingin poliisilaitoksella. Tämän
vuoksi ei ole yllättävää, että oikeuskäytäntöä vastaavasta
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kysymyksenasettelusta ei ole. Käräjäoikeus toteaa myös, ettei murhaan
syyllistyminen laiminlyönnillä ole edelleenkään expressis verbis kirjoitettuna
lakiin mahdollisen rikosoikeudellisen vastuun määräytyessä yleisen
vastuuopin säännöksen nojalla perustuen rikokseen, jonka tekotapa on
kirjoitetussa laissa avoin. Näin ollen se seikka, ettei aikaisempaa korkeimman
oikeuden oikeuskäytäntöä ole tahallisena pidettävistä rikoksista epävarsinaisen
laiminlyönnin perusteella, laillisuusperiaate oikeusturvan takaajana ei estä
käsittelemästä ja ratkaisemasta Aarniota vastaan esitettyä
rangaistusvaatimusta.

Syyttäjä ei myöskään ole vaatinut Aarniolle laiminlyönnistä rangaistusta
1.1.2004 voimaan tulleen rikoslain 3 luvun 3 §:n 2 momentin sanamuotoa
laajentavan tulkinnan perusteella Aarnion vahingoksi. Sen vuoksi, kun
rikosoikeudellisen vastuun syntymisen edellytykset laiminlyönnin perusteella
ennen lainsäädäntöuudistusta 1.1.2004 ja sen jälkeen eivät ole tosiasiallisesti
muuttuneet, kysymys ei ole Aarniolle ennakoimattomasta ja yllättävästä,
syytteen tutkimisen estävästä oikeusturvaa loukkaavasta vaatimuksesta.
Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset eikä Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö eivät myöskään anna aihetta
arvioida vaatimuksen käsittelemisen edellytyksiä toisin.

Näyttö

Aarnion asema

Riidatonta on, että Aarnio on vuonna 2003 ollut virassa Helsingin
poliisilaitoksella rikosylikomisariona huumerikosyksikön johtajana.

Syyttäjän mukaan Aarniolla on ollut poliisilain nojalla yleinen velvollisuus
estää rikoksia ja poliisilaitoksen pysyväisohjeisiin perustunut erityinen
velvollisuus estää ja torjua rikoksia. Syytteen mukaan Aarnion johtaman
yksikön tehtävänä on ollut erityisesti estää järjestäytynyttä ja ammattimaista
rikollisuutta pysyväisohjeiden HPL 9/1997 ja 3/2003 mukaisesti. Sen lisäksi
syyttäjä on viitannut tapahtuma-aikana voimassa olleen poliisilain säännöksiin.
Syytteen mukaan murhan estäminen on ollut Aarnion johtaman yksikön
tehtävä.

Vastaaja Aarnio on kertonut oikeudessa, että rikostutkinta Helsingin
poliisilaitoksella oli järjestetty rikostyypeittäin eri yksiköille. Yksiköissä oli
tutkittu ainoastaan oman asiaryhmään kuuluvia rikoksia. Esimerkiksi
huumausaineisiin liittyvien rikosten tutkinnasta oli vastannut Helsingin
poliisin huumerikosyksikkö. Niin sanotussa atari-ryhmässä (jäljempänä
”atari”) oli tutkittu järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä rikosepäilyjä.
Väkivaltarikosyksikössä oli tutkittu epäiltyjä henkeen ja terveyteen
kohdistuvia rikoksia kuten murhia. Aarnio oli tuntenut väkivaltarikosyksiköstä
oikeastaan vain Kari Tolvasen. Aarnio oli ollut Tolvasen kanssa tekemisissä.
Yksikön johtajan tehtävä oli pääosin ollut hallinnollinen.
Huumerikosyksikössä oli ollut 85-90 virkamiestä, joista noin 30 oli ollut
huumausainerikostutkijoita ja 12-15 tiedustelijoita. Käytännössä tutkinnassa
oli ollut samanaikaisesti kymmeniä juttuja. Tutkintaa johtaneella
tutkinnanjohtajalla oli ollut ylin määräysvalta yksittäisen asian tutkinnassa.
Yksikön johtaja oli erittäin poikkeuksellisesti toiminut tutkinnanjohtajana.
Tuolloin yksikön johtaja oli voinut yksittäisessä tutkinnassa käyttää
määräysvaltaa. Aarnio ei muistanut kertaakaan toimineensa yksikön johtajana
tutkinnanjohtajana. Aarnio ei ollut voinut ohjata rikostutkintaa ohi Rainialan
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tämän ollessa tutkinnanjohtajana. Tyypillisesti yksikön johtaja oli päättänyt
yksittäisen tutkinnan osalta ainoastaan siihen käytettävien henkilöstöresurssien
määrästä.

Todistaja Petri Rainiala on kertomansa mukaan vuonna 2003 toiminut
tutkinnanjohtajana Helsingin poliisilaitoksella huumerikosyksikössä.

Todistaja Kari Kauppi on kertomansa mukaan vuonna 2003 ollut tutkijana
Rainialan tutkintaryhmässä Helsingin poliisilaitoksella huumerikosyksikössä.

Todistaja Tolvanen on kertonut oikeudessa olleensa syksyllä 2003 Helsingin
poliisilaitoksella väkivaltarikosyksikön johtaja. Ünsalin henkirikostutkinnassa
Tolvanen oli ollut tutkinnan yleisjohtaja. Tolvasen tehtäviin yleisjohtajana oli
kuulunut väkivaltarikos-, huumerikos- ja teknisen rikostutkintayksikön
toiminnan yhteensovittaminen ja resursseista huolehtiminen. Tiedon
välittäminen esimiehille oli myös ollut tärkeää. Tutkinnanjohtajana Ünsalin
henkirikostutkinnassa oli ollut ensin Töyräs ja vuodenvaihteen 2003-2004
jälkeen Leppilahti. Töyräs ei ollut ollut erityisen kokenut tutkinnanjohtaja, ja
Tolvanen oli tehnyt pakkokeinoja koskevia hakemuksia käräjäoikeudelle
tutkinnan aikana.

Tolvanen on kertonut vihjesoitolla selvinneen, että henkirikos oli mahdollisesti
tapahtunut. Huumerikosyksiköllä oli ollut tutkinnassa törkeä
huumausainerikos ja huumerikosyksikkö oli antanut hankkimiaan tietoja
väkivaltarikosyksikölle. Huumerikosyksiköllä oli ollut ”kuuntelu päällä ja
joitakin postauksia”. Oli ehkä saatu vihjetietoa. Tolvanen ei tiennyt, oliko tieto
saatu tietolähteeltä, koska sellaisesta ei ollut tapana kysyä. Väkivalta- ja
huumerikosyksikön välillä oli aloitettu yhteistyö. Aluksi oli selvitelty, oliko
henkirikosta tapahtunut. Tolvasen muistikuvan mukaan ratkaisevaa oli ollut
Hotelli Hesperian saunatiloissa teknisessä kuuntelussa selvinnyt Anderssonin
puhuttua surmaamisesta ja hautaamisesta. Tolvanen oli enimmäkseen saanut
tietoa nimenomaan Aarniolta. Aarnio oli luvannut väkivaltarikosyksikölle
kaiken tarvittavan avun. Kari Kauppi oli tullut väkivaltarikosyksikköön
tutkintaryhmään. Huumerikosyksikkö oli myös tiedusteluyksikkö.
Huumerikosyksiköllä oli ollut tarvittava henkilöstö ja välineistö tiedusteluun.
Väkivaltarikosyksikölle oli ilmoitettu, jos tiedustelussa tuli ilmi jotakin
väkivaltarikosyksikölle kuuluvaa tietoa. Aarnio oli ollut
väkivaltarikosyksikköön yhteydessä hyvin matalalla kynnyksellä.

Aarnion tietoisuus Ünsaliin kohdistuneesta henkirikosuhasta

Ünsal on murhattu Helsingissä 16.10.2003. Rikoksesta on tuomittu Raninen,
Andersson ja Leinonen sekä murhaan yllyttämisestä Gonzalez Carmona.
Kohdassa 1 ilmenevillä perusteilla näyttämättä on jäänyt, että Vilhunen on
syyllistynyt Ünsalin murhaan.

Ruotsin poliisiviranomaisen tiedot

Syytteen mukaan Aarnio oli kesällä 2003 saanut tietää Ünsaliin kohdistuvasta
henkirikosuhasta ja siitä, että Raninen liittyisi murhaan osallisena. Aarnio on
ilmoittanut sen Ruotsin poliisille. Aarnio on saanut lisääntyvää ja täsmentyvää
tietoa suunnitelmasta houkutella Ünsal Suomeen murhattavaksi sekä tietoja
tekeillä olevan murhan suunnittelijoista ja tekijöistä sekä murhan tulevasta
tekoajasta ja -paikasta Suomessa. Syyttäjän mukaan Aarnio on 29.9.2003
mennessä tiennyt Ünsalin saapuneen Suomeen Ranisen luokse.
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Vastaaja Aarnio on kertonut oikeudessa, ettei hänellä ollut henkilökohtaisia
havaintoja Ünsalista eikä hän ollut nähnyt tätä. Aarnio ei muistanut juuri
mitään Ünsaliin liittyvästä asiasta eikä Aarnio osannut sanoa, milloin hän oli
kuullut Ünsalin nimen. Aarnio oli saanut kaiken tietonsa tapauksesta muilta
poliiseilta, mukaan lukien mahdollisen tiedon Ünsalin saapumisesta Suomeen.
Kirjallisen aineiston perusteella Helsingin poliisissa oli liikkunut yleisiä
huhuja Ünsalista. On mahdollista, että huhuissa oli mainittu nimiä, mutta niistä
ei ollut ilmennyt yksityiskohtaista tietoa. Uhkailu oli sinänsä tavanomaista
rikollispiireissä, joten se ei yksittäisenä tekijänä erityisesti kiinnittänyt poliisin
huomiota. Vilhunen ei ollut antanut poliisille tietoa Ünsaliin kohdistuneesta
uhasta ennen murhaa, jota koskevan tiedon Aarnio oli saanut muilta poliiseilta.

Aarnio ei ollut tuntenut Marianne Ömania vuonna 2003 eikä ollut koskaan
tavannut tätä. Aarnio oli tuntenut Ali Lindholmin vuodesta 1986 lähtien ollen
tämän kanssa kaveri. Lindholm oli 2000-luvun alussa kouluttanut suomalaisia
poliiseja valeostoista, peitetoiminnasta ja tietolähdetoiminnasta. Aarnio nimesi
viisi poliisia, jotka olivat vuosina 2002 ja 2003 olleet Lindholmin ryhmässä
virkamiesvaihdossa Tukholmassa.

Aarnio on kertonut oikeudessa kuulustelutilanteessa häneltä kysytyn, oliko hän
Ünsaliin liittyen ollut Ruotsin poliisiin yhteydessä. Aarnio, joka ei puhu
ruotsia, ei ollut tiennyt, kehen hän olisi voinut olla yhteydessä. Sen jälkeen
Aarniolle oli paljastettu, että kysymyksessä oli ollut Lindholm. Aarniota tieto
ei ollut auttanut ottaen huomioon ajan kuluminen. Aarniolla ei ollut
muistijälkeä siitä, oliko hän ollut yhteydessä Lindholmiin vai ei.

Vastaaja Vilhunen on tarkemmin syytteen kohdassa 1 ilmenevin tavoin
kertonut antaneensa ajantasaisesti Aarniolle tietoa Ünsalin henkirikosuhkaan
liittyvistä seikoista.

Todistaja Marianne Öman on kertonut videoyhteydellä oikeudelle
työskennelleensä tutkijana Ruotsin lääninrikospoliisissa. Öman oli laatinut
kirjallisena todisteena esitetyt muistiinpanot. Carlstedt oli ollut Ömanin
esimies ja tutkinnanjohtaja Ünsalia koskeneessa asiassa. Lindholm oli ollut
Ömanin työkaveri lääninrikospoliisissa, tosin eri osastolla. Ruotsin poliisi oli
saanut useita vihjeitä Ünsaliin kohdistuneesta uhasta. Ünsalia koskevaa tietoa
oli saatu tiedustelulla. Yksittäisten uhkausten vakavuuden arvioiminen oli ollut
vaikeaa. Poliisi oli Ünsalin turvaamiseksi valinnut toimintatavakseen tiedottaa
tätä uhkista ja tarjota todistajansuojelua. Ünsalia oli varoitettu pysymään
poissa eräiden ihmisten läheisyydestä ja olemaan matkustamatta Suomeen, ja
häntä oli erikseen varoitettu Ranisesta. Kesällä 2003 uhka oli alkanut
konkretisoitua poliisin saatua useita vihjeitä siitä, että Raninen olisi
mahdollinen (henkirikoksen) tekijä. Raninen oli tuolloin ollut Suomessa, ja
Öman oli olettanut vihjetiedon tulleen Suomesta. Ünsalin oli ollut vaikea
uskoa, että hänen paras ystävänsä olisi halunnut hänelle pahaa.

Todistaja Jan-Erik Carlstedt on kertonut videoyhteydellä oikeudelle, että
hänen nimikirjaimensa poliisissa oli ollut JEC. Carlstedt ei ollut ollut
yhteydessä Suomen poliisin Ünsaliin liittyen. Carlstedt ei muistanut vihjettä,
jonka hän olisi kuullut Lindholmilta ja jonka vihjeen hän olisi välittänyt
Ömanille (muistiinpano päivältä 5.6.2003).

Todistaja Ali Lindholm on kertonut videoyhteydellä oikeudelle olleensa
yhteydessä Suomen poliisin kanssa Ünsalia koskevassa asiassa. Lindholm oli
vuonna 2003 ollut Ruotsin poliisissa tiedustelupalveluyksikössä työssä.
Lindholmin muistaman mukaan hän oli ollut yhteydessä Aarnioon. Aarnio oli
soittanut Lindholmille ja kertonut Lindholmille kahden henkilön tulevan
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laivalla Ruotsiin. Näitä henkilöitä oli Aarnion pyynnöstä seurattu eteläiseen
esikaupunkiin. Lindholmin käsityksen mukaan seurattavat henkilöt olivat
olleet Andersson ja Raninen (”  ”). Siitä yhteydenpitoRaimo och Janne
koskien Ünsalia oli alkanut. Lindholm ei muistanut ajankohtaa, mutta se
saattoi olla noin kuukautta ennen henkirikosta. Lindholm ei muistanut, oliko
hän soittanut Aarniolle Ünsalista. Lindholm ei muistanut olleensa kenenkään
muun Suomessa olevan poliisin kuin Aarnion kanssa yhteydessä liittyen
Ünsaliin. Lindholmin muistikuvien mukaan myöskään Suomesta Ünsalin
asiassa kukaan muu kuin Aarnio ei ollut ollut Lindholmiin yhteydessä.
Ranisen mahdollisesta osallisuudesta Ünsalin henkirikokseen Lindholm oli
kuullut asiasta Aarniolta (s. 1042). Lindholm oli välittänyt Aarniolta
saamaansa tietoa Ömanille. Lindholm oli ollut yhteydessä lisäksi Ömanin
kollegaan Carlstedtiin. Lindholm oli olettanut, että Aarniolla oli ollut
tietolähde.

Ömanin muistiinpanoista päiviltä 2.6.2003, 5.6.2003, 29.9.2003 ja 20.10.2003
Lindholm ja Öman ovat kertoneet oikeudelle seuraavaa:

-2.6.2003: ”Puhelu Ali Lindholmilta, joka oli antanut vinkin uhasta Volkania
kohtaan.”

Lindholm ei osannut sanoa, oliko hän saanut tiedon Aarniolta vai ei. Tieto olisi
voinut olla peräisin myös Ruotsista. Lindholm ei muistanut tällaista puhelua.
Esitutkinnassa Lindholm oli kertonut uskoneensa, että juuri silloin kun
kysymys oli ollut Ünsalia koskevasta uhasta, tieto oli tullut Aarniolta (s.
1032). Lindholm on todennut saaneensa tietoa Aarniolta, mutta ei voinut
poissulkea sitä, että tieto olisi tullut ruotsalaiselta lähteeltä.

Öman on kertonut kysymyksessä olleen yhdestä Gonzalez Carmonan Ünsaliin
kohdistamastaan uhasta. Öman oli 3.6.2003 soittanut Ünsalille Lindholmilta
saamastaan vihjetiedosta. Ünsal oli kertonut olevansa Turkissa ja vankilasta
vapautuneen Ranisen olevan tulossa Turkkiin vierailulle. Öman oli kertonut
Ünsalille poliisilla olleen tietoa siitä, että Raninen saattaisi ottaa hänet
hengiltä.

-5.6.2003: ”JEC [Jan-Erik Carlstedt] oli saanut vihjeen Ali L:lta koskien
Ranista. Ei mitään lisätoimenpiteitä tällä hetkellä.”

Lindholm ei muistanut sitä, miten tieto oli kulkenut Carlstedtille. Lindholmilla
ei ollut syytä epäillä muistiinpanomerkinnän paikkansapitävyyttä.

Lindholm oli esitutkinnassa kertonut saaneensa todennäköisesti Aarniolta
tiedon siitä, että Raninen oli saanut tehtäväkseen tappaa Ünsal (s. 1033).

-29.9.2003: ”Ali kertoo, että Volkan Ünsal on Ranisen luona Suomessa.
Huhujen mukaan Chito ja Leo aikovat surmata Ünsalin.”

Lindholmin käsityksen mukaan hän oli saanut kyseisen tiedon Aarniolta.
Lindholmilla oli muistikuva siitä, että Suomen poliisi olisi aloittanut tarkkailun
(s. 1023). Jostakin ravintolasta oli ollut valvontakamerakuvia. Lindholm ei
ollut varma, oliko Lindholm saanut tiedon valvontakamerakuvista murhan
jälkeen. Aarnio oli kertonut Lindholmille murhan jälkeen tutkinnassa tehdyn
takavarikkoja. Aarnion mukaan asunnosta, jossa Ünsal oli tapettu, oli löytynyt
verta. Gonzalez Carmonasta oli saatu paljon tietoa, eikä Lindholm voinut
poissulkea sitä, etteikö tietoa olisi saatu myös Ruotsista.

-20.10.2003: ”Suomen poliisilta saadun tiedon mukaan Volkan on murhattu.
Raninen on sekaantunut asiaan.”
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Lindholm muisteli saaneensa tiedon Aarniolta. Esitutkinnassa Lindholm oli
kertonut saaneensa tiedon Suomesta (s. 1023).

Todistaja Michael Hiljegren on kertonut videoyhteydellä oikeudelle olleensa
Ünsalin kanssa tekemisissä todistajansuojeluun liittyvän tehtävän johdosta.
Todistaja ei muistanut olleensa yhteydessä Suomen poliisiin Ünsaliin liittyen.

Todistaja Kenneth Eriksson on kertonut oikeudessa käsityksenään, että
Suomen poliisista enimmäkseen Aarnio oli ollut Lindholmiin Ruotsiin
yhteydessä.

Aarnion tiedonhankinta

Syytteen mukaan Aarnio on henkirikoksen suunnittelun ja valmistelun aikana
järjestänyt poliisin tiedonhankintaa, jota on kohdistettu murhaa suunnitteleviin
henkilöihin.

Vastaaja Aarnio on kertonut oikeudessa yleisellä tasolla tutkinnanjohtajan
päättäneen tarkkailusta. Aarniolla ei ollut ollut tarkkaa tietoa asiasta, mutta
varmasti epäiltyjä oli ”aika ajoin” tarkkailtu.

Herralan kiinteistön tarkkailu

Syytteen mukaan Aarnio on tiennyt, että Ünsalin murhaa suunnitellaan
Herralassa sijaitsevassa rakennuksessa kokoontuvien Anderssonin ja
ruotsalaisten rikollisten toimesta, jotka ovat varta vasten tulleet Suomeen
murhaa toteuttamaan.

Aarnio on kertonut oikeudessa hänen tietonsa tarkkailusta rajoittuvan tehtyjen
raporttien tarkasteluun (S18). Rainiala oli pyytänyt virka-apua
Karhu-ryhmältä, jolla oli valmius vaikeisiin tarkkailutehtäviin. Karhu-ryhmä
oli kevyemmän työtilanteen vuoksi lupautunut auttamaan Helsingin poliisin
huumerikosyksikköä mainitunlaisissa tehtävissä. Aarnio ei muistanut Jyrki
Niemisen kanssa keskustelua Herralasta. Aarnio oli ollut huumerikosyksiköstä
ainoa Herralaa aikaisemmin tarkkaillut henkilö. Jos Aarnio oli kertonut
Niemiselle Karhu-ryhmän tulevan vapauttamaan tämän, oli mahdollista, että
Aarnio oli joutunut asiaan mukaan tunnettuaan tarkkailun kohteen. Aarnio oli
jossakin vaiheessa muistanut tietävänsä Herralasta ”Päkän” eli Pär Erikssonin,
jota hän oli ollut joskus postaamassa huumeesta. Aarnio ei ollut kieltänyt
Niemistä antamasta tarkkailusta tietoja. Tietojen antamisesta päätti
tutkinnanjohtaja. Tarkkailusta saatu tieto oli tässä tapauksessa pitänyt toimittaa
paikallisen tiedusteluryhmän Rinteelle. Herralan tarkkailussa havaintona oli
yhtenä päivänä ollut se, että joku oli nähty haravoimassa lehtiä. Toisella
tarkkailukerralla ei ollut tehty mitään havaintoja.

Kirjallisena todisteena olevan (S18) asiakirjan mukaan Helsingin
poliisilaitoksen valmiusyksikkö Karhulla on ollut kaksi Hollolan kunnassa
Herralan kylässä ollutta virka-aputehtävää.

Ensimmäinen tehtävä on tarkkailuraportin mukaan ollut 29.-30.9.2003 klo
17.00-10.00. Virka-apua on merkitty pyydetyn Helsingin huumerikosyksiköstä
ja pyytäjänä olleen Rainiala. Edelleen merkintöjen perusteella pyyntö on
osoitettu Hietalalle. Tehtävän suppea kuvaus tavoitteineen kohtaan on kirjattu:
”Huumekauppias pitää mahdollisesti kokouksen rikollisjohtajien kanssa ko.
rakennuksessa. Aseistautuneita, henkirikos/palkkamurha kaverilla entisyytenä.
Lisäksi paikalla muita rosvoja, määrä tuntematon. Tehtävänä tarkkailla
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kohderakennusta, ilmoittaa henkilöistä/ajoneuvoista kom. Rinne 745776.
Mahd. kiinniotto eri operaationa lisävoimin.” Tehtävän onnistuminen kohtaan
on kirjattu kohteen olleen tarkkailun alla kello 21.00-8.00. Mitään liikettä ei
ole havaittu. Tehtävälle on kirjattu osallistuneen: Juhola, Pennanen ja Husu.
Raportin laatijaksi on merkitty 7.10.2003 Jukka Juhola.

Toinen tehtävä tarkkailuraportin mukaan on ollut 4.10.2003 kello 18.00-24.00.
Virka-apua on merkitty pyydetyn edellä mainitun pyynnön tavoin
huumerikosyksikön ja Rainialan toimesta. Tehtävän kuvaukseen tavoitteineen
on kirjattu: ”Kohteen tarkkailu metsästä käsin ja valmistautuminen sisään
menoon ja kiinniottoihin”. Tehtävän onnistuminen kohtaan on merkitty:
”Kohdetta tarkkailtiin yhden partion toimesta ja valmistauduttiin
kiinniottoihin, kunnes tilanne vihellettiin poikki. Jatkuu myöhemmin.”.
Tehtävälle on kirjattu osallistuneen: Kaikko, Lounasaho, Husu, Rosten,
Pastinen, Kallio, Veirto, Häggvist ja Haapanen. Raportin laatijaksi on kirjattu
5.10.2003 Kaikko.

Todistaja Vesa Hietala on kertonut oikeudessa olleensa vuonna 2003
valmiusyksikkö Karhun johtaja. Hietalalla ei ollut muistikuvia Herralan
tarkkailusta 29.-30.9.2003 eikä liioin tarkkailusta 4.10.2003. Karhu-ryhmä oli
saanut huumerikosyksiköltä kymmeniä pyyntöjä vuosittain muun muassa
tarkkailutehtäviin. Virka-apupyyntöjä oli saatu pääasiassa huumerikos- ja
väkivaltarikosyksiköltä päällystötasolta. Pyynnöt oli käytännössä esitetty
Hietalalle. Suoritetuista tehtävistä ryhmän johtaja oli laatinut raportin lähinnä
hallintoa ja palkkioiden maksamista varten. Asiakirjaan merkittiin paikalla
olleet henkilöt käytettyine työaikoineen. Hietala oli aikanaan tallentanut
tietokoneelleen Herralan tarkkailuun liittyvät asiakirjat, jotka hänellä edelleen
olivat tallennettuina.

Hietala on todennut virka-aputehtävästä 29.-30.9.2003 (S18) merkittyjen
tietojen varmasti pitävän paikkansa. Asiakirjasta oli pääteltävissä, että Rainiala
oli kertonut Hietalalle tarkkailuun liittyvät keskeiset tiedot ja Hietala oli
välittänyt tiedot Juholalle, joka oli laatinut raportin. Mitä ilmeisimmin Rainiala
oli ilmoittanut Rinteen yhteyshenkilöksi. Siihen nähden, että vain kolme
henkilöä oli ollut tehtävällä, oli pääteltävissä kyseessä olleen nimenomaan
tarkkailusta. Oli mahdollista, että asiakirjaan oli merkitty muilta poliiseilta
saatua tietoa. Jälkimmäinen virka-aputehtävä oli todennäköisesti ollut jatkoa
ensimmäiselle tarkkailutehtävälle. Jälkimmäisellä tehtävällä oli valmistauduttu
mahdolliseen henkilöiden kiinniottoon ottaen huomioon tehtävällä olleiden
henkilöiden lukumäärä.

Todistaja Kullervo Rinne on kertonut oikeudessa työskennelleensä vuonna
2003 Helsingin poliisilaitoksella alueellisessa tiedusteluyksikkö atarissa, joka
antoi poliisille virka-apua tarkkailutehtävissä eri puolilla Suomea. Rinne oli
työtehtäviensä vuoksi ollut yksikön keskiössä ja tarpeen vaatiessa tiedottanut
välittömästi yksikkönsä saamaa tietoa tutkintaan, jossa tyypillisesti asian
selvittäminen alkoi tarkkailulla. Myös Karhu-ryhmän jäsenet olivat
osallistuneet atarin virkatehtäville.

Rinne on kertonut Herralan tarkkailusta muistavansa asiaan liittyneen henkilöt
Raimo Andersson ja Pär ”Päkä” Eriksson. Anderssonista oli ollut rikostutkinta
vireillä. Rinteellä ei ollut muistikuvia tarkkailutehtävistä 29.9.-30.9.2003 ja
4.10.2003 laadituista raporteista eikä tarkempaa käsitystä niistä ilmenevistä
tiedoista. Kirjallisena todisteena olevasta asiakirjasta (S18) Rinne on päätellyt
29.-30.9.2003 tarkkailun kohteen vaikuttaneen olleen selvillä. Rinne ei
muistanut virka-avun pyytänyttä henkilöä eikä epäillyn rikoksen nimikettä eli
sitä, oliko tarkkailu liittynyt huumausainerikokseen. Rinne ei muistanut,
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kenelle hänen olisi pitänyt ilmoittaa Herralassa tehdyistä
tarkkailuhavainnoista. Rinteellä ei ollut muistikuvia jälkimmäisestä
tarkkailusta 4.10.2003.

Todistaja Jyrki Nieminen on kertonut oikeudessa Herralan tarkkailusta.
Niemisellä on ollut tallessa muistiinpanot (S17) kertomaltaan tehtävältä.
Nieminen oli kirjoittanut kahdelle muistilehtiön sivulle seuraavaa
ensimmäisellä sivulla: ”Andersson Raimo ent. Jaatinen, Raninen Janne ja
Nokia 6610 sis. DNA liittymä sekä numerosarja 352504002314990. Toiselle
sivulle on merkitty Ma 29.9.-03,-klo 15.15 pohjoisesta HVN-248 Nissan
Sunny Sedan ainakin 2 h:löä, must. puk ruma mies ja käheä ääninen nainen
pit.hiukset juttelivat kovalla äänellä (ajok luokista jne / -keräsivät omenoita - -
ja ajoivat n. 10 min päästä saapumisesta – JN”.

Nieminen on kertonut toimineensa vuonna 2003 alueellisessa
tarkkailuyksikössä atarissa niin sanotun kakkosryhmän ryhmänvetäjänä.
Tarkkailu oli ollut Niemisen päätehtävä poliisissa 1990-luvun alusta kevääseen
2005 asti. Eniten virka-apupyyntöjä oli saatu Helsingin poliisilaitokselta
huumerikosyksiköltä. Aarnio oli maanantaina 29.9.2003 pyytänyt häntä
huoneeseensa. Aarnio oli kertonut saaneensa tietoa siitä, että joku
”turkkilainen” tai ”ruotsalais-turkkilainen” aiotaan tappaa Suomessa.
Kohteesta eli uhrista ei ollut annettu nimeä, ja Nieminen oli jälkeenpäin
Kaupilta kuullut nimen Ünsal. Tekoon liittyviä henkilöitä olivat Raimo
Andersson ent. Jaatinen ja Janne Raninen. Uhrilla oli nokialainen, jossa oli
DNA-kortti puhelimessa. Nieminen oli kirjannut ylös 15 numeron sarjan,
jonka täytyi olla puhelimen IMEI-koodi, eikä liittymän numero, jonka
Nieminen oli aikaisemmin kertonut numerosarjan olevan. Nieminen oli
kirjoittanut Aarniolta saamansa tiedot muistiinpanovihkoonsa. Suunniteltuun
tekoon oli liittynyt myös vanha omakotitalo, Herrala-niminen kiinteistö.
Kysymys oli ollut mahdollisesta henkirikoksen torjunnasta.

Nieminen oli esitutkinnassa kertonut Aarnion kertoneen taustatietona
”ruotsalaisesta kovasta rosvosta, joka on Suomessa ja mahdollisesti
hengenvaarassa sekä uhataan tappaa” ja että ”uhri oli tietoinen uhasta” (s.
1219). Nieminen on kertonut oikeudessa, että esitutkintakertomuksessa oleva
kirjaus uhrin tietoisuudesta oli virheellinen.

Niemisen oli pitänyt lähteä tehtävälle välittömästi. Niemisen tehtävään oli
kuulunut tarkkailla, kannettaisiinko isoa ja raskasta mattokääröä tai laatikkoa.
Jos niin olisi tapahtunut, Niemisen olisi pitänyt soittaa Kullervo Rinteelle.
Tämän jälkeen olisi mietitty, mitä tehtäisiin. Aarnio oli myös todennut
tehtävän olevan sellainen, ettei siitä tarvinnut kenenkään tietää eikä ainakaan
keskusrikospoliisin, koska silloin siitä tulisi sellainen ”sotku tai show tai
soppa, josta ei selviäisi”. Aarnio ei ollut maininnut Pär ”Päkä” Erikssonin
nimeä. Nieminen oli lähtenyt tehtävälle yksin. Aarnion mukaan tarkkailu
kestäisi torstaihin (2.10.) asti, ja Karhu-ryhmän miehet vapauttaisivat
Niemisen yöksi. Näin oli tapahtunut. Nieminen oli aikaisemmin anonut ja
saanut syyslomaa keskiviikosta 1.10 alkaen ja hänellä oli jo lentoliput
ostettuna. Nieminen oli pyytänyt aikaistettua vuoron vaihtoa tiistaille (30.9.)
kello 12. Aarnio oli ilmoittanut, että Porolan/Vainionpään porukasta tulee
mahdollisesti joku vaihtamaan. Nieminen oli soittanut myöhemmin Toloselle
olevansa ”omalla tehtävällä” ja pyytänyt tätä vastaamaan työvuoron tehtävistä.

Nieminen on kertonut tulostaneensa Herralan aluetta koskevia karttoja ennen
tehtävälle lähtöä. Aarnion tehtävänannot olivat tavanomaisesti kiireellisiä ja
lyhyitä mutta selkeitä. Poikkeuksellista oli tällä kerralla ollut se, että Nieminen
oli joutunut kysymään yksityiskohtia. Suunnitelmaakaan ei ollut ollut, jos
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ongelmia ilmaantuisi. Nieminen oli asettunut tarkkailemaan kohdetta erään
kuusen juurelle, mistä hän oli löytänyt vanhat nippusiteet.

Nieminen oli ensimmäisenä päivänä havainnut pariskunnan keräämässä
omenia. Niemisen mukaan hän oli todennäköisesti saanut illalla puhelun
vuoron vaihdosta, ilmeisesti Karhun porukalta. Nieminen oli pois lähtiessään
törmännyt heihin ja vaihtanut heidän kanssaan lyhyesti tietoja. Nieminen oli
seuraavaan vuoroon tulleelle kertonut saaneensa ohjeeksi soittaa Rinteelle, jos
jotain isoa kannettaisiin ulos. Karhun miehiä oli ollut kaksi, eikä Nieminen
ollut tuntenut heitä. Kumpikaan heistä ei ollut Niemisen entuudestaan
tuntemansa Juhola. Nieminen oli toimistolla kirjoittanut Rinteelle tiedot ja
lähettänyt valokuvan näkemästään pariskunnasta. Nieminen ei muistanut,
oliko hän antanut tietoja Aarniolle.

Nieminen oli sopinut menevänsä vapauttamaan Karhu-ryhmän (tiistaina)
aamulla. Paikalle päästyään ei heitä enää ollut näkynyt. Niemisen tarkkaillessa
kiinteistöä 15 metrin pituisessa kuljettimessa ollut koira oli käynyt
haistelemassa Niemistä. Nieminen oli nähnyt myös eläkeiässä olevan miehen
tulevan kiinteistölle ja haravoivan lehtiä. Niemisellä ei ollut ollut muita
havaintoja. Rinne oli soittanut Niemiselle ja oli ilmoittanut tämän voivan jo
lopettaa tarkkailun, mikä oli ollut Niemiselle yllätys. Rinne oli myös tarjonnut
Niemiselle kyydin tämän autolle. Rinne oli ollut kylällä ja oli viiveellä
vastannut Niemiselle, että hänellä oli ”vähän asiaa Lahteen”. Rinne oli tiennyt
kohdekiinteistön, hän oli tullut Niemistä vastaan ja vienyt tämän autolle. Nyt
syksyllä Niemiselle oli tullut mieleen, että ehkä siellä oli ollut paikalla
huumerikosyksiköstä muitakin, ja ehkä siellä oli varauduttu Niemisen
mahdolliseen soittoon. Tämä oli kuitenkin Niemisen puolelta arvailua.

Nieminen ei muistanut keskustelleensa Aarnion kanssa tarkkailutehtävästä.
Irtorepliikkejä hän oli puhunut Kaupin, Tyynelän ja Kyllösen kanssa.
Niemisen käsityksen kyse oli ollut henkirikoksen suunnittelusta, ei muusta.
Huumeista ei ollut puhuttu sanaakaan. Nieminen oli palannut lomaltaan
(lokakuun) 15. päivänä päivävuoroon. Kauppi oli ensimmäisen kerran
käyttänyt sanaa ”huume” ja kertonut Niemiselle, että ”nyt se turkkilainen on
tapettu.” Kaupin ilmoitus oli ollut yllättävä. Nieminen oli tiedustellut
mahdollisuuksia asian selviämiselle ja Kauppi oli kertonut ”kuuntelun olleen
päällä huumejutulla”. Nieminen oli vasta tässä vaiheessa saanut tiedon
telekuuntelusta, josta ei ollut ollut tehtävänannossa puhetta. Siitä Nieminen oli
esitutkinnassa kertonut toisin (s. 1221).

Nieminen on lomansa ajankohdasta ja töihin paluunsa ajankohdista
(1.10-8.10.2003 ja 15.10) päätellyt oikeudessa, että Kaupin oli täytynyt kertoa
hänelle Ünsalin murhasta todennäköisemmin 16.10.2003 eikä 17.10.2003.

Nieminen on kertonut edelleen pohtineensa Herralan tarkkailuun liittyviä
seikkoja. Hänen muistikuvansa olivat rikastuneet, tarkentuneet ja
korjaantuneet. Niemiselle oli tullut mieleen asioita, kun hän oli löytänyt muun
muassa muistilehtiönsä tehtävältä, kalenterin, lentokentältä
pysäköintiautomaattikuitin loma-ajalta 1.10-8.10.2003 ja pikapassin.
Nieminen oli lukenut jonkin asiaan liittyvän jutun lehdistä. Tuoreempia asioita
hän ei kuitenkaan ollut lukenut, koska oli pyrkinyt välttämään niitä ja
aiheeseen liittyneitä keskusteluja. Kalenteriin merkittyjen työvuorojen (Li9, s.
18) osalta Nieminen on todennut, että merkityt viralliset työvuorot eivät
välttämättä olleet toteutuneet. Nieminen ei ollut aikaisemmin nähnyt
Karhu-ryhmälle osoitettua virka-apupyyntöä (S18). Hänestä vaikutti siltä, että
Karhu-ryhmälle oli tarkkailusta annettu eri tiedot kuin hänelle. Karhun
4.10.2003 tarkkailusta Nieminen ei ollut tiennyt.
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Todistaja Jukka Juhola on kertonut oikeudessa toimineensa 2000-luvun alussa
Helsingin poliisilaitoksella erityisturvayksikössä eli valmiusyksikkö Karhussa.
Puhtaita tarkkailutehtäviä oli vähän yksikön tehtävien oltua yleensä piirityksiä
ja kiinniottoja. Päällystö oli antanut tehtävät ryhmälle. Vuonna 2003 komisario
Hietalalta oli annettu Herralan kohteen tarkkailutehtävä, joka Hietalalle oli
tullut komisario Rainialalta. Tarkkailutehtävällä oli ollut kolme henkilöä yön
yli hämärän laskeutumisesta aamuun. Tapahtumia tai liikkeitä kohteen
ympärillä oli tarkkailtu, esimerkiksi kiinteistölle tulevia tai sieltä poistuvia
henkilöitä tai ajoneuvoja tai mitä tahansa tavaraa. Heille oli ilmoitettu
kysymyksessä olevan huumausainerikosepäily ja Anderssonin nimi oli
mainittu. Andersson oli joko kiinteistön omistaja, haltija tai käyttäjä.
Kiinteistöllä ei ollut havaittu tapahtumia. Havainnoista olisi otettu yhteyttä
komisario Rinteeseen. Tarkkailutehtävä Herralan kiinteistöllä oli ollut Juholan
ryhmälle ensimmäinen. Juholalla ei ollut mielikuvaa siitä, että kiinteistöllä
olisi ollut tarkkailua Juholan ryhmän aloittaessa vuoron. Hänellä ei ollut
muistikuvia, että kiinteistöllä olisi tavattu ketään. Kohdetta oli myöhemmin
tarkkaillut joku toinen ryhmä. Juhola oli laatinut raportin (S18) tehtävän
jälkeen. Tavanomaisesta tehtävästä tarkkailu oli poikennut siinä, että se oli
ollut tutkinnallinen eikä tehtävään ollut sisältynyt kiinniottoa. Tehtävä oli
suoritettu ylityönä.

Todistaja Kari Vainionpää on kertonut oikeudessa, ettei hänellä ollut
muistikuvia Herralan kiinteistön tarkkailusta. Vainionpää oli tarkastanut
vanhasta keikkapäiväkalenteristaan työtehtäviään syyskuulta 2003.
Merkintöjen mukaan hän oli 30.9.2003 ollut Oulun poliisin
virka-apupyynnöllä Lassilassa, jota koskevan tarkkailun kestosta Vainionpää
ei osannut sanoa. Vainionpää tunsi Niemisen. Vainionpäällä ei ollut
muistikuvaa siitä, että Nieminen olisi ottanut häneen yhteyttä. Yhteydenotto
olisi todennäköisesti jäänyt Vainionpäälle mieleen, koska tehtävät
pääkaupunkiseudun ulkopuolella olivat harvinaisia. Vainionpää piti
mahdollisena, että Niemisen merkintä oli tehty ennakkoon.

Todistaja Rainiala on kertonut, että hän ei muistanut yhtään mitään Herralassa
tehdystä tarkkailusta eikä sitä, että poliisi oli tarkkaillut kohdetta. Poliisin oli
täytynyt pitää arvokkaana saamaansa tietoa, koska kohdetta oli tarkkailtu
(S18). Rainiala oli esitutkinnassa näkemistään asiakirjoista kytkenyt tarkkailun
telekuuntelusta ilmenneeseen. Jostakin poliisi oli saanut tietää Anderssonin ja
Erikssonin tapaamisesta Herralassa. Herralaan olisi yöaikaan voinut saapua
esimerkiksi huumausainelasti. Rainialan käsityksen mukaan tarkkailu oli
liittynyt huumausainerikostutkintaan, kun Karhu-ryhmä oli saanut
huumerikosyksiköltä taustatietoa tarkkailuun. Oli ollut tavanomaista pyytää
virka-apua Karhu-ryhmältä tarkkailutehtäviin. Rainialalla ei ollut muistikuvia
siitä, miten Nieminen olisi liittynyt Herralan tarkkailuun eikä siitä, Aarnio olisi
antanut tarkkailutehtävän Karhu-ryhmälle.

Todistaja Tolvanen on kertonut oikeudessa, ettei hän tiennyt mitään Herralaan
liittyvästä tarkkailusta. Kohde ei sanonut hänelle mitään, eikä kukaan ollut
kertonut Tolvaselle asiasta aikaisemmin. Tolvanen oli kuullut Herralan
tarkkailusta nyt kysymyksessä olevan asian tutkinnan yhteydessä. Tolvanen oli
kuullut kuulustelunsa jälkeen Rainialan puhuvan Aarnion kanssa puhelimessa.
Tolvanen oli halunnut tietää, että mistä Herralan asiassa oli ollut kysymys.
Tolvanen ei ollut saanut Aarniolta mitään sellaista vastausta, joka olisi avannut
asiaa. Tolvanen oli keskustellut asiasta Rainialan kanssa. Tämän mukaan
tarkkailu oli koskenut huumausainerikostutkintaa eikä Rainiala ollut tiennyt
mistään murhaan liittyvästä tarkkailusta.
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Todistaja Kari Kauppi on kertonut oikeudessa edesmenneen poliisi Heikki
Suvannon soittaneen hänelle tiedettyään sen, että Anderssonista oli oltu
kiinnostuneita. Suvanto oli soittanut Anderssonin käyneen kuumana Päkä
Erikssonille jostakin velasta. Suvanto oli ajatellut Anderssonin tekevän
Herralassa asuvalle Päkälle jotakin. Kauppi ei tuntenut Päkää, minkä vuoksi
hän oli kehottanut Suvantoa soittamaan Aarniolle, joka tunsi Erikssonin. Asia
oli liittynyt jotenkin huumausaineisiin, velkoihin ja joihinkin ruotsalaisiin. Kau
ppi ei tiennyt, mistä Suvanto oli tiedon saanut eikä ollut sitä kysynyt. Puhelu
oli ollut lyhyt. Kauppi oletti saaneensa puhelun Herralan tarkkailun aikoihin ja
tarkkailun järjestetyn Suvannon puhelun johdosta. Oli myös mahdollista, että
Kauppi oli ollut yhteydessä Rainialaan, mistä Kaupilla ei kuitenkaan ollut
muistikuvia. Kauppi oli jälkeenpäin saanut tietää Niemisen ja Karhu-ryhmän
olleen tarkkailemassa Herralaa. Kauppi ei ollut keskustellut Herralasta
Niemisen kanssa. Sen Kauppi tiesi, ettei Herralassa ollut tapahtunut mitään.
Tarkkailutehtävän suorittaminen yksin ei ollut poikkeuksellista. Tarkkailijoille
ei myöskään kerrottu kaikkia tiedossa olevia tietoja.

Kapteeninkadun tarkkailu

On riidatonta, että Raninen on päässyt ehdonalaiseen vapauteen 3.6.2003 ja
Raninen on vapautumisensa jälkeen asunut osoitteessa Kapteeninkatu 24 E 65
Helsingissä. Ünsal on saapunut 28.9.2003 Suomeen Ranisen luokse.

Todistaja Raninen on kertonut oikeudessa ihmetelleensä, miksi häntä oli
kiinniottonsa (21.1.2004) jälkeen kuulustellut huumepoliisi. Ranista oli epäilty
murhasta. Poliisi oli ilmoittanut olevansa tutkinnassa mukana, koska puhui
ruotsia. Raniselle oli jäänyt mieleen poliisin lausuma seurannasta eli ”jos
seurantaa ei olisi otettu pois, he olisivat jääneet kiinni matto kainalossa”.
Poliisin mukaan tarkkailu olisi otettu pois tekoiltana.

Todistaja Tolonen on kertonut videoyhteydellä oikeudelle, ettei hänellä ollut
muistikuvia työtehtäviin liittyen Kapteeninkadulta. Tolonen oli jo unohtanut
esitutkinnassa kertomansa. Esitutkintakertomus piti paikkansa.

Esitutkinnassa Tolonen oli kertonut, että hänellä oli äärimmäisen hatara
mielikuva Ranisen tarkkailusta syksyllä 2003. Raninen oli juuri saapunut
Suomeen ja majoittunut jonnekin ”Viiskulman kupeeseen, olisiko ollut
Kapteeninkadulle”. Tolonen oli olettanut tarkkailtavan olevan Raninen, muttei
ollut siitä varma. Tarkkailulla ei ollut tapahtunut mitään erityistä, joka olisi
jäänyt Tolosen muistiin. Hän ei myöskään ollut osannut sanoa, miksi hänen
muistinsa mukaan Raninen olisi juuri saapunut Suomeen, mutta näin hän oli
muistavinaan. Ajankohtaa tälle tarkkailulle hän ei ollut osannut sanoa (s.
1461).

Todistaja Nieminen on kertonut oikeudessa käsityksenään, että Tolonen oli
Niemisen loman aikana tarkkaillut Kapteeninkadulla. Nieminen ja Tolonen
olivat joskus poliisilaitoksella keskustelleet asiasta, jolloin Tolonen oli inttänyt
olleensa tarkkailutehtävällä murhajutulla ja tietävänsä asiasta. Tolonen oli
tiennyt telekuuntelun liittyneen murhaan. Nieminen oli kuullut Kaupin
kertoneen huumejutusta. Niemisen arvio tarkkailuajankohdasta perustui siihen,
ettei hän ollut tarkkailusta tiennyt. Oli toki mahdollista, että hänellä olisi ollut
myös joku muu tehtävä. Niemisellä ei ollut aluksi esitutkinnassa ollut
muistikuvia tästä asiasta.

Todistaja Rainiala on kertonut oikeudessa Ranisen olleen tarkkailun kohteena
heinä-elokuussa 2003.
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Todistaja Kauppi on kertonut oikeudessa, että Leinosen joitakin tapaamisia oli
tarkkailtu. Ranista oli tarkkailtu vasta murhan jälkeen. Huumausainetutkinta
oli ennen murhaa ollut vasta alkutekijöissään eikä ennen murhaa ollut ollut
tarkkailua.

K-Raudan tarkkailu

Andersson ja Vilhunen ovat 10.10.2003 noin kello 14.38 aikaan puhuneet
puhelimessa (kohta 1 / telekuunteluaineisto) ja sopineet tapaamisen
K-Rautaan. Tapaaminen on vahvistettu puhelussa kello 14.55.

Vilhunen on kertomansa mukaan ilmoittanut poliisin paljastumisesta heti
Aarniolle.

Ravintola Seurahuoneen tarkkailu

Riidatonta on, että Andersson, Raninen ja Ünsal ovat 15.10.2003 olleet
Ravintola Seurahuoneella (Socis) osoitteessa Kaivokatu 12, jonne he ovat
saapuneet kello 22.47 ja josta he ovat poistuneet kello 23.40 kohti Vuosaarta.
Lisäksi on riidatonta, että poliisi on saanut haltuunsa
valvontakameratallenteita, joissa edellä mainitut henkilöt ovat.

Anderssonin ja Ranisen liittymien televalvontatietoja ei ole enää tallella.
Näihin televalvontatietoihin on kuitenkin viitattu joissakin Ünsalin
henkirikostutkinnan yhteydessä tehdyissä kuulusteluissa. Näiden viittausten
perusteella Ranisen puhelin oli soitetun puhelun aikana 15.10.2003 kello 22.37
paikantunut tukiasemaan Uudenmaankatu 34 ja puhelun kello 23.21 aikana
tukiasemaan Mannerheiminaukio 1a (s. 2219).

Aarnio on kertonut oikeudessa poliisin saaneen tiedon Seurahuoneella
olemisesta ja siten televalvontatietojen perusteella myös ravintolasta
tallentuneet valvontakamerakuvat.

Todistaja Tolvanen on kertonut oikeudessa, että huumausainerikostutkintaan
liittyen jotakin tarkkailua oli voinut olla. Tolvanen ei tiennyt, miten
valvontakamerakuvia oli osattu etsiä Seurahuoneelta.

Todistaja Töyräs on kertonut videoyhteydellä oikeudelle saaneensa tietoa
televalvonnasta huumerikosyksikön kautta. Esimerkiksi Andersson oli
soittanut puolisolleen, mistä tutkijat olivat saaneet tiedon ravintola Sociksesta
tapaamispaikkana ja epäillyt henkilöt ”valon alle”. Ravintolan
valvontanauhojen saaminen viittasi siihen, että tieto oli saatu
telekuunteluaineistosta. Huumerikosyksikön kanssa ei ollut ollut puhetta siitä,
että huumerikosyksikkö olisi käyttänyt tietolähdettä tietojen saamiseen.
Tallenteelta oli saatu kuva mahdollisista tekijöistä, joita oli alettu yhdistää
Ünsalin tapaukseen ottamalla huomioon muu aineisto. Töyräällä ei ollut
muistikuvia siitä, että Seurahuoneella olisi ollut tarkkailua.

Todistaja Kauppi on kertonut oikeudessa, että henkirikoksen jälkeen
kuunnelluista puheluista oli selvinnyt Anderssonin, Ranisen ja Ünsalin olleen
kaupungilla. Andersson oli soittanut Leinoselle ja taustalla oli kuulunut
Ünsalin ääni. Tämän jälkeen oli vielä ollut erinäisiä puheluita, joiden
perusteella oli päätelty sellaisen teon tapahtuneen. Väkivaltarikosyksikkö oli
hakenut valvontakameratallenteet Ravintola Seurahuoneelta. Tieto oli
todennäköisesti saatu televalvonnalla. Henkilöitä ei ollut tuolloin tarkkailtu.

Todistaja Rainiala on kertonut oikeudessa, että telekuuntelupuheluita oli alettu
käydä läpi sen jälkeen, kun henkirikoksesta oli saatu tieto. Puheluista oli
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löytynyt Anderssonin soitto, joka oli johtanut siihen, että poliisi oli päätynyt
hakemaan valvontanauhat ravintola Seurahuoneelta. Rainiala ei muistanut,
miten tieto ravintolasta oli saatu. Hän kuitenkin muisti kuvan, jossa
Anderssonilla oli ollut puhelin kädessään. Mahdollisista tietolähteistä Rainiala
ei tiennyt. Tarkkailua ei tuolloin ollut ollut.

Todistaja Viitasaari on kertonut oikeudessa Tolvasella olleiden tietojen
johtaneen siihen, että poliisi oli osannut hakea valvontanauhat Seurahuoneelta.

Todistaja Osmala on kertonut oikeudessa muistavansa Seurahuoneen
valvontakamerakuvat. Osmala ei ollut hakenut niitä. Jossakin vaiheessa oli
ilmennyt, että Suppula oli hakenut kuvat. Osmala ei tiennyt, missä vaiheessa
tutkintaa kuvat oli haettu.

Todistaja Eriksson on kertonut oikeudessa olleensa murhan tapahtuma-aikaan
Ruotsissa virkamiesvaihdossa. Piti paikkansa, että Eriksson oli esitutkinnassa
saanut puhelimessa tietää murhasta Irma Suppulalta. Asiasta ei ollut
keskusteltu enemmälti, koska Suppulalla oli ollut kiire hakea
valvontakamerakuvia. Suppula oli kertonut kovasta, suunnitellusta
henkirikoksesta, jonka tekijät ja uhri olisivat jonkin hotellin
valvontakameratallenteilla (s. 716).

Huumausainerikosepäilyt ja tutkintatoimet

Telepakkokeinot

Syyttäjän mukaan telepakkokeinoja koskevat hakemukset ovat olleet pääosin
tekaistuja. Aarnion puolustuksen mukaan Anderssonia, Leinosta ja Ranista
sekä Vilhusta on epäilty törkeistä huumausainerikoksista.

Vastaaja Aarnio on kertonut oikeudessa, ettei hän ollut ollut henkilökohtaisesti
tekemisissä Anderssonin, Leinosen tai Ranisen kanssa. Anderssonin tuntevalle
Rainialalle oli ollut luontevaa tutkia näihin henkilöihin liittyneitä rikosepäilyjä
ja Rainiala oli ollut tutkinnanjohtajana mainittuja henkilöitä koskevissa
epäillyissä törkeissä huumausainerikoksissa. Aarniolla ei ollut muistikuvaa
telepakkokeinoista vuodelta 2003. Nämä henkilöt olivat ”vetäneet kokaiinia”,
ja Rainiala oli ollut ihan oikeiden henkilöiden perässä. Aarniolla ei ollut ollut
mitään tekemistä näiden telepakkokeinojen kanssa. Aarnio oli tiennyt, että
näiden henkilöiden liittymiä kuunneltiin. Vilhuselta ei ollut saatu murhasta
tietoa. Toisten uhkaaminen oli yleistä, eikä henkeen kohdistuneesta uhasta
ollut ollut yleistä huhua tarkempaa tietoa. Näiden henkilöiden liikkeistä ja
huumeista oli saatu jonkin verran tietoa Kaupin tai Rainialan välityksellä
huumerikosyksikköön. Reaaliaikainen telekuuntelu oli harvinaista. Kuuntelua
oli tavanomaisen työvuoron aikana. Kuuntelussa oli saattanut olla 2-3 päivän
tauko vapaapäivien vuoksi.

Vilhunen on kertonut oikeudessa ilmoittaneensa Aarniolle Leinosesta
kuultuaan Anderssonilta hänen olevan ”mukana”. Vilhunen oli kertonut
Aarniolle, ettei Andersson perääntyisi enää. Asia oli Anderssonille
kunniakysymys. Vilhunen oli antanut Aarniolle Anderssonin, Leinosen ja
Ranisen puhelinnumerot, jotka Aarnio oli kirjoittanut ylös. Aarnio oli päivän
tai parin kuluttua ilmoittanut Anderssonin, Leinosen ja Ranisen olevan
kuuntelussa ja seurannassa. Murhahanke oli ollut perusteena telekuuntelulle.
Aarnio oli kysynyt Vilhuselta tämän varautumisesta mahdolliselle
kotietsinnälle, jos epäillyt kävisivät Vilhusen kotona. Aarnio oli ollut
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kiinnostunut tietämään, missä tehdään ja kuka tekee. Henkirikoksen uhka oli
ollut jatkuva, vaikka Vilhunen ei ollut tiennyt, koska tai missä Ünsal
tapettaisiin.

Vilhunen oli esitutkinnassa 28.11.2019 kertonut Ranisen saaneen
Anderssonilta subutexejä myyntiin (Li4 s. 16).

Todistaja Raninen on kertonut oikeudessa, ettei häneltä ollut esitutkinnassa
kyselty epäillystä huumausainerikoksesta. Raninen ei ollut Suomessa tehnyt
huumausainekauppaa, hän ei ollut saanut Anderssonilta subutexejä myyntiin
eikä Raninen osannut sanoa mitään vuoden 2003 huumausaineiden kaupasta
Vilhusen osalta. Raninen ei myöskään tiennyt Anderssonin tai Leinosen
huumausainetekemisistä.

Telepakkokeinoista laaditun kaavion (S19) ja kirjallisena todisteena olevan
Helsingin käräjäoikeuden päätöksen (A23) ja televalvontaa koskevan
vaatimuksen (A6) mukaan Raimo Anderssoniin, Leinoseen, Raniseen ja
Vilhuseen on kohdistettu telekuuntelu- ja televalvontaa seuraavasti:

Rikoskomisario Rainiala on 8.10.2003 toimittanut hakemuksen
käräjäoikeuteen hakien telekuuntelu- ja televalvontalupaa -9990 päättyvään
Anderssonin käytössä olleeseen liittymään epäillystä törkeästä
huumausainerikoksesta 1.8.2003- (6070/RHU/R/145414/03). Telekuuntelu- ja
televalvontalupaa on pyydetty ajalle 9.10.-8.11.2003. Vaatimuksessa on
perusteltu olleen syytä epäillä Anderssonin levittävän huumausaineita
pääkaupunkiseudulla ja liittyvän keskeisesti kansainväliseen rikolliseen
toimintaan, jonka tarkoituksena on epäilty olevan huumausaineiden
maahantuonti. Poliisin tarkkailutoiminnan yhteydessä saamien havaintojen
mukaan Andersson oli syyskuun 2003 aikana tavannut muita syylliseksi
epäiltyjä olosuhteissa, jotka vahvistivat häneen kohdistuvia epäilyjä.
Telepakkokeinokaaviosta ilmenevän perusteella käräjäoikeus on myöntänyt
poliisiviranomaiselle telekuuntelu- ja televalvontaluvan pyydetyn mukaisesti.

Rikosylikomisario Kari Tolvanen on 7.11.2003 vaatinut Anderssonille
telekuuntelulupaa epäillystä murhasta 16.10.2003 ja lupa on
telepakkokeinokaavion perusteella myönnetty pyynnön mukaisesti.
Anderssoniin on lisäksi kohdistettu televalvontaa takautuvasti 15.9.2003
lähtien rikoskomisario Olli Töyrään 17.11.2003 laatimasta hakemuksesta (A6),
jossa epäiltynä rikoksena on ollut [Ünsalin] murha Vuosaaressa 15. -
16.10.2003 välisenä yönä. Hakemuksen perusteluissa todetaan, että teon
jälkeen Ünsalin ruumis oli esitutkintatietojen mukaan kuljetettu poliisille
tuntemattomaan paikkaan. Videovalvontamateriaalin perusteella Andersson oli
ollut Ünsalin seurassa Helsingin keskustassa 15.10.2003 kello 22 aikaan ja
televalvontatietojen mukaan Andersson oli ollut tapahtuma-aikaan asunnossa,
jossa Ünsal murhattiin. Oli todennäköistä, että murha oli tehty
toimeksiannosta, ennakolta suunniteltuna ja huomattavaa rahallista korvausta
vastaan.

Rikoskomisario Rainiala on 8.10.2003 toimittanut hakemuksen
käräjäoikeuteen hakien telekuuntelu- ja televalvontalupaa -4602 päättyvään
Ranisen käytössä olleeseen liittymään epäillystä törkeästä
huumausainerikoksesta 1.8.2003- (6070/RHU/R/145414/03). Telekuuntelu- ja
televalvontalupaa on pyydetty ajalle 9.10.-8.11.2003. Vaatimusta on perusteltu
samoin tavoin kuin Anderssonin hakemusta 8.10.2003.
Telepakkokeinokaavion perusteella telekuuntelu- ja televalvontalupa on
myönnetty hakemuksen mukaisesti.
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Rikoskomisario Raimo Paakkala on 16.9.2003 vaatinut telekuuntelu- ja
televalvontalupaa -2534 ja -2535 päättyviin Leinosen käytössä olleisiin
liittymiin epäillystä törkeästä huumausainerikoksesta 21.8.2003-
(6070/R/141342/03). Telekuuntelulupaa on pyydetty ajalle 16.9.-15.10.2003 ja
televalvontalupaa takautuvasti 21.8.2003-15.10.2003. Vaatimuksen perusteena
on ollut Virosta Suomeen tapahtuva amfetamiinin maahantuonti- ja
levittäminen. Lupa on myönnetty vaatimuksen mukaisesti. Telekuuntelu- ja
televalvontalupaa on 15.10.2003 annetulla käräjäoikeuden päätöksellä jatkettu
15.10.2003-14.11.2003 väliselle ajalle.

Rikoskomisario Rainiala on Paakkalan puolesta 9.10.2003 vaatinut
telekuuntelu- ja televalvontalupaa -4220 päättyvään Leinosen käytössä
olleeseen liittymään epäillystä törkeästä huumausainerikoksesta 21.8.2003-
(6070/R/141342/03). Telekuuntelulupaa on pyydetty ajalle 9.10.-8.11.2003 ja
televalvontalupaa takautuvasti 27.8.-15.10.2003. Vaatimuksen perusteena on
ollut Virosta Suomeen tapahtuva amfetamiinin maahantuonti- ja levittäminen.

Rikoskomisario Rainiala on 29.10.2003 vaatinut käräjäoikeudelta
televalvontalupaa epäillystä törkeästä huumausainerikoksesta Vilhuseen
kohdistuen 1.8.2003 eteenpäin. Televalvontalupa on myönnetty ajalle
1.8.-28.11.2003.

Todistaja Rainiala on kertonut oikeudessa tunteneensa Raimo Anderssonin
entuudestaan. Andersson oli aikanaan tuonut heroiinia Suomeen, mistä hänet
oli tuomittu. 2000-luvulla tuli viitteitä siitä, että Andersson oli jatkamassa
samaa toimintaa. Andersson oli ollut todella kova huumekauppias ja hänellä
oli ollut Ruotsiin hyvät yhteydet. Rainialan tietämän mukaan Leinonen oli
”lusinut niin paljon” huumeisiin liittyen. Leinonen oli kuulunut
järjestäytyneeseen rikollisryhmään ja ollut tunnettu väkivaltarikollinen.
Rainiala ei tuntenut Ranista, jolla oli ollut yhteyksiä Anderssoniin. Rainiala ei
ollut ollut samassa tutkintaryhmässä Paakkalan kanssa. Rainiala oli hakenut
telekuuntelua, mutta hän ei muistanut telepakkokeinoista mitään. Rainiala ei
muistanut, oliko hänellä ja Aarniolla ollut yhteisiä tutkittavia rikosepäilyjä.
Rainiala ei osannut sanoa, milloin hän oli saanut tietää Anderssonin
liittymisestä jonkun tappamiseen. Tieto oli ehkä tullut väkivaltarikosyksiköstä.
Telekuuntelusta ei ollut sellaista tietoa tullut. Yhteisesti oli kuitenkin sovittu
huumejutun tutkinnan ”himmaamisesta”. Leinonen oli jäänyt kiinni epäillystä
ja tutkinnassa olleesta huumausainerikoksesta. Lisäksi Hyvinkäällä oli
marraskuussa 2003 takavarikoitu huumausaineita, mihin liittyvää rikosasiaa
Kimmo Nokkonen oli tutkinut. Huumeita oli tuotu Ruotsista Hyvinkäälle.
Huumerikosyksikön tutkija oli kuulustellut Leinosen epäiltynä tuossa asiassa.
Käytetyt telepakkokeinot eivät olleet olleet ”sumutusta”, koska aktiivinen
huumausainerikostutkinta oli ollut vireillä maaliskuusta 2003 lähtien.
Resursseja reaaliaikaiseen puhelujen kuuntelemiseen ei ollut ollut, eikä
tutkinnanjohtajana toiminut Rainiala ollut kuunnellut niitä.

Todistaja Riku Kallioniemi on kertonut oikeudessa seuranneensa
vastavalmistuneena ja juuri viran saaneena vanginvartijana vuonna 2005
Ünsalin henkirikoskäräjiä. Kallioniemeä oli aikanaan jäänyt vaivaamaan
jutussa mainittu ”valkoinen haulikko” ja sen merkitys sekä murha-asiaan
liittynyt huumejuttu. Aarnio oli kesällä vuonna 2014 ollut tutkintavankina
Vantaan vankilassa, ja Kallioniemi oli ulkoillessaan Aarnion kanssa kysynyt
tältä, mikä Bollywood-elokuva Ünsalin tapaus oli ollut. Kallioniemen
kysymyksiin Aarnio oli vastannut tilakuuntelun olleen merkityksetöntä, koska
poliisi oli tiennyt asiasta. Lisäksi huumejuttu oli ollut sumutusta, eikä mitään
huumejuttua ollut oikeasti ollut. Kallioniemi oli Aarnion kanssa käymänsä
keskustelun sisällön kirjoittanut ylös ranskalaisin viivoin. Kallioniemi oli
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kertonut asiasta samana tai seuraavana päivänä apulaisjohtaja Jaakko Jokiselle,
että häntä vaivannut asia valkoisesta haulikosta oli selvinnyt. Jokinen oli
myöhemmin kysynyt Kallioniemeltä, muistiko tämä Ünsaliin liittynyttä asiaa,
koska se oli ollut oikeasti tärkeä. Kallioniemellä ei ollut ollut tarvetta säilyttää
keskustelun sisällöstä kalenteriinsa laatimiaan muistiinpanoja kerrottuaan
asiasta esimiehelleen, eikä Kallioniemellä ollut ollut enää muistiinpanoja
keskustelusta eikä Kallioniemi enää muistanut sanatarkasti Aarnion kanssa
käytyä keskustelua. Kallioniemi oli jäänyt siihen käsitykseen, että poliisi oli
tiennyt tulevasta tapahtumasta eli siitä ”että se jätkä tullaan murhaamaan”.
Poliisilla Kallioniemi tarkoitti sekä Aarniota että poliisia yleisesti.
Kallioniemen kokemuksen mukaan on tavanomaista, että ensimmäistä kertaa
tutkintavankeudessa oleva henkilö avautuu jossakin vaiheessa.

Kallioniemen kertomuksen mukaan piti paikkansa, että Aarnio oli ollut
tutkintavankeudessa Vantaan vankilassa maaliskuusta 2014 lähtien (s. 840).
Piti myös paikkansa, että ”Aarnio oli ilmaissut asian niin, että jutussa ollut
huumerikosjuttu oli poliisin hämäystä, eikä sellaista rikosepäilyä
todellisuudessa olisi ollut” (s. 841). Aarnio oli ottanut asian itse puheeksi, että
jokin puhelin oli ollut kuuntelussa samaan aikaan, kun Ünsalia tapettiin, ja että
puhelinta olisi kuunneltu reaaliaikaisesti (s. 841).

Todistaja Heikki Miettinen on kertonut oikeudessa olleensa Helsingin
poliisilaitoksella huumausainerikosyksikössä vuosina 2000-2015. Miettinen oli
ensin toiminut alueellisessa tiedusteluyksikössä rikostiedusteluun ja
tarkkailuun liittyvissä tehtävissä ja vuodesta 2004 alkaen ollut
huumerikostutkinnassa. Miettisen tehtävänä oli ollut muun muassa
telekuuntelu- ja televalvontatietojen käsittely. Hän oli purkanut telekuunteluita
ja muokannut televalvontatietoja. Miettinen oli kuunnellut kaikkien
tutkintaryhmien asioihin liittyviä puheluita ja toiminut niin sanottuna
apuvoimavarana. Miettinen oli henkirikosepäilyyn liittyvien henkilöiden osalta
tullut tietämään Ünsalista. Miettinen oli ollut kuuntelemassa puheluita, kun
Aarnio oli tullut käymään ja kertonut ”Ukolta” tulleesta tiedosta. Miettinen oli
tarkastanut joidenkin puheluiden sisältöä löytääkseen Aarnion mainitsemaa
tietoa, jonka sisällöstä Miettisellä ei ollut muistikuvaa. Puheluiden sisällön
tarkastaminen oli ajoittunut tilanteeseen, jossa epäiltyjen tekijöiden liikkeitä
ennen ja jälkeen henkirikoksen oli pyritty selvittämään. Ruumis oli ollut
kateissa ja asiaa oli pyritty selvittämään. Jotakin tiedustelutietoa oli siis ollut.
Miettisellä ei ollut tietoa murhatutkinnasta. Miettinen ei osannut sanoa, oliko
Anderssonin, Ranisen ja Leinosen kaikkia puheluita kuunneltu. Puheluita
kuunneltiin pääasiallisesti virka-aikana, kuitenkin mahdollisimman pian ja
joitakin puheluita reaaliaikaisesti. Miettinen ei muistanut, oliko epäiltyjen
henkilöiden puheluita kuunneltu reaaliaikaisesti ennen murhaa. Miettisellä ei
ollut muistikuvaa tarkkailusta eikä siitä, oliko puheluista ilmennyt jotakin. Oli
mahdollista, että tutkinnan aikana puheluita oli kuunneltu reaaliaikaisesti ja
henkilöitä oli seurattu. Miettinen ei muistanut, miten edellä mainittujen
henkilöiden liittyminen murhaan oli selvinnyt. Miettinen ei muistanut, oliko
hän saanut mitään yksittäisiä tutkintaan liittyvää ohjeistusta. Samanaikainen
telekuuntelu ja tarkkailu oli tapauskohtaista ja riippuvainen käytössä olleista
resursseista.

Törkeä huumausainerikos 4.11.2003, Hyvinkää

Todistaja Kimmo Nokkonen on kertonut oikeudessa toimineensa
järjestäytyneen rikollisuuden tutkintatehtävissä ja valtakunnallisten rikosten
tutkintatehtävissä keskusrikospoliisin läntisen osaston Jyväskylän yksikössä
vuonna 2003. Tehtäviin oli kuulunut huumausainerikostutkintaa. Nokkonen
muisti vuonna 2003-2004 toimitetun huumausainerikostutkinnan, joka oli
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kulminoitunut erään uimahallin parkkipaikalla 4.11.2003 Hyvinkäällä tehtyyn
takavarikkoon. Poliisi oli saanut haltuunsa yhteensä 7 kilogrammaa
amfetamiinia ja 40 kilogrammaa hasista. Keskusrikospoliisi oli tehnyt
yhteistyötä Helsingin poliisin huumerikosyksikön kanssa. Kyseiseen
rikosepäilyyn oli liittynyt eräs mies ja nainen, jotka oli otettu kiinni
takavarikon yhteydessä. Leinonen ei ollut ollut kiinniotosta tietoinen ja hänen
mahdollinen osallisuutensa huumausaineiden vastaanottojärjestelyssä oli
paljastunut, kun hän oli 4.11.2003 naisen ja miehen kiinniottamisen jälkeen
käyttänyt puhelinliittymäänsä. Leinosen ja Anderssonin välillä oli
aikaisemmin ollut poliisin käsityksen mukaan peitekielisiä puheluita, joissa oli
puhuttu muun muassa ”yhden asian saamisesta maaliin”. Nokkosen käsityksen
mukaan Andersson oli ollut järjestelyssä johtavassa asemassa. Esitutkinnassa
oli myös selvinnyt asiaan liittyvän ruotsalaisia, joita 4.11.2003 kiinniotetut
mies ja nainen olivat käyneet tapaamassa Ruotsissa. Leinosen oli ollut myös
tarkoitus lähteä mukaan, mutta hän ei ollut päässyt lentokoneeseen
päihtymystilansa vuoksi. Virolaiset ammattilaiset olivat tuoneet takavarikkoon
päätyneet huumausaineet maahan Ruotsista. Kysymys oli ollut Nokkosen
käsityksen mukaan järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Nokkonen ei tiennyt, miten poliisi oli saanut tietoa 4.11.2003 johtaneeseen
takavarikkoon. Aarniolta oli saatu tietoa tuolloin kiinniotetun epäillyn auton
sijainnista, mikä oli auttanut etsinnässä. Tutkinnan aikana operatiivisista
asioista oli keskusteltu Aarnion kanssa. Nokkonen ei ollut koskaan kysynyt
Aarniolta, olivatko tämän kertomat tiedot peräisin tietolähteeltä. Sellaista ei
ollut tapana kysyä. Leinosen osallisuuden selvittyä Helsingin
huumerikosyksikössä pidetyssä kokouksessa oli sovittu, että aikaisemmin
Leinosta huumausainerikoksesta kuulustellut Antti Kuisma tuli mukaan
tutkintaryhmään ja että tämä huolehtisi Leinosen osuuden. Tutkinnan
loppuvaiheessa Rainiala oli kuulustellut Anderssonin, mitä kuulemista varten
Nokkonen oli tehnyt kuulustelurungon. Parkkipaikalta kiinniotettu epäilty oli
vaatinut kuulustelijakseen Harri Kurtzea, jota oli Aarniolta pyydetty
”lainaksi”.

Nokkonen on vielä kertonut poliisin tulleen jäljessä tilanteeseen 4.11.2003.
Telekuuntelu ei ollut voinut olla reaaliaikaista. Helsingin huumerikosyksiköltä
oli loppuvuonna 2003 saatu televalvontatietoja. Nokkonen ei ollut tiennyt, että
Helsingin huumerikosyksikkö oli kuunnellut Anderssonia ja Ranista eikä
Nokkonen ymmärtänyt, miksi sanottua tietoa ei ollut annettu Nokkoselle.
Nokkosen mukaan Jyväskylässä vuonna 2003 raakadatasta koottu Leinosen
televalvontaliite oli oikea ja kattava niiltä päiviltä, joita se koski. Leinonen oli
tuomittu kerrotusta toiminnastaan. Anderssonista ei ollut saatu riittävää
näyttöä ja Anderssonin osalta oli tutkinta lopetettu. Nokkonen ei ollut tiennyt
Helsingin poliisin huumerikosyksikön syksyllä 2003 tutkimista
huumausainerikoksista. Hyvinkään takavarikkoon liittynyt rikosvalmistelu oli
alkanut suurin piirtein 20.10.2003, jolloin erään epäillyn lähipiiriin kuulunut
henkilö oli alkanut tilata Kotkan apteekista huomattavia määriä glukoosia.
Nokkonen ei tiennyt, oliko Hyvinkään tapaus ollut jatkoa Helsingin
huumerikosyksikössä aikaisemmin tutkittuun epäiltyyn rikokseen. Hyvinkään
tapauksen tutkinnassa sellaiseen viittaavia seikkoja ei ollut ilmennyt. Nokkosta
oli Hyvinkään asiassa ihmetyttänyt, miten Leinonen ja muut kanssaepäillyt
olivat saaneet huumausaineet, vaikka he olivat olleet rahattomia.
Maksujärjestelyistä ei ollut saatu selvyyttä. Nokkonen oli ollut tietoinen
syksyllä 2003 käynnissä olleesta henkirikostutkinnasta. Poliisin pohdinnassa
oli ollut sekin, oliko murha ollut huumausaine-erien rahoituksena.

Riidatonta on, että Leinosen kotiin on tehty kotietsintä marraskuussa 2003.
Kotietsintäpöytäkirjaan (A21) on kirjattu toimitetun kotietsintä 11.11.2003



80 (137)
Leinosen asunnossa. Kotietsinnän rikosperusteeksi on kirjattu murha
16.10.2003. Toimitustietoihin on merkitty kotietsinnän suoritetun epäillyn
törkeän huumausainerikoksen johdosta. Määräyksen antajaksi on merkitty
rikoskomisario Rainiala. Suorittajaksi on merkitty vanhempi rikoskonstaapeli
Tyynelä ja todistajaksi vanhempi rikoskonstaapeli Tolonen. Pöytäkirjaan ei ole
merkitty takavarikoitua omaisuutta.

Todistaja Nieminen on kertonut oikeudessa muistikuvistaan Leinoseen
liittyvään huumausaineasiaan. Leinonen oli marraskuussa 2003 otettu
ekstaaseihin liittyvässä rikoksesta epäiltynä kiinni. Kotietsintää oli pyydetty
tekemään, kerrottu alustavasti huumausaineista ja siitä, että asia liittyisi
henkirikokseen. Kotietsinnällä oli löydetty mikroaaltouunista iso määrä
huumausaineita. Etsinnässä, jossa Nieminen oli ollut mukana, ei hänen
muistikuviensa mukaan ollut löytynyt huumausaineita. Niemisen muistin
mukaan Kyllönen oli löytänyt asunnosta scart-johdon, jolla tämä oli tehnyt
hirttosilmukkaa näyttävän liikkeen ilmaan. Niemisen mukaan hänellä oli ollut
etsinnällä kumihanskat kädessä, ja hän oli tutkinut kylpyhuoneen ja eteisen.
Kuisma oli saattanut olla makuuhuoneessa ja he olivat yhdessä vielä tutkineet
sängyn. Nieminen oli mennyt olohuoneeseen, jossa Kauppi ja Kyllönen olivat
olleet, Kyllösellä kädessään scart-johto. Niemisen muistaman mukaan
kotietsinnällä olivat olleet paikalla hänen lisäkseen Löytty, Kyllönen, Kuisma,
Kauppi sekä kellarissa Kuru ja ehkä Partanen, eli Niemisen ryhmä ja Kaupin
huumeryhmä. Määräyksen kotietsinnästä oli antanut Rainiala, mikä ei
Niemisen mukaan murhatutkinnassa ollut normaalia. Väkivallan tutkijoita
paikalla ei ollut ollut.

Todistaja Jari Kyllönen on kertonut oikeudessa, ettei hänellä ei ollut mitään
muistikuvia Leinosen asunnolle tehdyistä etsinnöistä. Kyllösen ei oman
muistikuvansa mukaan ollut koskaan käynyt Leinosen asunnolla. Edelleen
Kyllösellä ei ole mitään muistikuvia asunnolta löydetystä scart-johdosta tai
siitä, että hän olisi liittynyt asiaan millään tavalla. Jos Kyllönen olisi löytänyt
scart-johdon ja tehnyt Niemisen kuvaaman eleen (hirttosilmukkaa näyttävän
liikkeen ilmaan), Kyllönen olisi muistanut sen. Kyllösellä ei ollut ylipäätään
tapana leikkiä sellaisilla asioilla, eikä hän uskonut niin tapahtuneen.

Todistaja Jukka Tolonen on kertonut videoyhteydellä oikeudelle, ettei hänellä
ollut mitään muistikuvia Leinosen luona tehdyistä etsinnöistä eikä
scart-johdosta.

Epäiltyjen rekisteriä koskevat merkinnät

Epäiltyjen rekisteriä (jäljempänä ”epri”) koskevien otteiden (A17) mukaan
Vilhunen on kirjattu rekisteriin 5.8.2003 huumausainerikosta koskevalla
nimikkeellä. Hänestä on kirjattu tarkentavana tietona, että hänen käytössään on
harmaa Toyota Hiace OGI-444 pakettiauto, joka liittyy hänen
huumekauppoihinsa.

Edelleen Andersson on kirjattu rekisteriin 27.3.2003 rikosnimikkeellä
huumausainerikos. Tiivistelmän mukaan Anderssonin epäillään syyllistyvän
törkeään huumausainerikokseen ja Anderssoniin kohdistetaan tarkkailua.
Tarkkailun aloittamisajankohdaksi on merkitty 27.3.2003 ja
lopettamisajankohdaksi 7.9.2004. Tarkkailua on merkitty suoritettavaksi
pääkaupunkiseudulla ja Tukholmassa. Tarkkailun lopputulos -kohta on jätetty
tyhjäksi. Tarkkailusta vastaavaksi henkilöksi on merkitty Kari Kauppi.

Todistaja Rainiala on kertonut oikeudessa, että Anderssonista oli tehty
merkintä epri-rekisteriin ja tiedonhankintaa oli ollut maaliskussa 2003.
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Raninen on merkitty rekisteriin 9.10.2003 rikosnimikkeellä huumausainerikos.
Tiivistelmän mukaan Ranisen epäillään syyllistyvän törkeään
huumausainerikokseen ja Raniseen kohdistetaan tarkkailua. Tarkkailuajaksi on
merkitty 8.10.2003-25.5.2005. Tarkkailua on merkitty suoritettavaksi
Helsingissä ja Tukholmassa. Tarkkailu on merkitty lopetettavaksi, koska
Raninen oli otettu kiinni muun syyn vuoksi. Tarkkailusta vastaavaksi
henkilöksi on merkitty Kari Kauppi.

Aarnion 27.11.2007 antama selvitys valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivistolle
(S16)

Aarnion antaman selvityksen mukaan Vilhunen oli ollut huumerikosyksikön
tarkkailun kohteena keväästä 2002 lähtien ja häntä oli epäilty alkuvuodesta
2003 tehdystä rikoksesta (törkeä huumausainerikos 6070/102099/03).
Vilhusen tarkkailussa oli tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella Vilhusesta
laadittiin rikosilmoitus epäillystä törkeästä huumausainerikoksesta.
Tutkinnanjohtajana oli toiminut Raimo Paakkala. Vilhusen liittymään oli
syksyllä 2003 kohdistettu televalvontaa. Syksyllä 2003 rikoksen tutkinta oli
saanut arvaamattoman käänteen, kun turkkilainen mies oli murhattu
Itä-Helsingissä. Palkkamurhan päätekijöistä osa oli huumerikosyksikön
telekuuntelussa epäiltynä törkeistä huumausainerikoksista. Vilhunen oli ollut
pidätettynä epäiltynä avunannosta murhaan. Väkivaltarikosyksikön
palkkamurhatutkinnassa oli yleisjohtajana rikosylikomisario Kari Tolvanen ja
tutkinnanjohtajana rikosylikomisario Antti Leppilahti. Telekuunteluilla oli
oleellinen merkitys lopullisen näytön arvioinnissa päätekijöiden osalta.
Rikollisryhmän toiminta halvaantui ja tämän johdosta törkeän
huumausainerikoksen tutkintaa ei ollut järkevää jatkaa.

Leinosen asunto Kallvikintiellä Helsingissä

Riidatonta on, että Ünsal on tapettu huoneistossa, jossa Leinonen on
tapahtuma-aikaan asunut. Iina Ahonen, joka on tapahtuma-aikaan vuokrannut
huoneistoa, on asunut muualla.

Syytteen mukaan Aarnio on ymmärtänyt, että Leinosen käyttämä asunto,
johon Aarniolla itsellään oli yhteys, saattaa tulla keskeiseksi tulevan
henkirikoksen kannalta.

Vastaaja Aarnio on kertonut oikeudessa, ettei hänellä ollut koskaan ollut
avaimia Ahosen Kallvikintien asuntoon, eikä hän ollut siten luovuttanut
asunnon avaimia Olli Töyräälle. Aarnio oli käynyt Ahosen asunnossa. Aarnio
ei ollut puuttunut tai vaikuttanut Ahosen asuntonsa edelleen vuokraamiseen
eikä asunnossa olevan henkilön ”häätämiseen”. Aarnio oli tavannut Tolvasen
kanssa Ahosen väkivaltarikosyksikön tutkiessa Ünsalin henkirikosta ja Ahosen
halutessa päästä asuntoonsa. Ahonen oli ollut aggressiivinen, koska hän ei
ollut saanut avaimia asuntoonsa. Aarnio olijohdattanut tutkinnasta tuolloin
vastanneen Tolvasen ja Ahosen yhteen. Tolvasen päätettävissä oli muun
muassa ollut asuntoon päästettävät henkilöt. Aarnio muisteli tapaamisen olleen
Munkkiniemessä hampurilaisravintolan pihalla Turun moottoritien päässä.

Aarnio on kertonut oikeudessa voineensa antaa Kaupin ryhmälle tietoa Ahosen
asunnosta, kuten kerroksesta, asunnon lukituksesta ja ikkunoiden suunnasta.
Väkivaltarikosyksikkö oli päättänyt teknisestä tutkinnasta.

Vastaaja Vilhunen on kertonut oikeudessa asuneensa joitakin kuukausia
Ahosen asunnossa vankilasta vapauduttuaan (12.7.2002), puolisosta erottuaan
ja oltuaan peruuntuneen asuntokaupan vuoksi vailla asuntoa. Aarnio oli ensin
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tarjonnut Vilhuselle Kalliosta yksiötä, josta Vilhunen ei ollut ollut
kiinnostunut. Sen jälkeen Ahonen oli soittanut Vilhuselle kertoen, että häntä
pelotti asua asunnossaan Vuosaaressa. Vilhunen oli sopinut Ahosen kanssa,
että hän muuttaisi asuntoon ja maksaisi tälle vuokran. Ahonen oli jättänyt osan
tavaroistaan asuntoon, vaikka Vilhusen käsityksen mukaan Ahonen ei enää
palaisi sinne asumaan. Vilhunen ei ollut tuolloin tiennyt Aarnion ja Ahosen
tuntevan toisensa. Aarnio oli sittemmin saanut tietää Vilhusen muuttaneen
Ahosen vuokraamaan asuntoon. Leinonen oli oleskellut jonkin aikaa
asunnossa samaan aikaan kuin Vilhunen. Leinonen oli riitaantunut
avovaimonsa kanssa ennen vankilasta vapautumistaan. Leinonen oli tuonut
tavaransa asuntoon, oleskellut siellä Vilhusen oltua usein poissa ja jäänyt
asumaan sinne Vilhusen muutettua toisaalle. Leinonen ei ollut maksanut
vuokraa asunnosta. Vilhunen oli kuullut Leinoselta tämän saatua häädön
asunnosta ja soitettua siitä Vilhuselle. Vilhusen tietojen mukaan Leinosella ja
Ahosella oli ollut suhde. Vilhunen oli myöhemmin saanut tietää Aarniolla
olleen avaimet kyseiseen asuntoon. Vilhuselle ei ollut tullut muuta mieleen
kuin mahdollinen asuntokuuntelu.

Todistaja Leinonen on kertonut oikeudessa asunnosta 14.10.2003 saamastaan
häädöstä Ahosen soitettua hänelle. Leinonen oli saanut uuden asunnon
Vilhusen kaverin kautta. Leinonen on kertomansa mukaan esitutkinnassa
29.12.2015 muistanut väärin kerrottuaan saaneensa sunnuntaina 12.10.2003
häädön asunnosta ja sen, että hän olisi kaksi päivää ennen häätöä ilmoittanut
Vilhuselle ottavansa tehtävän vastaan. Leinosen kertomus on enemmälti
merkitty syytteen kohtaan 1.

Todistaja Raninen on kertonut oikeudessa muun muassa siitä, missä Ünsal oli
ollut tarkoitus tappaa. Ranisen kertomus on enemmälti merkitty syytteen
kohtaan 1.

Todistaja Ahonen on kertonut oikeudessa tutustuneensa Aarnioon vuonna
1997 Sörnäisten vankilassa, jossa Ahosen silloinen poikaystävä oli ollut.
Ahonen oli tuolloin ollut Aarnion kanssa tekemisissä lähes päivittäin. Ahonen
oli oppinut tuntemaan Vilhusenkin entisen poikaystävänsä kautta. Tämä oli
määrätty lähestymiskieltoon, ja Ahonen oli muuttanut Kallvikintielle.
Saatuaan tietää Ahosen osoitteen entinen poikaystävä oli tullut Ahosen ovelle.
Ahonen oli pelättyään entistä poikaystäväänsä päätynyt vuokramaan setänsä
mökin Lautaportaasta. Ajankohtaa Ahonen ei muistanut. Ahosella oli alun
perin ollut Kallvikintien asunnon avaimet, joista hän oli myöhemmin antanut
yhdet avaimet nimeämälleen henkilölle. Ahonen ei ollut antanut Aarniolle
avaimia. Muihin Ahosella olleisiin asuntoihin Aarniolla oli ollut avaimet.

Ahonen on kertonut oikeudessa vuokranneensa Kallvikintien asunnon
Vilhuselle kolmeksi kuukaudeksi joskus keväällä ja Ahonen oli kertonut siitä
Aarniolle. Tämä oli todennäköisesti sanonut Ahoselle ”joo”. Ahonen oli
antanut Vilhuselle kaikki Kallvikintien asunnon avaimet, myös eräälle
nimeämälleen henkilölle alun perin antamansa avaimen. Ahosen muistaman
mukaan hän oli saanut Vilhuselta käteisenä kerralla kaikki vuokrat määrän
oltua 2.000 euroa kuukaudessa. Tarvittuaan asuntonsa verkkokellarista joitakin
asiakirjoja ja oltuaan yhteydessä Vilhuseen Ahoselle oli selvinnyt, ettei
Vilhunen ollut enää asunut Kallvikintiellä ja että siellä oli asunut Leinonen.
Aarnio ei ollut vaikuttanut Leinosen asumiseen Kallvikintiellä. Leinonen ei
ollut suostunut muuttamaan Kallvikintien asunnosta, jonne Ahonen olisi
halunnut muuttaa takaisin. Ahonen oli muuttanut Koivukylään Vilhusen
maksettua uuden huoneiston vuokravakuuden. Ahonen oli ”pommittanut”
Aarniota lukuisin tekstiviestein siitä, miten hän saisi Leinosen pois
Kallvikintien asunnosta. Ahosen jankutettua Aarniolle tämän hermostumiseen
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asti Leinosen saamisesta pois asunnosta Aarnio oli neuvonut Ahosta
soittamaan Leinoselle ja kertomaan ”sossun” tulevan asunnolle maanantaina.
Ahonen oli soittanut Leinoselle ja ilmoittanut, että sosiaalivirkailijat olivat
tulossa asunnolle maanantaina, asunto oli saatava tyhjäksi viikonloppuna ja
avaimet oli palautettava. Oli mahdollista, että Ahonen oli lähettänyt
tekstiviestejä Leinoselle. Leinonen ei ollut ollut valmis lähtemään asunnosta.
Ahosen käsityksen mukaan Leinonen oli käynyt VVO:lla uhkailemassa sen
johtajaa. Ahonen oli varmaan itse keksinyt Hymyhuulet-nimisen ravintolan,
jonne avaimet piti ensin toimittaa, ja kertonut siitä Aarniolle. Ahonen oli
muistamansa mukaan hakenut avaimet Herttoniemen Shelliltä, jonne hän oli
käskenyt Leinosta viemään avaimet Aarnion ohjeiden mukaisesti.

Tolvasen tapaamisen osalta Ahonen on kertonut oikeudessa, että he olivat
tavanneet ehkä noin viikkoa ennen Leinosen häätämistä asunnosta. Ahonen oli
tavannut Tolvasen Mannerheimintien päässä olevan Carrolsin parkkipaikalla.
Aarnio oli esitellyt Ahosen auton takapenkille ilmestyneen Tolvasen. Aarnion
mukaan Tolvaseen voisi luottaa Aarnion ollessa jossakin muualla. Aloitettuaan
Leinosen häätämisen Ahonen oli tavannut Tolvasen toistamiseen. Tolvanen oli
vienyt Ahosen Hotelli Helkaan, ehkä tämän pelkotilasta johtuen.

Ahonen ei osannut sanoa, koska hän oli ensimmäisen kerran kuullut
Kallvikintien asunnossa tapahtuneesta henkirikoksesta. Asunnolla käydessään
Ahonen oli havainnut tavaroitaan puuttuvan.

Ahosta on kuultu todistajana nyt puheena olevassa esitutkinnassa 25.1.2016,
27.1.2016, 29.1.2016, 5.5.2018 ja 11.6.2018.

Ahonen oli 25.1.2016 kertonut hänellä olleen alun perin Vuosaaren asuntoon
neljät avaimet, joista yhdet Ahonen oli vuoden 2002 alussa antanut Aarniolle
heti asuntoon muutettuaan. Ahonen oli antanut avaimet Aarniolle pyytämättä.
Ahonen oli luottanut Aarnioon. Aarniolla oli ollut tarvittaessa vara-avaimet
asuntoon. Ahonen oli antanut Aarniolle asuntonsa avaimet myös kahteen
muuhun asuntoonsa. Vilhunen oli muuttanut Kallvikintien asuntoon Ahosen
mentyä kesäksi mökille, jossa Ahosen oli ollut tarkoitus olla neljä kuukautta.
Asiasta oli ollut puhetta Aarnion kanssa. Aarnio oli ehdottanut asunnon
vuokraamista Vilhuselle neljäksi kuukaudeksi kahden tuhannen euron
kuukausivuokrasta. Aarnio oli tiennyt Vilhusen tarvitsevan asuntoa. Ahonen
oli keskustellut asiasta Vilhusen kanssa ja vuokrannut asunnon kalustettuna.
Vilhunen oli maksanut vuokran käteisellä pieninä seteleinä kuminauhalla
niputettuina (s. 594).

Ahonen oli 25.1.2016 kertonut lisäksi kuulleensa Vilhuselta Leinosesta.
Vilhunen oli ”pitkin hampain” maksanut Koivukylän asunnon
vuokravakuuden. Ahonen oli ottanut Aarnioon yhteyttä ja kertonut Leinosen
asuvan Kallvikintiellä. Aarnio oli sanonut Ahoselle, ettei tämän pitänyt
sekaantua siihen asiaan. Vilhunen oli väittänyt Ahoselle maksaneensa vuokran
vuoden loppuun asti. Ahosen kerrottua siitä Aarniolle tämä oli kehottanut
Ahosta hankkimaan uuden asunnon ja laittamaan Vilhusen maksamaan sen
vuokran (s. 596).

Ahonen oli 27.1.2016 kertonut pitävän paikkansa, että hän oli käskenyt
Leinosta muuttamaan asunnosta. Se oli tapahtunut samalla viikolla, kun Ünsal
oli tapettu, eli maanantaina 13.10 tai tiistaina 14.10. Ahonen oli saanut
Aarniolta tekstiviestin, jossa häntä oli pyydetty ulos: ”On tärkeää asiaa.”
Ahonen oli mennyt Aarnion autoon ja tämä ajanut veneiden
talvisäilytyspaikkaan siirtolapuutarhaan ja ollen erittäin hermostuneen oloinen:
”Minde, nyt soitat Leinoselle ja sanot sille, että ensi viikon maanantaina tulee
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sossu tarkistamaan Kallvikintien asuntoa kello 9.” Ahosen oli pitänyt sanoa
Leinoselle, että asunnon oli oltava tyhjä sunnuntai-iltaan mennessä ja että
avaimet piti toimittaa Herttoniemen Shellille Ahosen nimellä varustetussa
kirjekuoressa kassalle. Aarnio oli todennut: ”Minde, tää on tärkeetä, usko mua,
toista vielä mun perässä tää asia ja soita sille.” [He] Sosiaaliviranomaiset
tulisivat muka tarkistamaan, että Ahonen asui asunnossa. Ahosella ei ollut
ollut vaihtoehtoa ja hän oli soittanut Leinoselle ilmoittaen tälle kämpän
tyhjentämisestä sunnuntai-iltaan mennessä ja avainten palauttamisesta
Herttoniemen Shellille Aarnion käskyjen mukaisesti. Leinonen oli
hermostunut ja sanonut, ettei hän lähtisi minnekään. Ahonen oli todennut, ettei
ollut vaihtoehtoja. Aarnio oli samalla näyttänyt kädellään katkaisemaan
puhelun. ”Hyvä, Minde, hyvin hoidettu.” Aarnio oli vaikuttanut tyytyväiseltä
lopputulokseen. Ahonen oli miettinyt soiton ajankohdan olleen sunnuntaina
11.10.2003. Ahonen oli muistanut sen siitä, että hän oli uudelleen nähnyt
Aarnion. Aarnio oli hakenut Ahosen Pekka Martikaisen asunnolta haluten
esitellä jonkun kollegansa. Aarnio oli kertonut tuttavuudesta olevan vielä
hyötyä. Aarnion kanssa oli matkattu Turunväylän päässä olevan
hampurilaispaikan parkkipaikalle. Aarnio oli esitellyt Tolvasen Ahoselle (s.
599, 600).

Ahosella ei kertomansa mukaan ollut ollut tarvetta asunnon tyhjentämiseen
asuttuaan tuolloin Koivukylässä, jonka vuokravakuuden Vilhunen oli
maksanut. Leinosen oli pitänyt lähteä Kallvikintien asunnosta Aarnion
antaman ohjeen vuoksi. Aarnio oli kertonut asunnossa olleesta tilakuuntelusta
tulleen ilmi seikkoja, joiden mukaan Leinonen oli uhannut tappaa Ahosen.
”Meidän jätkillä on tilakuuntelu siinä asunnossa”, Aarnio oli sanonut. Ahosen
ihmeteltyä sitä, miksi Leinonen olisi halunnut tappaa hänet, Aarnion kertoman
mukaan ”niille oli tullut hirveä kiire saada asunnossa olleet verijäljet
siivotuksi”. Ahonen oli saanut veriroiskeita koskevan tiedon Aarniolta. Aarnio
oli kertonut, että asunnossa oli tapahtunut henkirikos. Ahonen oli vasta
myöhemmin kuullut Ünsalin nimen. Aarnio oli kertonut järjestävänsä Ahoselle
suojaa kollegansa avulla. Tälle kollegalle, Tolvaselle, ei ollut saanut kertoa
Ahosen ja Aarnion välisistä asioista. Tolvaselle oli pitänyt kertoa Ahosen
pelkäävän henkensä edestä poikaystäväänsä, jonka kanssa Ahonen oli riidellyt
ja tapellut (s. 600, 601).

Ahonen oli 27.1.2016 myös kertonut keskustelleensa 20.10.2003 Leinosen
kanssa puhelimessa Kallvikintien asuntoon liittyvässä asiassa. Sanat ”sossun
porukat”, ”luukku” ja ”Minna” olivat olleet keksittyä Aarnion käskyn
mukaisesti. Aarnio oli käyttänyt paljon sanaa ”luukku”. Ahonen ei ollut
tiennyt, mitä huonekaluja asunnosta oli puuttunut. Ahonen oli soittanut
Leinoselle Aarnion pyynnöstä ja kysynyt Aarnion haluamia asioita (s. 603).
Ahonen oli antanut Leinoselle ohjeen toimittaa avaimet kirjekuoressa
Herttoniemen Shellille Aarnion antamien ohjeiden mukaisesti. Ahonen oli
kuullut Aarniolta, että avaimet olivat noudettavissa tiettyyn aikaan. Ahonen oli
hakenut avaimet Aarnion ohjeiden mukaisesti, jolloin hän oli nähnyt jonkun
naisen, ehkä huumepoliisin, käyvän huoltoasemalla sisällä ennen Ahosta –
mahdollisesti palauttamassa avaimia. Ahosen muistaman mukaan Aarnio oli
antanut Kallvikintien asunnon avaimet hänelle marraskuun lopulla 2003,
jolloin Ahonen oli ollut luopumassa asunnosta (s. 604). Aarnio oli asunnolla
olleen tutkinnan vuoksi kieltänyt Ahosta menemästä asuntoon saatuaan
asunnon avaimet takaisin. Aarnion mukaan asunnossa oli ollut koirapoliisi.
Aarnio oli ilmoittanut, kun asuntoon oli saanut mennä ja käskenyt kirjaamaan
kaikki puuttuvat esineet asunnosta. Ahonen oli havainnut sohvan, lepotuolin,
maton ja muitakin tavaroita puuttuvan. Ahonen oli toimittanut listan Aarniolle
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tai toiselle poliisille (s. 604, 605). Ahosen kertomuksen mukaan hänet oli
sunnuntaina tai maanantaina esitelty Tolvaselle ja torstaina Tolvanen oli
kuljettanut Ahosen turvaan (s. 605, 609).

Ahonen oli 27.1.2016 vielä kertonut, ettei Aarnio ollut kertonut syytä siihen,
miksi Leinosen piti muuttaa pois. Muutto oli tapahtunut Aarnion
vaatimuksesta tai pikemminkin käskystä. Ahosen muistaman mukaan hän oli
ollut Aarnion kanssa yhdessä 13.10.2003 soitetun puhelun aikana (s. 612-613).
Ahonen ei ollut tiennyt, minkä vuoksi Aarnio oli ollut niin hermostunut (s.
614). Ahonen oli Leinosen kanssa 19.10.2003 käymässään
puhelinkeskustelussa ollut Aarnion seurassa. Aarnion idea oli ollut toimittaa
avaimet Hymyhuulet-nimiseen ravintolaan. Toisessa puhelussa samana
päivänä Ahonen oli sanonut jollekin vieressä olevalle henkilölle ”joo”, joka oli
Ahosen mukaan ollut Aarnio. Ahonen oli toteamalla sillä tavalla halunnut
osoittaa toimivansa juuri Aarnion käskyjen mukaan. Ahonen ei ollut tiennyt,
miksi avaimet oli pitänyt palauttaa johonkin aikaan mennessä (s. 617-618).
Ahonen oli kuullut Aarniolta asunnossa tapetusta henkilöstä soittaessaan tälle
avainten palauttamisesta. Tolvanen oli toimittanut Ahosen hotelliin seuraavana
iltapäivänä. Aarnio oli kertonut asunnosta viedyn huonekaluja, ainakin sohva
ja nojatuoli. Aarnio oli käskenyt kysymään Leinoselta, mihin huonekalut oli
viety (s. 621).

Ahosta on 4.6.2013 kuulusteltu asianomistajana eräässä toisessa
esitutkinnassa. Tuolloin Ahonen oli kertonut antaneensa Aarniolle Vuosaaren
asunnon avaimet muutettuaan sinne vuonna 2001 tai 2002. Heidän suhteensa
oli alkanut siitä. Aarnio oli alkanut käydä Ahosen luona muutaman kerran
viikossa. Muutettuaan Kallvikintien asuntoon Aarnio oli käskenyt Ahosta
antamaan Roban asunnon Vilhuselle. Aarnio oli eräänä kertana käskenyt
Ahosen tulemaan kyytiinsä ja soittamaan Leinoselle. Kallvikintien asunto oli
pitänyt saada tyhjäksi seuraavaksi maanantaiksi. ”Niille tuli hirveä kiire siivota
asuntoni veriroiskeista seuraavaksi maanantaiksi”. Leinonen oli hermostunut
niin paljon, että hän oli luvannut asunnossa olleille muille henkilöille tappaa
Ahosen. Tolvanen oli tuolloin auttanut Ahosta toimittamalla tämän yöksi
hotelliin. Leinonen ja kumppanit olivat hävittäneet asunnossa olleita
huonekaluja (s. 3741, 3742).

Ahonen on 25.4.2013, 24.5.2013, 9.6.2017 ja 26.6.2017 antanut toimittajalle
haastatteluja (Li16).

Ahonen oli 25.4.2013 kertonut toimittajalle asuneensa Kallvikintiellä, jossa
Aarnio oli käynyt. Ahonen oli ollut niin tyhmä, että oli antanut Aarniolle
avaimet. Ahonen, joka oli entuudestaan tuntenut Vilhusen Keijon, oli Aarnion
kehotuksesta vuokrannut asunnon Vilhuselle. Et se antaisi kolmen kuukauden
vuokrat etukäteen.

Ahonen oli 24.5.2013 kertonut toimittajalle muun ohella seuraavaa: koko juttu
oli lähtenyt liikkeelle siitä, että Aarnio oli sanonut Ahoselle: ”Vuokraa asunto
Vilhusen Keijolle.” Aarnio oli käskenyt. Aarnio oli hakenut Ahosen autolla,
kämppä oli vissiin tilakuuntelussa, niin Aarnio oli hakenut Ahosen autolla
Pekan luota. ”Kato, Minde, sun pitää soittaa kato sille Leinosen Janille.”
Ahonen oli kieltäytynyt soittamasta. Toimittaja oli kysynyt, oliko murha jo
tapahtunut. Ahonen oli vastannut ”nii” ja kertonut sitä ennen Aarnion
halunneen, että Ahonen olisi sen Leinosen kanssa tekemisissä. Ahosen oli
pitänyt ottaa väliaikainen asunto Vantaalta. Kekeltä oli pyydetty
vuokravakuutta. Ahonen oli viestinyt Aarniolle Leinosen haluavan tavata
Ahonen. ”Joo ota sinne vaan se kämppääs”, oli Aarnio sanonut Ahoselle, ja
Leinonen oli käynyt Ahosen luona. Ahonen ei ollut tajunnut, et se oli
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murhaaja. Aarnio oli sen jälkeen käskenyt Ahosta soittamaan Leinoselle.
Aarnio oli istunut Ahosen vieressä puhelun aikana. Ahonen oli käskenyt
Leinosen ulos asunnosta ja valehdellut, että maanantaina sosiaalityöntekijät
olivat tulossa asunnolle ja Leinosesta oli tehty joitakin ilmoituksia. Leinosella
olisi viikonloppu aikaa tyhjentää se kämppä ja avaimet hän toimittaisi
Herttoniemen Shellille, niin kuin oli toimittanutkin. Sen takia Leinonen oli
halunnut tappaa Ahosen sen jälkeen.

Ahonen oli 9.6.2017 kertonut toimittajalle Aarnion sanoneen Ahoselle, että
tämä vuokraisi asunnon Vilhusen Keijolle. Aarnio oli soittanut Ahoselle ja
sanonut, että ”10 minuuttia ja tuut kyytiin sieltä [Pekan luota], takapihan
kautta”. Oli tiistai, pimeetä ja satoi vettä. Aarnio oli ihan hermostunut. He
olivat menneet Herttoniemessä venesatamaan, jossa oli puutarhamökkejä.
Siellä Aarnio oli käskenyt Ahosta soittamaan Leinosen Janille. Ahonen oli
kieltäytynyt: ”Enhän soita! Eihän mulla ole mitään asiaa hänelle.” ”Kuuntele,
mitä mä sanon, sä soitat sille nyt ja sanot sille juuri nää sanat, että asunto pitää
olla tyhjä maanantaina, kello 9 mennessä. Koska sinne tulee
sosiaalityöntekijät, koska ne ei enää usko, ne on saanu jostain kuulla, että mä
en ite enää asu siin asunnossa. Se kämppä pitää olla maanantaina kello 9
mennessä tyhjä ja sunnuntai-iltaan siihe ja siihe saakka sä viet ne avaimet
tonne Herttoniemen Shellille kirjekuoressa.”

Ahonen oli 26.6.2017 kertonut toimittajalle Leinoselle soittamisesta samoin
tavoin kuin Ahonen oli 9.6.2017 kertonut.

Ahonen on kertonut oikeudessa muuttaneensa kertomustaan, koska hänen oli
pakko kertoa totuus. Keskusrikospoliisin poliisit olivat seitsemän vuotta
kahden viikon välein sanoneet Ahoselle, että tämä tapettaisiin esimerkiksi
ruokakaupassa tai että tekijä tulisi oven läpi. Ahosella oli ollut aseistettuja
vartijoita ja häntä oli käytännössä pidetty seitsemän vuotta erityksissä muusta
maailmasta. Ahonen oli peloteltu melkein hengiltä. Poliisi oli pelotellut
Ahosta lisäksi siten, että tämä tuomittaisiin, jos tämä kertoisi asioista muille
kuin avustajalleen. Poliisit olivat myös kirjanneet Ahosen
esitutkintakertomuksen haluamallaan tavalla. Ahonen oli kärsinyt esitutkinnan
aikana posttraumaattisesta stressireaktiosta, hänellä oli ollut takanaan rankkoja
hoitoja ja hänellä oli ollut lääkitys. Sen vuoksi Ahonen oli sekoittanut
esitutkinnassa asuntojensa avaimia koskevan asian. Ahonen oli yritetty tappaa
vuonna 2019 omassa asunnossaan. Ahonen ei tiennyt, liittyikö se nyt kyseessä
olevaan asiaan. Toisaalta se ei vaikuttanut Ahosen kertomuksen
muuttumiseen. Ahonen oli aikaisemmin ajatellut Aarnion olleen syypää
kaikkeen Ahoselle tapahtuneeseen, mutta alkanut epäillä Aarnio-tutkinnan
paikkaansa pitävyyttä. Ahosella oli ollut aikaa ajatella asioita ja Aarnion juttua
oltuaan kuusi kuukautta sairaalahoidossa.

Todistaja Töyräs on kertonut videoyhteydellä oikeudelle, että vihjepuhelussa
ilmoitetun henkirikoksen tapahtumapaikaksi oli tutkinnassa myöhemmin
tarkentunut Vuosaaren kaupunginosassa sijaitseva kerrostaloasunto. Töyräs ei
muistanut, mikä vihjesoiton jälkeen tutkinnassa saatu tieto oli ohjannut
tutkinnan mainittuun kerrostaloasuntoon. Töyräällä ei ollut enää
kalenterimerkintöjä tai päiväkirjamerkintöjä kyseiseltä ajalta, eikä hän sen
vuoksi pystynyt kuvaamaan tutkinnan tapahtumainkulkua ajan mukaisessa
järjestyksessä. Väkivaltarikosyksikkö oli saanut huumerikosyksiköltä avaimet
asuntoon. Töyräs oli muistamansa mukaan osallistunut Kulosaaren ramppia
lähellä olevan huoltoaseman parkkipaikalla pidettyyn tapaamiseen, jossa
Töyräs oli saanut avaimet Kallvikintien asuntoon. Tapaamisessa oli ollut
huumerikosyksikön tutkijoita ja Aarnio. Töyrään muistikuvien mukaan hän oli
saanut avaimet Aarniolta. Töyräällä oli ollut tutkija mukanaan, mitä seikkaa
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hän ei ensin muistanut. Töyräs muisteli saaneensa avainnipun. Vaihtoehtoisesti
oli mahdollista, että asunnon avaimet oli saatu huoltoyhtiöltä tai että asunnon
ovi oli käyty avaamassa tutkijoille, mutta että Töyräällä ei ollut muistikuvia
huoltoyhtiöstä.

Töyräs on lisäksi kertonut väkivaltarikosyksiköllä olleen tieto siitä, ettei
Kallvikintien asunnossa asunut kukaan ja että poliisi voisi tutkia asunnon.
Väkivaltarikosyksiköllä ei ollut ollut rikosepäilyyn liittyneitä yhteyksiä, joten
tiedon oli täytynyt tulla huumerikosyksiköltä. Kallvikintien asunnossa
teknisessä tutkinnassa oli käytetty muun muassa ruumiskoiraa. Asunnosta oli
löytynyt viitteitä henkirikoksesta eli veri- ja ruumiin jälkiä. Asunnolla oli
todennäköisesti ensimmäiseksi käynyt tekninen tutkinta suojavarusteissa
varmistamassa, että kaikki aineisto saatiin talteen eikä jälkiä sotkettaisi.
Töyräs muisteli käyneensä asunnolla. Asunnossa, jossa oli tapahtunut
henkirikos, yleensä oveen asennettiin ylimääräinen lukko tai lukkopesää
muutettiin. Töyräs ei ollut varma, oliko Kallvikintien asunnon oven lukitusta
muutettu. Töyräs ei muistanut tutkinnan olleen poikkeuksellisen salaista eikä
sitä, että tutkinnan salaamiseksi olisi ryhdytty poikkeuksellisiin
toimenpiteisiin.

Todistaja Tolvanen on kertonut oikeudessa Aarnion soittaneen hänelle eräänä
arki-iltana ja pyytänyt hoitamaan jotakin asiaa. Tolvanen oli mennyt omalla
autollaan Herttoniemen rantaan ja tavannut siellä Aarnion ja Ahosen. Se oli
ensimmäinen kerta, kun Tolvanen oli tavannut Ahosen. Tolvanen ei ollut
tavannut Ahosta Turuntien päässä olevalla huoltoasemalla. Aarnio ja Ahonen
olivat kertoneet Ahosen miesystävän uhkailleen tätä. Ahoselle oli kuulemma
varattu huone Hotelli Helkasta, jonne hän oli halunnut mennä. Ahonen oli
ollut päihtynyt. Tapaamisessa ei ollut tullut ilmi mitään Ünsaliin viittaavaa,
eikä Tolvanen osannut arvioida tapaamisen ajankohtaa. Jos esimerkiksi
Leinosen nimi olisi mainittu, Tolvanen olisi kiinnittänyt asiaan huomiota
Leinosen oltua epäiltynä Jari Aaltosen murhasta. Aarnio oli tiennyt Tolvasen
olevan kiinnostunut Leinosesta. Tolvasen entuudestaan tuntemia Anderssonia
tai Vilhusta ei myöskään ollut tapaamisella mainittu. Tolvanen oli jossakin
vaiheessa tutkintaa tullut tietämään Kallvikintien asunnon olleen Ahosen.
Tolvanen ei ollut tiennyt, milloin Leinonen oli lähtenyt asunnolta. Tolvasella
ei ollut muistikuvia siitä, miten tieto tekopaikkana käytetystä asunnosta oli
tullut. Väkivaltarikosyksiköllä oli ollut tiedossaan vihjesoitto ja
huumerikosyksiköstä saadut tiedot. Asunnon tekninen tutkinta oli pitänyt
tehdä nopeasti. Niin oli tehty, ja asunnosta oli taltioitu tutkinnan kannalta
tärkeitä todisteita.

Todistaja Kauppi on kertonut oikeudessa, ettei Leinosta ollut tarkkailtu
asunnolla eikä asuntoa ollut hänen tietääkseen tilakuunneltu. Kauppi ei
muistanut, mistä asunnon avaimet oli saatu. Kauppi oletti, että asuntoon oli
päästy yleisavaimella. Kaupin käsityksen mukaan Aarniolla ei ollut avaimia
asuntoon. Kaupin käsityksen mukaan Töyräs oli johdateltu kertomaan, että
asunnon avaimet olisivat olleet Aarniolla. Kauppi ei ollut itse käynyt
asunnossa. Kaupilla oli muistikuva siitä, että hän olisi ollut varmistamassa
asuntoa tekniikan mennessä sitä tutkimaan. Tutkintaryhmä oli kokoontunut
Vuosaaren McDonald’silla ennen asunnon teknistä tutkintaa. Paikalla olivat
olleet Töyräs, Tolvanen, Uusitalo, Aarnio sekä tekniikasta veritutkija ja
todennäköisesti koiramiehet. Aarnio oli ollut mukana, koska hän oli tuntenut
asunnon. Kauppi oli tiennyt, että tutkinnan kohteena oli ollut Ahosen asunto.

Todistaja Viitasaari on kertonut videoyhteydellä oikeudelle henkirikoksen
tekopaikan saattaneen selvitä vihjesoittoa seuranneena päivänä, mutta
Viitasaari ei ollut siitä varma. Viitasaaren käsityksen mukaan tieto osoitteesta
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oli saatu huumerikosyksiköltä. Viitasaaren muistikuvan mukaan asunnon
avaimet oli saatu sen haltijalta.

Kirjallisena todisteena on vedottu Leinosen televalvontatietoihin (S8, A19) ja
telekuunteluun (S7). Leinonen on televalvontatietojen mukaan 13.10.2003
kello 13:59 vastaanottanut Ahoselta tekstiviestin. Leinonen on sen jälkeen
kello 14:37 soittanut jollekin miehelle kertoen, että hänen pitäisi päästä
katsomaan asuntoja sen hetkisen asunnon oltua Ahosen nimissä. Leinonen on
kello 14:39 soittanut Vilhuselle kertoen Ahosen ilmeisesti menettävän
Kallvikintien asuntonsa. Asuntoa koskevia litteroituja puheluita on lisäksi
merkitty syytteen kohtaan 1 ajalta 13.10.-19.10.2003.

19.10.2003 puheluita
-Kello 18:50 Ahonen soittaa Leinoselle ja toteaa, etteivät ne avaimet vielä
olleet ”siellä Hymyhuulessa”, mihin Leinonen: ”No ei oo ku vasta ollaan
menossa muuttaan”. Ahonen toteaa: ”Joo hei tota järkkää ne kuitenkin tän illan
aikana sinne.”
-Kello 22:12 Ahonen soittaa Leinoselle: ”Hei tota vie ne avaimet sinne menee
puol yheltätoista kiinni se saatana pulju”.
Leinonen: ”Hei me kannetaan näitä parhaillaan.”
Ahonen: ”Nii mutta avaimet sinne silti kato noi kun toi noi mun kaverit menee
hakeen ne kato nyt on pakko oikeesti viedä se menee puol yheltätoista kiinni
se s-nan Hymyhuulet”.
Leinonen: ”Hei kuuntele äläkä nyt huuda siellä.”
Ahonen: ”Hei mut mää oon oikeesti täällä ite hei kahdensadan kilometrin
päässä.”
Leinonen: ”Mut hei käske niitten jätkien soittaa mulle kun mä oon valmis
lähetä tekstiviestillä niitten kavereitten numero niin mää vien niille ne avaimet
mut me kannetaan.”
Ahonen: ”Ei ku nyt viet ne sinne Hymyhuuleen.
-Kello 22:41 Ahonen soittaa Leinoselle. Ahonen sanoo jollekin sivuun ”joo”
ennen puhelun aukeamista.
Ahonen: ” No moi sää et sitten ehtinyt heittää niitä sinne.”
Leinonen: ”Mä sanoin anna jonkun jätkän puhelinnumero mä vien sille ne.”
Ahonen: ”Ei kun sä viet ne sitten Hertsikan Shellille sitten mä en anna mitään
numeroita.”
Ahonen: ”Millon sä luulet että ne avaimet on Herttoniemen Shellillä hä?”
Leinonen arvioi: [---] ”mää veikkaan että ne on yhden kahden aikaan
viimeistään siellä hertsikan Shellillä. [---] Hei no kahdelta viimeistään [---].”

20.10.2003 puheluita
-Kello 14:16 Ahonen soittaa Leinoselle: ”Hei tota joo kiitti sä olit vienyt ne
avaimet sinne.” ”Joo kato mä oon viel tossa, mä oon viel niin helvetin kaukana
kato. [---] Mulla kävi kato yks kimma kävi tänään oli ollu sossut siellä ja mä
en päässy ite millään tonne stadin suuntaan tossa yöllä. [---] Mut ei niillä oo
niin kiire, kato ku mää oon ihan muualla, mä oon ihan jumissa täällä. [---]
Ooksä vieny ne, toi sano jotain se Minna, että ei siellä oo niitä sohvia” tai tai
sitä sohvaa ja sitä tuolia.”
Leinonen: ”Joo, me otettiin ne sieltä. Joo. No Keijo sano, että sieltä voi ottaa
että niistä on maksettu jotain sulle.”
Ahonen: ”Ei se kyllä, ei se kyllä noin menny hei. [---] Kato mullahan VVO:n
kautta nyt vaihtuu se kämppä saman tien mä sain tuolta Westendist’ luukun.
[---] soitin tonne sossuun et mä en millään pääse tuleen että mä oon niin
kaukana tietsä.”

Vihjepuhelu



89 (137)

Riidatonta on, että hälytyskeskukseen on 16.10.2003 kello 19:47 soitettu seu
raava puhelu: ”Olikohan joku väkivaltatutkija paikalla … Ilmianto … En
oikein … Eik siel oo mitään päivystyst?” Tallenne on kestoltaan 6 sekuntia, ja
ainoastaan soittajan puhe on tallennettu.

Syytteen teonkuvauksessa ei ole mainintaa poliisin hälytyskeskukseen
16.10.2003 kello 19:47 soitetusta nimettömästä puhelusta. Syyttäjän mukaan
soittaja on ollut poliisi, joka tuntee Helsingin poliisilaitoksen sisäisen
väkivaltarikostutkinnan päivystystoiminnan. Syyttäjän mukaan myös murhan
jälkeiset tapahtumat tukevat sitä, että Vilhunen on kertonut tietoa murhasta
etukäteen Aarniolle ja että poliisi on heti saanut tiedon jo tehdystä
henkirikoksesta.

Vilhunen on kertonut oikeudessa saaneensa illalla 16.10.2003 tiedon murhasta
Anderssonilta, jonka hän oli tavannut Sikarihuoneella Lönnrotinkadulla
Helsingissä, ”enkeleiden paikassa, jossa kävi muitakin liivimiehiä”. Andersson
oli todennut, että ”sekin paska on pois” tai jotakin vastaavaa. Andersson oli
rehvastellut asialla, eikä ollut mitenkään salannut sitä. Leinonenkin oli ollut
ravintolassa joidenkin enkeleiden seurassa. Vilhunen oli poistunut ravintolasta,
soittanut Aarniolle kiihtyneenä ja kysynyt, miten se oli mahdollista. Vilhunen
oli todennäköisesti kertonut Aarniolle rikoksentekopaikan. Vihjesoitto oli
tehty Sikarihuoneelta noin 200-300 metrin matkan etäisyydellä olleesta
puhelinkioskista. Vilhunen ei ollut havainnut poliisin tarkkailua. Vilhusen on
arvellut soittajan olleen Kari Kauppi, joka oli saanut tiedon Ünsalin murhasta
Aarniolta ja ohjeistuksen nimettömään ilmiantoon henkirikostutkinnan
aloittamiseksi.

Vastaaja Aarnio ei ole kertomansa mukaan tunnistanut vihjesoitossa olevaa
ääntä.

Todistaja Kauppi on kertonut oikeudessa, ettei hän ollut se henkilö, joka oli
soittanut hälytyskeskukseen ja ilmoittanut Ünsalin joutuneen henkirikoksen
uhriksi.

Todistaja Eriksson on kertonut oikeudessa tunnistaneensa saman tien
entuudestaan tuntemansa Kaupin äänen tallenteelta. Kaupin äidinkieli on
ruotsi, ja Eriksson oli tunnistanut tallenteelta äänen suomenruotsalaisesta
korostuksesta. Eriksson oli myöhemmin kuullut poliisilaitoksen
kahvihuoneessa Kaupin kertovan jollekin toiselle henkilölle puhelinkioskissa
suun eteen rätin laittamisesta, valvontakamerasta ja ympäriinsä juoksemisesta.
Eriksson oli myöhemmin yhdistänyt taukotilassa kuulemansa vihjepuheluun.

Todistaja Karvonen on kertonut oikeudessa äänen tallenteella olevan Kaupin.
Karvonen oli ollut Kaupin kanssa yhtä aikaa Espoon poliisilaitoksella töissä ja
he olivat vuosina 1986-1996 olleet partiotovereita.

Todistaja Nieminen on kertonut oikeudessa vihjesoitosta, että siinä oli ollut
jotakin tuttua, ruotsin kieleen viittaavaa. Kaupin kotikieli on ruotsi. Niemiseltä
oli tentattu esitutkinnassa, oliko soittaja Kauppi (s. 1222). Nieminen ei ollut
esitutkinnassa tunnistanut soittajan ääntä tallenteelta.

Todistaja Anne Osmala on kertonut oikeudessa toimineensa Ünsalin
henkirikostutkinnan päätutkijana sen jälkeen, kun Viitasaari oli irrottautunut
tutkinnasta. Osmala ei ollut tunnistanut henkilön ääntä kuuden sekunnin
pituiselta tallenteelta.

Todistaja Rainiala ei ole tunnistanut äänitallenteelta soittajan ääntä.
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Todistaja Tolvanen on kertonut oikeudessa vihjepuhelussa saadusta tiedosta ja
epäilystä henkirikoksesta. Vihjesoittajaa oli yritetty selvittää. Soitto oli
selvitetty tehdyn puhelinkioskista, jonka läheisyydessä olevat valvontakamerat
oli tutkittu. Puhelinkioskiin oli tehty tekninen tutkinta. Osmala oli kuulustellut
erään henkilön, jonka oli epäilty soittaneen puhelun. Väkivalta- ja
huumerikosyksikön välillä oli aloitettu yhteistyö. Töyräs ei ollut ollut erityisen
kokenut tutkinnanjohtaja, ja päätökset tutkintataktiikasta ja pakkokeinoista oli
tehty yhdessä. Kauppi oli tullut tutkintaryhmään. Törkeän
huumausainerikostutkinnan yhteydessä oli tullut vihjetietoa siitä, että
mahdollinen henkirikos oli tapahtunut. Huumerikosyksiköltä oli saatu tietoa, ja
Tolvanen oli keskustellut Aarnion kanssa asiasta. Vihjesoittoa ei ollut mainittu
esitutkintapöytäkirjassa, jonka oli laatinut päätutkija [Osmala] yhdessä
tutkinnanjohtajana sittemmin toimineen Leppilahden kanssa.

Todistaja Töyräs on kertonut oikeudessa toimineensa vuoden 2003 loppuun
asti tutkinnanjohtajana Ünsalin henkirikostutkinnassa. Asia oli tullut vireille
poliisissa nimettömän vihjesoiton perusteella. Uusi tutkintaan tuleva epäilty
rikos oli tapana jakaa tutkintaryhmälle sen mukaan, kuka oli työvuorossa.
Viitasaari oli ollut työvuorossa virka-ajan ulkopuolella vihjesoiton
vastaanottamisen aikaan. Sen vuoksi Ünsalin henkirikos oli tullut Viitasaarelle
ja Töyrään tutkintaryhmälle. Vihjepuhelussa oli ilmoitettu, että Helsingin
kaupungin alueella oli tehty henkirikos. Vihjepuhelun soittajaa oli yritetty
selvittää. Puhelu oli jäljitetty soitetun Bulevardilla sijaitsevasta puhelinkopista,
jossa oli tehty tekninen tutkinta sormenjälkien löytämiseksi. Töyräs ei tiennyt,
kuka vihjepuhelun oli soittanut, eikä soittajaa ollut saatu selville. Töyrään
käsityksen mukaan kysymys oli ollut alamaailman omasta tietovuodosta.
Henkirikos oli tehty asunnossa, johon huumerikosyksiköllä oli ollut tuntumaa
ja tapahtumaakin jollain tavalla. ”Väkivalta ja huume” olivat tehneet
yhteistyötä tutkinnassa. Töyrään aisaparina oli ollut Rainiala ja Aarniolla
Tolvanen.

Todistaja Viitasaari on kertonut oikeudessa toimineensa vuonna 2003
Helsingin poliisilaitoksella väkivaltarikosyksikössä tutkijana. Viitasaari oli
ollut yövuorossa 15.-16.10.2003 kello 20-08 toisen poliisin kanssa. Viitasaaren
muistikuvan mukaan väkivaltayksikön vuoropuhelimeen oli noin kello 03.20
aikaan tullut hälytyskeskuksen kautta puhelu, johon Viitasaari oli vastannut.
Miespuolinen soittaja oli ilmoittanut, että mieshenkilö oli surmattu. Soittaja oli
Viitasaaren muistikuvan mukaan luetellut nimiä kuten Andersson ja Leinonen,
joita Viitasaari ei ollut tunnistanut. Soittaja ei ollut ilmoittanut esimerkiksi
tekopaikan osoitetta. Oli mahdollista, että turkkilainen oli mainittu puhelun
aikana. Puhelu oli kestänyt alle minuutin soittajan katkaistua puhelun. Soittaja
oli ollut 35-40 -vuotias mies, selvin päin, asiallinen ja puhunut tavalla, jonka
perusteella Viitasaari oli päätellyt soittajan olevan poliisi. Viitasaari ei ollut
tunnistanut soittajan ääntä. Soittajan antamien tietojen perusteella Viitasaari
oli olettanut soittajan olleen lähellä tekoa. Viitasaari oli laatinut vihjesoitosta
muistion, johon hän oli kirjoittanut soittajan mainitsemia nimiä. Muistiossa oli
mainittu myös vihjesoiton saapumisaika. Viitasaaren muistikuvan mukaan
vihjepuhelu oli tullut samana yönä, kun uhri oli surmattu.

Viitasaari on lisäksi kertonut tutkinnan alkaneen heti aamulla ja Tolvasen
aluksi johtaneen henkirikostutkintaa ollen hyvin innostunut siitä. Tolvanen oli
saanut tietoa huumerikosyksiköstä. Eräässä palaverissa Tolvanen oli
ilmoittanut, ettei vihjesoittajan henkilöllisyyttä ollut tarvetta selvittää
enempää. Tolvasen äänensävy oli ollut sen kaltainen, ettei asiasta enää
keskusteltu. Oli vaikuttanut siltä, että Tolvanen oli saanut tietää soittajan
henkilöllisyyden. Viitasaari oli kuullut Paavolan selvitelleen vihjesoittoa,
muttei ollut keskustellut tämän kanssa asiasta.
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Todistaja Tuula Paavola on kertonut oikeudessa vastaanottaneensa
työvuoronsa jälkeen puhelun, jossa mies oli kertonut henkirikoksesta.
Esitutkinnassa 27.6.2017 Paavola oli kertonut miehen soittaneen tapahtuneesta
tai tapahtumaisillaan olevasta henkirikoksesta (s. 1311). Paavola oli
kuulustelunsa jälkeen pohtinut vastaanottamaansa puhelinsoittoa. Ünsalin asia
oli ollut ”tapetilla”. Paavola oli tarkastanut vanhasta kalenterista työvuoronsa.
Paavola oli ollut päivävuorossa, jolloin työvuoro olisi päättynyt kello 16
aikaan. Paavola oli jäänyt töihin ja vastaanottanut päivystäjältä käsityksensä
mukaan Viitasaarelle tarkoitetun puhelun noin kello 19 aikaan Viitasaaren
oltua tuolloin keikalla. Viikonpäivä oli ollut torstai. Paavolan käsityksen
mukaan soittaja oli soittanut Viitasaarelle aikaisemmin. Paavola oli tehnyt
puhelun aikana muistiinpanoja. Soittaja oli halunnut pysyä nimettömänä ja hän
oli järkyttynyt tai poissa tolaltaan. Sen Paavola oli päätellyt tavasta, jolla mies
oli asiasta kertonut. Soittaja oli halunnut saattaa asian poliisin tietoon ja saada
poliisi vakuuttuneeksi siitä, että asia otettaisiin vakavasti. Soittaja oli puhunut
”miehen tappamisesta”. Mies oli saattanut kertoa uhrin nimen, muttei muita
nimiä. Mies oli poistunut paikalta ja hän oli ollut näkemässä tilanteen. Siellä
oli ollut useampia henkilöitä. Paikka oli ollut kerrostaloasunto jossain päin
Helsinkiä. Paavolan mukaan soittaja oli ollut asunnossa surmateon aikaan ja
poistunut sieltä uhrin ja muiden henkilöiden jäätyä asuntoon. Paavola oli heti
vastaanottamansa puhelun jälkeen selvittänyt päivystyksestä, mistä puhelu oli
tullut, ja mennyt Aleksanterin teatterin edessä olevalle puhelinkioskille toisen
tutkijan kanssa sekä pyytänyt ”tekniikan paikalle”. Toisin kuin Paavola oli
kertonut esitutkinnassa, toinen tutkija ei ollut ollut Kenneth Eriksson (s. 1312).
Paavola oli seuraavana aamuna antanut tietokoneella puhtaaksi kirjoittamansa
muistiinpanot Viitasaarelle. Paavola ei ollut tallentanut tekemiään
muistiinpanoja. Paavola oli tutkinut puhelinkioskin ympäristöä muun muassa
ottamalla ylös pysäköityjen autojen rekisterinumeroita. Soittaja oli puhelun
aikana käyttänyt termiä ”väkivallan tutkija”, jota Pasilan poliisiasemalla
työskentelevät poliisit tavanomaisesti käyttivät. Paavolan mukaan uusi asia
jaettiin työvuorossa olevan tutkijan yksikköön. Henkirikosasia oli jaettu
Viitasaaren yksikköön tutkittavaksi. Paavola oli kuullut myöhemmin asian
kuitenkin olleen Anne Osmalalla tutkittavana.

Kirjallisena todisteena on vedottu 31.10.2003 päivättyyn tutkimus- ja
lausuntopyyntöön rikostekniselle laboratoriolle 6070/S/315503/03/TEK/2
(kirjallinen todiste A9). Asianimikkeenä pyynnössä on kadonnut henkilö ja
pyynnön allekirjoittajaksi on merkitty Anne Osmala. Pyyntö on koskenut
ääninäytteiden vertailua koskien -8902 päättyvän liittymän haltijan ääntä ja
puhelussa [äänikasetissa] 16.10.2003 kello 19:47 olevaa ääntä.

Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorio on 28.12.2003 antanut
äänivertailusta lausunnon, johon on niin ikään vedottu todisteena (A28).
Laboratorioon oli toimitettu lisänäytteenä puhelu liittymien -8902 ja -6402
välillä. Lausuntoon on merkitty pyydettynä tutkimuksena vertaamaan näytteen
3 (hälytyskeskukseen 16.10.2003 kello 19:47 tullut puhelu) miesääntä
näytteillä 2 ja 4 puhuvaan toiseen miespuhujaan ja sitä, ovatko puhujat sama
henkilö. Vertailunäytteet ovat erään henkilön liittymään Ranisen liittymästä
saapuvasta puhelusta ja erään henkilön liittymästä Ranisen liittymään
lähtevästä puhelusta. Kolmas vertailunäyte on puhelusta Ranisen liittymän ja
-8902 päättyvän liittymän välillä. Vertailunäytteet ovat ruotsinkielistä
keskustelua. Johtopäätöksenä tutkimuksista on löydetty viitteitä samasta
puhujasta johtopäätösasteikolla C asteikon ollessa A-F. Asteikon C nojalla
vertailluissa ääninäytteissä todettiin yhtäläisyyksiä eikä merkittäviä eroja
todettu. Vertailtujen ääninäytteiden laadussa tai vertailukelpoisuudessa
todettiin sen kaltaisia puutteita, että yhtäläisyyksien ja mahdollisten
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eroavuuksien merkitystä ei voitu täysin arvioida. Ratkaisevia johtopäätöksiä ei
voitu tehdä, mutta havainnot viittaavat siihen, että puhuja saattaisi olla sama
henkilö. Todennäköisyys, että puhuja on sama henkilö on arvioitu
suuremmaksi kuin todennäköisyys, että puhujat ovat eri henkilö.

Vilhunen tietolähteenä

Riidatonta on, että Vilhunen on ollut Helsingin poliisilaitoksen tietolähde
ainakin vuonna 2003.

Vastaaja Aarnio on kertonut oikeudessa, että tietolähteen motiivina oli yleensä
nopea henkilökohtainen oman edun tavoittelu, kun ”rosvo otti poliisiin
yhteyttä”. Poliisi oli ollut kiinnostunut kaikesta tiedosta. Vilhunen oli vuoden
1994 törkeistä huumausainerikoksista tuomittu pitkään vankeusrangaistukseen
ja ollessaan suorittamassa rangaistusta ottanut huumerikosyksikköön yhteyttä.
Vilhusen päätyminen tietolähteeksi oli edellyttänyt selvitystä ja keskusteluja.
Vilhunen ei ollut antanut suostumustaan nimensä rekisteröimistä
tietolähteeksi. Tapaamisia oli ollut harvoin niihin sisältyneen riskin vuoksi.
Yhteydenpito oli toteutettu tekstiviestein yhteyspuhelimella, joka oli ollut
usean poliisin luettavissa. Alueellisessa tiedusteluyksikössä työskennellyt
Kauppi oli ollut tärkeä yhteyshenkilö, ja Kaupille oli kootusti mennyt
tietolähdetieto.

Aarnion puolustuksen mukaan Vilhusen kertomus on epäluotettava. Kirjassa
Myrkky (A18) on kirjoitettu Vilhusesta tilanteessa, jossa tämä oli halunnut
ulos vankilasta ja oli siksi kertonut keskusrikospoliisille sen haluamalla
tavalla. Kuulustelijat olivat ilmoittaneet Vilhuselle, ettei tämän toistaiseksi
kertoma vielä riittäisi vapautumiseen vankilasta. Vilhunen oli tämän johdosta
lisännyt sepitetyn kertomuksen asianajajan uhkaamisesta Aarnion pyynnöstä.

Kultainen vasikka -nimisessä kirjassa (A26) Vilhunen on kertonut
myöntävänsä ”näin 20 vuoden jälkeen, että hän oli tilannut Santavuoren mökin
polton. Vilhunen on kertonut osallistuneensa Pasilan poliisitalon parkkipaikan
pommi-iskun rahoittamiseen. ”Pasilan varoituspamauksesta nyt on jotain
tietoo. Että tämmöinen oli tiedossa ja siihen yleisesti kerättiin kolehtia.
Muistaakseni itsekin taisin laittaa jonkun pienen kolehdin siihen. Se oli
varoitus näistä niin sanotuista poliisien ylilyönneistä.” Vilhunen on
vaitonainen summasta ja lopulta kertoo rahoittaneen iskua noin 50.000
markalla. ”Tuskin oon ollut ainoa osallistuja tähän. Se on varmasti, joka sen
on järjestänyt, niin ollut iso bisnes sille. Hyvin huolellahan tuo on tehnyt sen,
kun ei oo jääny tänäkään päivänä kiinni.”

Vilhusen täytäntöönpanorekisterinotteen mukaan (A27) Vilhunen on
28.10.2019 siirretty vankeuslain 6 luvun 3a §:n nojalla lyhyeksi ajaksi Vantaan
vankilaan 1.11.2019 asti, toiseen kertaan saman lainkohdan nojalla 25.11.2019
Vantaan vankilaan ja 13.1.2020 Jokelan vankilaan. Vilhusella on ollut
poistumislupa 14.-25.11.2019, 3.-4.4.2020 ja 31.7.-1.8.2020.

Ranisen kirjassa Kutsuvat minua palkkamurhaajaksi (V14) todetaan muun
ohella seuraavaa: ”- - poliisi tiesi liikaa. Olin varma, että kukaan meistä ei
ollut vasikoinut. Silti ilmi oli käynyt asioita, joita syyttäjän ja kyttien ei
kuulunut tietää.”

Vilhunen on kertonut oikeudessa olleensa vuonna 1999 Sukevan vankilassa
Pohjois-Savossa suorittamassa vapausrangaistusta, josta oli ollut jäljellä vielä
noin 3-4 vuotta. Vilhusen perhe oli asunut Helsingissä, ja tapaamisia oli ollut
harvoin. Vilhusen pojan sairastuttua vakavasti Vilhunen oli pyytänyt siirtoa
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lähemmäksi perhettään. Kun siirtoa ei ollut hyväksytty, Vilhunen oli ottanut
yhteyden Helsingin poliisilaitoksen huumerikosyksikköön Harri Kurtzeen.
Vilhunen oli kuljetettu Pasilaan, jossa hän oli keskustellut Aarnion kanssa
useita tunteja. Vilhunen oli ilmoittanut olevansa valmis antamaan tietoja
poliisille ja vastineeksi hän oli pyytänyt siirtoa lähemmäs perhettään ja
mahdollisuutta osallistua poikansa hoitokokouksiin sairaalassa. Vilhusta ei
ollut tuolloin epäilty mistään rikoksesta, vaikka Pasilassa käynti oli merkitty
Vilhusen nimilehdelle ”rikostutkinnaksi” (V27). Vilhunen oli muutaman
viikon kuluttua siirretty Jokelan vankilaan ja hänet oli päästetty lomille, mitä
Vilhunen oli pitänyt merkittävänä etuna poikansa terveydentilan aiheutettua
hänelle syyllisyyttä ja oltua kuormittavaa. Vilhunen oli Aarnion ehdotuksesta
hakenut ehdonalaiseen vapauteen pääsemistä tavanomaista aikaisemmasta
ajankohdasta. Vilhusen hakemus oli hyväksytty, ja hän oli päässyt
ehdonalaiseen vapauteen noin 2-3 kuukautta aikaisemmin johtajan päätöksellä
12.7.2002. Näin siitä huolimatta, että Vilhunen oli vankilassaoloaikana
”töpännyt”.

Vilhunen on kertonut tapaamisistaan Aarnion kanssa muun muassa seuraavaa:
Vilhusta oli viety vankilasta muka sairaalaan tai päivystyksen. Aarnio oli
odottanut häntä vanhassa punaisessa Volvossaan ja vartijat olivat odottaneet
jossain muualla. Autossa oli sitten puhuttu huumeisiin ja selvittämättömiin
murhiin liittyvistä asioista. Vankilassa apulaisjohtaja Salminen ja muutama
vartija olivat tienneet asiasta. Vilhunen oli Jokelan vankilassa ollessaan
oma-aloitteisesti kertonut erinäisistä asioista, esimerkiksi vankilanjohtaja
Salmiseen kohdistuneesta uhasta tai Jari Aaltosen murhasta, jossa Johansson ja
Leinonen olivat olleet epäiltyinä. Vilhusella oli ollut Aarnion puhelinnumero.
Vapaaksi päästyään Vilhunen oli pitänyt yhteyttä Aarnion kanssa puhelimitse
ja tapaamalla kasvotusten muutaman kerran viikossa. Vuonna 2003 tapaamisia
oli voinut olla useamminkin. Vilhusella oli ollut yhteyspuhelin lähes aina
mukanaan. Vilhusen yhteyshenkilöinä Helsingin poliisissa oli ollut Aarnio ja
varahenkilönä Kurtze, johon hän oli ollut yhteydessä, jos ei ollut saanut
Aarniota kiinni. Vuosia myöhemmin hän oli yhteydessä myös Kauppiin. Tämä
oli tapahtunut esimerkiksi Herlinin panttivankijutussa.

Todistaja Tolvanen on kertonut oikeudessa kysyneensä tutkinnanjohtajana
olleelta Töyräältä, mistä tämä oli saanut tietää Hotelli Hesperiassa pidettävästä
saunaillasta. Töyräs oli vastannut, että tieto oli saatu ”huumeelta”. vuosien
kuluessa oli tullut tietoon, että Vilhunen oli antanut tietoja
huumerikosyksikölle ja Aarniolle. Jossain vaiheessa asia oli varmistunut ja
Vilhusta oli kutsuttu nimellä ”Äijä”. Tolvanen ei muistanut, olisiko hän tiennyt
vuonna 2003 asiasta. Tolvanen ei ollut tiennyt asiasta varmasti, koska muutoin
hän olisi kysynyt siitä Aarniolta. Jos järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvää
asiaa oli ollut tutkinnassa, Tolvanen oli ollut Aarnioon yhteydessä ja kysynyt
Äijän tietoja. Tolvanen oli pyytänyt Aarniolta Äijän tietoja kymmeniä kertoja.
Tolvanen ei tiennyt, mistä tietoa oli tullut. Vuoteen 2009 mennessä Tolvasella
oli kuitenkin ollut varma tieto Vilhusesta.

Todistaja Marko Verlin on kertonut oikeudessa tienneensä Vilhusen antaneen
tietoa poliisille. Ottaen huomioon jotkin tiedot ja tapahtumat Verlinin
käsityksen mukaan Vilhunen oli antanut poliisille tietoa 2000-luvun alusta
lähtien vuoteen 2013 asti, jolloin Aarnio ja Vilhunen oli otettu kiinni. Verlinin
käsityksen mukaan Vilhuselta oli saatu kuranttia tietoa. Verlin oli ollut
turvaamassa joitakin tapaamisia, joita ei ollut ollut usein Vilhusen oltua
korkean riskitason henkilö. Yhteyspuhelin oli ollut käytössä. Verlin oli ollut
Ruotsissa virkamiesvaihdossa Ünsalin henkirikoksen aikaan, eikä hän ollut
osallistunut tutkintaan.
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Todistaja Miettinen on kertonut oikeudessa olleensa kuuntelemassa puheluita,
kun Aarnio oli tullut käymään ja kertonut ”Ukolta” tulleesta tiedosta.
Miettinen oli tarkastanut joidenkin puheluiden sisältöä löytääkseen Aarnion
mainitsemaa tietoa, jonka sisältöä Miettinen ei muistanut. Puheluiden sisällön
tarkastaminen oli ajoittunut tilanteeseen, jossa epäiltyjen tekijöiden liikkeitä
ennen ja jälkeen Ünsalin henkirikoksen oli pyritty selvittämään. Ruumis oli
ollut kateissa ja asiaa oli pyritty selvittämään. Jotakin tiedustelutietoa oli siis
ollut.

Todistaja Rainiala on kertonut oikeudessa, ettei hän tiennyt, oliko Vilhuselta
vuonna 2003 saatu tietoja Anderssoniin, Leinoseen tai Raniseen liittyen.

Todistaja Eriksson on kertonut oikeudessa olleensa Ünsalin murhan
tapahtumisen aikaan virkamiesvaihdossa Lindholmin porukassa Tukholmassa
Marko Verlinin kanssa. Tukholmassa oli ollut seurantaa henkirikokseen,
rahaan ja Anderssoniin liittyen. Tarkoituksena oli ollut olla ”pelipaikalla”,
tunnistamassa Anderssonia ja reservinä seuraamassa tätä. Eriksson ei ollut
päässyt lähellekään Anderssonia. Verlinin Aarniolta ostamalla vanhalla
punaisella 343 Volvolla oli oltu liikkeellä.

Todistaja Ari Karvonen on kertonut oikeudessa Espoon poliisilaitokselle
tutkintaan tulleesta epäillystä törkeästä huumausainerikoksesta. Kun
Hollannista tullutta hasiserää oltiin Suomessa ottamassa vastaan,
televalvontatiedoista oli päätelty Ruskeasuon Shelliltä puhelimesta ohjattavan
toimintaa ja erään kymenlaaksolaisen rikoksesta epäillyn henkilön liikkeitä,
mistä oli edelleen päästy eteläsavolaiselle huvilalle ja Vilhuseen kohdistuvaan
epäilyyn koskien sadan kilogramman hasiserän takavarikkoa Hyvinkäällä.
Ünsalin henkirikosta oli tutkittu samaan aikaan. Karvonen oli pyytänyt
Rainialalta Vilhusta koskevaa tietoa, jota Helsingin poliisilaitokselta ei ollut
suostuttu luovuttamaan. Tutkinnassa ei ollut saatu selville sitä, kuka liittymää
oli käyttänyt. Vilhusta ei ollut kuulusteltu. Karvosen Helsingin poliisilaitoksen
kanssa käymässä keskustelussa oli todettu Espoon yrittävän vain selvittää
Helsingin poliisin tietolähteitä.

Todistaja Paavo Selin on kertonut oikeudessa, että hän oli ollut 1990-lopussa
Helsingin poliisin huumerikosyksikön johtaja, missä tehtävässä häntä oli
seurannut Aarnio. Vilhunen oli toiminut Selinin tietojen mukaan
huumerikosyksikön tietolähteenä. Vilhunen oli itse ottanut yhteyttä
huumeyksikön tutkijaan Harri Kurtzeen Selinin vielä ollessa yksikön johtaja ja
tarjoutunut antamaan tietoja. Selin oli keskustellut Aarnion kanssa siitä, miten
poliisin pitäisi menetellä Vilhusen yhteydenoton suhteen. Poliisilla oli sinänsä
aina tarve tiedoille vakavista rikoksista, mutta Vilhusen yhteydenotosta oli
noussut myös kysymyksiä. Tietoa oli ollut hyvä saada ”korkeammilta
tahoilta”, ja Vilhusen asema oli otettu huomioon. Poliisi oli päätynyt
yhteystyöhön Vilhusen kanssa. Vilhusella oli ollut rangaistuksensa
suorittamiseen liittyvä vastapalveluspyyntö tietolähteeksi ryhtymisestään.
Vilhuselta oli tiedusteltu selvittämättömistä rikoksista kuten Santavuoron
mökin poltosta ja Pasilan poliisitalolla tapahtuneesta räjähdyksestä. Vilhunen
oli kiistänyt osallisuutensa näihin tekoihin, vaikka myöhemmin olikin
ilmennyt, että hänellä oli ollut osuutta niihin.

Todistaja Janne Pentti on kertonut oikeudessa toimineensa Espoon
poliisilaitoksen huume- ja tiedusteluyksikön päällikkönä 1990-luvun
puolivälistä kevääseen 2003 asti, jolloin hän oli siirtynyt kansainvälisiin
tehtäviin poliisiyhteysmieheksi Espanjaan ja myöhemmin keskusrikospoliisiin,
jossa hän oli vastannut tietolähdetoiminnasta vuosina 2006-2010. Pentin
tehtäviin vuonna 2006 oli kuulunut järjestelmällisen tietolähdetoiminnan



95 (137)
kehittäminen. Järjestelmälliseen tietolähdetoimintaan kuului muun muassa
tietolähteiden rekisteröiminen. Huume- ja tiedustelupoliisien tiedossa oli ollut
yleisesti, että Vilhusen ja Aarnion välillä oli ollut jonkinlainen
tietolähdesuhde, joka oli mahdollisesti alkanut 2000-luvun vaihteessa.

Todistaja Rinne on kertonut oikeudessa olleensa mukana pilotoimassa
tiedottajarekisteriä. Tehtäviin oli kuulunut tiedon vastaanottaminen,
analysointi ja jakaminen. Rekisterissä oli käytetty koodia tietolähteen
salaamiseksi. Rinne ei ollut voinut päätellä, olivatko hänen käsittelemänsä
tieto ollut peräisin Vilhuselta.

Todistaja Jarmo Salminen on kertonut oikeudessa, ettei hänellä ollut
muistikuvia Vilhusen ja Aarnion yhteydenpidosta. Oli täysin mahdollista, että
Salminen oli myötävaikuttanut tapaamisiin.

Aarnion menettely 2010-luvulla

Syyttäjä on vedonnut niin sanotussa tynnyrijutussa annettuun Helsingin
hovioikeuden 27.6.2019 antamaan tuomioon nro 128376, dnro R 17/750, sen
osoittamiseksi, että Aarnio on voinut antaa tutkinnanjohtajalle virheellistä
tietoa huumausainerikoksista, joiden perusteella tutkinnanjohtaja on hakenut
telekuuntelu- ja televalvontalupia. Aarnion puolustuksen mukaan 2010-luvun
alkupuolella olevat mahdolliset rikokset eivät voi olla näyttönä vuoden 2003
tapahtumissa.

Aarnion on edellä mainitussa Helsingin hovioikeuden antamassa tuomiossa
näytetty syyllistyneen törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen
21.2.-14.9.2012 siten, että Aarnion aloitteesta Rainer Reinholmista oli aloitettu
esitutkinta ilman esitutkintalain mukaisia perusteita. Aarnion tarkoituksena oli
ollut saada Reinholm näyttäytymään niin sanottuna Pasilan miehenä (kohta
22). Aarnion alaisen on niin ikään katsottu syyllistyneen rikokseen samassa
syytteen kohdassa. Aarnion on lisäksi näytetty yhdessä alaisensa kanssa
syyllistyneen törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen 25.4.-25.5.2012
hakemalla käräjäoikeudelta tekaistuilla tiedoilla televalvontalupa kahteen eri
liittymään. Menettely oli liittynyt Trevoc Oy:n kanssa toteutettuun
järjestelyyn, jossa oli ollut kysymys niin sanotun anonymisaattorin
kehittämisestä, matkapuhelinten IMEI-koodien vaihtamisesta ja
kloonaamisesta. Tarkoitus oli ollut oikeudettomasti hankituilla
televalvontatiedoilla sotkea ja harhauttaa tynnyrijutun esitutkintaa Pasilan
miehen puhelinliikenteen osalta saattamalla tynnyrijutussa hankitut
televalvontatiedot epäluotettavaan valoon ja siten haitata tynnyrijutun
osallisten henkilöiden rikosvastuun toteuttamista tai muuta asian selvittämistä
(kohta 8). Syytteen kohdassa 10 on ollut kysymys vastaavanlaisesta
menettelystä, jossa Aarnion on todettu syyllistyneen törkeään virka-aseman
väärinkäyttämiseen 19.6.-18.7.2012. Kohdassa 11 Aarnion on todettu
syyllistyneen yhdessä alaisensa kanssa törkeään virka-aseman
väärinkäyttämiseen 9.1.2013-9.2.2013 hakemalla tekaistujen tietojen
perusteella televalvontalupia liittyen Trevoc Oy:n kanssa toteutettuun
järjestelyyn (kuten edellä kohdassa 8).

Johtopäätös kohdassa 2

Epävarsinainen laiminlyöntirikos
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Rikoksen tekemisellä mielletään tavanomaisesti tarkoitettavan tekemistä,
kuten esimerkiksi rikoslain 21 luvun 1 §:n nojalla joka tappaa toisen, on
tuomittava taposta vankeuteen. Ünsal on 16.10.2003 tapettu pahoinpitelemällä
ja kuristamalla. Toisaalta toimimattomuus, tekemättä jättäminen, voi olla
rangaistavaa. Liikennepaossa tieliikenteessä ja pelastustoimen laiminlyönnissä
rangaistusvastuu voi seurata laiminlyömällä säännöksessä yksilöidyn
toimimisvelvollisuutensa. Tällaiset rikokset ovat varsinaisia
laiminlyöntirikoksia, joista 1.1.2004 voimaan tulleen rikoslain 3 luvun 3 §:n 1
momentissa säädetään. Seuraus, esimerkiksi toisen kuolema, voidaan aiheuttaa
myös rangaistavana pidetyllä laiminlyönnillä. Vastuuseen voi siis joutua
jokainen, jolla on ollut erityinen velvollisuus estää seurauksen syntyminen.
Tällaisiin tilanteisiin oikeustieteessä ja -käytännössä on kehitetty käsite
epävarsinainen laiminlyöntirikos. Ongelmallista on siitä päättäminen, kenellä
ja missä tilanteessa on erityinen oikeudellinen velvollisuus estää kyseisen
seurauksen syntymisen estäminen.

Syyttäjä on väittänyt, että Aarnio oli tekoajan aikaisessa asemassaan jättänyt
estämättä Ünsaliin kohdistuneen henkirikoksen, vaikka hänellä oli velvollisuus
tähän lakiin, poliisivirkaansa, johtamansa yksikön tehtäviin tai asemansa
puolesta ja tehtäväkseen ottamisen johdosta. On ratkaistava kysymys siitä,
onko Aarniolla ollut tai onko hänelle syntynyt vastuuasema ja siten erityinen
oikeudellinen velvollisuus suojella Ünsalin henkeä.

Rikoslain 3 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan laiminlyönti on rangaistava
myös, jos tekijä on jättänyt estämättä tunnusmerkistön mukaisen seurauksen
syntymisen, vaikka hänellä on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää
seurauksen syntyminen. Tällainen velvollisuus voi perustua

1) virkaan, toimeen tai asemaan;
2) tekijän ja uhrin väliseen suhteeseen;
3) tehtäväksi ottamiseen tai sopimukseen;
4) tekijän vaaraa aiheuttaneeseen toimintaan; tai
5) muuhun niihin rinnastettavaan syyhyn.

Rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 3 §:n 2 momentin
(770/1990) nojalla jos tuomitsemishetkellä on voimassa toinen laki kuin
tekohetkellä, sovelletaan kuitenkin uutta lakia, jos sen soveltaminen johtaa
lievempään lopputulokseen.

Vertailun kohteena on lakien ajatellut lopputulokset ja vertailu on perustettava
siihen, mihin konkreettiseen lopputulokseen uuden ja vanhan lain
soveltaminen johtaa (HE 44/2002 vp s. 37). Kun rikoksen tekoaikana ei ole
ollut olemassa vastaavaa lain säännöstä ja kun oikeuskirjallisuudessa ja
-käytännössä vallinnut oikeustila on kirjattu rikoslakiin, säännöstä koskevia
lain esitöitä voidaan käyttää oikeuslähteenä ratkaistaessa kysymystä Aarnion
vastuusta.

Lain esitöiden mukaan yleinen virkavelvollisuus harvemmin riittää
epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen vastuuperusteeksi. Vaikka poliisin yhtenä
tehtävänä poliisilain 1 §:n (493/1995) mukaan on rikosten estäminen, ei
tekeillä olevan varkausrikoksen passiivinen sivusta seuraaminen johda
rikoslain 28 luvun mukaiseen vastuuseen. Sen sijaan kyseessä saattaa olla
erillinen virkavelvollisuuksien rikkominen. Virkaan, toimeen tai asemaan
perustuvan velvollisuuden tulisi olla sillä tavoin tarkennettu, että se koskisi
tietyn henkilön tai henkilöjoukon taikka määrätyn omaisuuden suojaamista tai
valvomista. Klassisena esimerkkinä oikeuskirjallisuudessa on viitattu
hukkuvan uimarin auttamisen laiminlyövään uimavalvojaan. Jonkinlaisena
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rajatapauksena voisi pitää esimerkiksi rakennusta suojelemaan palkattua
vartijaa, joka tilanteeseen millään tavalla puuttumatta sallii jonkun murtautua
hänen vartioimaansa liikkeeseen (HE 44/2002 vp s. 43).

Virka, toimi tai asema saattaa perustaa ensinnäkin velvollisuuden suojata
jotakuta uhkaavilta vaaroilta. Tyyppiesimerkki koskee työnantajan vastuuta
työntekijöittensä turvallisuudesta, jolloin vastuuasema perustuu ennen kaikkea
työturvallisuuslain normeihin. Virkaan tai toimeen perustuva suojaamisasema
on johtanut vastuuseen tapauksessa, jossa opettaja oli jättänyt uimahalliin
viemänsä oppilaat vaille tarvittavaa huolenpitoa (KKO 1977 II 11) ja
tapauksessa, jossa sotilaslääkäri oli laiminlyönyt tarpeelliset toimenpiteet
alokkaan terveydentilan selvittämiseksi (KKO 1969 II 9). Asema voi perustaa
myös valvontavelvollisuuden, jolloin vastuu seuraa siitä, että tekijällä on ollut
velvollisuus valvoa muiden henkilöiden toimintaa. Oikeuskäytännöstä löytyy
myös ratkaisuja, joissa vastuu perustuu vartijan velvollisuuteen suojata
vartioitavana olevaa omaisuutta (KKO 1947 II 121). Erityisen selvästi tähän
ryhmään kuuluisivat alat, joilla vallitsevat kiinteät käskyvaltasuhteet.
Esimerkkeinä on mainittu poliisi, armeija, vankeinhoito, palo- ja pelastustoimi
tai vartiointi (HE 44/2002 vp s. 43-44).

Lain esitöiden mukaan ero tehtäväksi ottamisen ja 1 kohdassa tarkoitettujen
tilanteiden välillä on liukuva. Tässä kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tekijä
on vapaaehtoisesti ottanut jonkin oikeushyvän suojattavakseen. Tämä on
voinut tapahtua joko nimenomaisin sopimuksin tai ryhtymällä suoraan
johonkin toimeen. Oikeuskirjallisuuden perusesimerkki koskee tilannetta,
jossa retkiopas johdattaa seurueensa vaaralliselle alueelle ja jättää seurueen
sittemmin oman onnensa nojaan. Vastuu mahdollisista seurauksista syntyisi
tehtäväksi ottamisen perusteella (joskin tahallisuuskysymys tulee arvioitavaksi
erikseen). Suojelutehtävän ottanut henkivartija, joka antaisi toisen surmata
päämiehensä, joutuisi arvattavasti vastuuseen syyksilukemisen mukaan
tahallisesta henkirikoksesta tai kuolemantuottamuksesta (HE 44/2002 vp s.
44). Toisen surmaaminen tai terveyden vahingoittaminen on mahdollista myös
passiivisen suhtautumisen kautta (s. 42).

Korkein oikeus on antanut useita ennakkoratkaisuja
työturvallisuusvelvoitteiden laiminlyöntiin perustuvista epävarsinaisista
laiminlyöntirikoksista (KKO 1937 II 105, KKO 1940 II 335, KKO 1960 II
101, KKO 1986 II 116 ja KKO 2012:105, erityisesti kohdat 19-22). Näissä
ratkaisuissa vastaajan rangaistusvastuu on perustunut tuottamukseen
työntekijälle aiheutuneesta ruumiinvammasta tai kuolemasta. Useita
ennakkoratkaisuja on annettu potilaasta vastuussa olleesta lääkäristä ja
sairaanhoitajasta. Näissäkin ratkaisuissa laiminlyönnistä seurannut
rangaistusvastuu on perustunut tuottamukseen (KKO 1969 II 9, KKO 1979 II
69). Ennakkoratkaisussa KKO 1977 II 11 kysymys on ollut opettajan
valvontavastuusta. Opettajan katsottiin syyllistyneen yksin teoin tehtyihin
kuolemantuottamukseen ja laiminlyönnistä tehtyyn virkavirheeseen.
Ennakkoratkaisussa KKO 1948 II 363 poliisi tuomittiin muun ohella kahdesta
kuolemantuottamuksesta rangaistukseen, kun tämä oli pidättänyt alle
15-vuotiaan, kuljettanut hänet pidätettyjen säilytyshuoneeseen ja jättänyt
uuniin sytytetyn takkavalkean hoidon pidätetyn huoleksi. Seurauksena oli
ollut, että kaksi pidätettyä oli kuollut häkämyrkytykseen. Ennakkoratkaisussa
KKO 1980 II 89 kysymys oli asunto-osakeyhtiön johtokunnan ja isännöitsijän
vastuusta. Valintamyymälässä asioineet henkilöt olivat myymälästä
poistuessaan poikenneet asunto-osakeyhtiön omistaman rakennuksen huonosti
valaistulle pihamaalle päästäkseen sen kautta lähellä olevalle torille ja tällöin
pudonneet ilman kaiteita olevaan pihatason alapuolelle johtavaan autojen
ajosyvennykseen ja pudotessaan loukkaantuneet. Vastaajat tuomittiin
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rangaistukseen yksin teoin tehdyistä vaaran ja ruumiinvamman
tuottamuksesta. Ennakkoratkaisussa KKO 2002:43 liikuntahallia ei tapaturman
sattuessa ollut käytetty työntekoon. Vastaajat talonrakennuspäällikkö ja
kiinteistörakennusmestari olivat virassaan laiminlyöneet huolehtia siitä, että
katsomorakennelman käyttö olisi turvallisesti järjestetty, ja heidät tuomittiin
rangaistukseen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja
kuolemantuottamuksesta.

Edellä mainituissa ratkaisuissa koskien epävarsinaista laiminlyöntirikosta
tekijän vastuu on perustunut erityiseen vastuuasemaan ja vastaajan valvonta-
tai suojeluvelvollisuus on ollut varsin rajattu. Kysymys on tullut esimerkiksi
työnantajan vastuusta työntekijäänsä nähden tai työmaalla vastuuasemassa
olleen vastuusta työmaalla työskennelleeseen nähden, asunto-osakeyhtiön
johtoon kuuluvasta vastuusta kiinteistön turvallisuudesta sivullisiin nähden tai
lääkärin vastuusta potilaaseen nähden.

Korkein oikeus on lisäksi antanut ennakkoratkaisuja, joissa tekijän vastuu
vahinkoseurauksen estämisestä on perustunut tehtäväksi ottamiseen. Lääkärille
voi syntyä leikkaustehtävään perustuva erityinen vastuu. Ratkaisussa KKO
1947 II 161 leikkauksesta vastannut lääkäri tuomittiin rangaistukseen
ruumiinvamman tuottamuksesta lääkärintoimen harjoittamisessa, kun hänen
suorittamansa leikkauksen yhteydessä potilaan vatsaonteloon oli jäänyt
leikkausliina. Ratkaisussa KKO 1979 II 99 täysihoitolan omistaja oli
laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia siitä, että asiakkaille olisi ilmoitettu,
ettei täysihoitolan alueella ollut uimakoppi enää ollut käytössä. Omistaja
tuomittiin rangaistukseen ruumiinvamman tuottamuksesta, kun täysihoitolan
asiakas oli hypättyään uimakopin laiturilta veteen satuttanut päänsä veden alla
näkymättömissä olleeseen järeästä puusta rakennettuun lauttaan.

Ratkaisussa KKO 1994:101 A oli luontaishoidon asiantuntijana esiintyen ja
tietoisena siitä, että sokeritautia sairastaneen lapsen B vanhemmat C ja D
luottivat häneen ja noudattivat hänen ohjeitaan, neuvonut vanhempia
korvaamaan lapsen hoidossa lääkärin määräämän insuliinihoidon niin
sanotulla kuhne-hoidolla. Sairauden pahennuttua A, joka oli henkilökohtaisesti
tullut hoitamaan lasta ja tuolloin havainnut tämän olevan hälyttävässä
kunnossa, oli lisäksi laiminlyönyt huolehtia siitä, että lapsi olisi ajoissa saanut
insuliinia tai saatettu sairaalahoitoon, seurauksin, että lapsi oli kuollut. A, joka
tosin ilmeisesti itse oli uskonut hoitomuotonsa tehokkuuteen, ei ollut voinut
nojautua puolueettomaan tietoon tai perusteeseen, joka olisi horjuttanut
käsitystä, että sokeritaudissa insuliinihoito oli välttämätön ja ettei se ollut
korvattavissa kylpyhoidoilla. Hänen katsottiin syyllistyneen
kuolemantuottamukseen.

Oikeuskirjallisuudessa yllä selostetusta ratkaisusta on todettu, että
vastuuasema ei ole staattinen yhteiskunnallinen asema, vaan
toimintavelvoitteen perusta tulee arvioitavaksi erikseen kussakin
konkreettisessa tilanteessa ja olosuhteissa. Myöskään rikoslain 3 luvun 3 §:n 2
momentin 1 kohdassa tarkoitettu virka, toimi tai asema ei perusta
vastuuasemaa staattisena sosiaalisena roolina, vaan sen samoin kuin 3
kohdassa tarkoitetun tehtäväksi ottamisen perusta on vastavuoroisissa
perustelluissa odotuksissa. Näin ollen esimerkiksi ennakkotapauksen KKO
1994:101 luontaishoitajan vastuu ei määräydy yksin sillä perusteella, oliko
hänen asemansa luontaishoitajana lääkäriin verrattava (Ari-Matti Nuutila,
artikkelissa Dan Frände ja Nuutila: Oikeustapauskommentti KKO 1994:101,
Lakimies 3/1996, s. 492-494).
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Korkein oikeus ei ole antanut ennakkoratkaisua asiassa, jossa rangaistusvastuu
perustuisi epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena henkeen ja terveyteen
kohdistuneena rikoksena. Ratkaisussa KKO 2014:22 (Ään.) kaksi henkilöä oli
pahoinpidellyt asianomistajaa asunnossa, jossa asuva henkilö oli ollut
pahoinpitelyn aikana paikalla. Hovioikeus oli tuominnut asunnon haltijan
avunannosta törkeään pahoinpitelyyn. Korkeimman oikeuden perustelujen
mukaan asunnon haltijan menettely ei ollut sisältänyt muuta tekoa edeltävää
menettelyä kuin sen, ettei hän ollut puuttunut tapahtumiin asunnossa.
Laiminlyönti voi täyttää seurausta edellyttävissä rikoksissa rikosoikeudellisen
vastuun edellytykset vain silloin, kun laiminlyöntiin syyllistyneellä on ollut
erityinen oikeudellinen velvollisuus estää seurauksen syntyminen. Rikoslain 3
luvun 3 §:n 2 momentin mukaan tällainen velvollisuus voi perustua virkaan,
toimeen tai asemaan, tekijän ja uhrin väliseen suhteeseen, tehtäväksi
ottamiseen tai sopimukseen, tekijän vaaraa aiheuttaneeseen toimintaan tai
muuhun niihin rinnastettavaan syyhyn. Vastuu tarkoittaa tällöin
pääsääntöisesti tuottamusvastuuta taikka tahallisessa rikoksessa
tekijänvastuuta. Korkein oikeus on lisäksi perustellut ratkaisuaan seuraavasti:
(s)anotussa säännöksessä vastuun perusteet säännellään avoimen ja
yleisluonteisen kuvauksen avulla, joten rikosvastuun ulottuvuus perustuu
merkittäviltä osin oikeuskäytäntöön. Säännöksen tai erityistä vastuuasemaa
koskevan oikeuskäytännön nojalla ei voida katsoa, että asuinhuoneiston
haltijalla olisi sellainen oikeudellinen vastuuasema, joka yksinään velvoittaisi
hänet ryhtymään toimenpiteisiin asunnossaan tapahtuvien rikosten
estämiseksi. Siten asunnon haltijan syyksi luettu avunanto törkeään
pahoinpitelyyn ei voi perustua myöskään tähän säännökseen (kohdat 11 ja 12).
Eri mieltä ollut Korkeimman oikeuden jäsen oli hylännyt valituksen ja jättänyt
hovioikeuden ratkaisun pysyväksi.

Hovioikeuskäytännössä on vuodelta 2013 ratkaisu, jossa vastaajan on katsottu
syyllistyneen tappoon epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena (Turun
hovioikeus 15.3.2013 nro 637, dnro R 12/880). Korkein oikeus ei ole
myöntänyt valituslupaa. Vastaaja ja asianomistaja olivat lähteneet illalla
5.9.2010 veneellä mökille. Asianomistaja oli päätynyt venematkalla mereen ja
hukkunut. Syyttäjä oli vaatinut vastaajalle rangaistusta taposta vastaajan
aiheutettua uhrin putoamisen veteen venematkalla ja jätettyä tämän veteen
seurauksin, että uhri oli hukkunut. Syyttäjä oli vaatinut vastaajalle rangaistusta
epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena myös sillä perusteella, että vastaaja oli
laiminlyönyt estää uhrin kuolema, vaikka hänellä oli ollut erityinen
oikeudellinen velvollisuus tähän asemansa veneen kuljettajana, vastaajan ja
uhrin välisen suhteen perusteella ja lisäksi vastaajan vaaraa aiheuttaneen
toiminnan perusteella. Hovioikeuden ratkaisun perustelujen mukaan oli jäänyt
selvittämättä, että vastaaja olisi aktiivisella toiminnallaan aiheuttanut uhrin
putoamisen veteen eikä vastaaja ollut ollut veneen ohjaajana rikoslain 3 luvun
3 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa asemassa. Uhrin omistama mökki
oli ollut vastaajan ja uhrin yhteinen koti, ja vastaaja oli kertonut heidän olleen
aikeissa mennä naimisiin. Vastaajan ja uhrin välillä oli siten ollut
avioliitonomaisen suhteen perusteella rikoslain 3 luvun 3 §:n 2 momentin 2
kohdassa tarkoitettu suhde, ja uhri oli voinut tuomiossa kuvatuissa
olosuhteissa perustellusti ja oikeutetusti ( grundad och berättigad anledning

) odottaa, että vastaaja ryhtyisi pelastustoimiinatt förvanta sig till 
hukkumisvaaran torjumiseksi, kun muuta apua ei ollut ollut lähistöllä
saatavilla. Uhri oli pudonnut kylmään veteen pimeän aikaan vahvasti
päihtyneenä, täysissä vaatteissa ja ilman kelluntatakkia. Vastaaja oli jättänyt
uhrin veteen yrittämättä auttaa tätä veneeseen, kutsumatta apua tai edes
kääntymättä selvittämään uhrin tilannetta, vaikka vastaajalla oli ollut
mahdollisuus ryhtyä näihin toimiin. Oli myös selvinnyt, ettei vastaaja ollut
varmistunut uhrin tilasta poistuttuaan veneestä suoraan mökille. Vallinneissa
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olosuhteissa vastaajan oli täytynyt ymmärtää, ettei uhri pystyisi uimaan
merkittävää matkaa eikä yksin poistumaan vedestä. Vastaajan oli tullut
ymmärtää, että uhri erittäin todennäköisesti ( uteslutande eller övervägande

) hukkuisi. Vastaaja oli siten tappanut uhrin laiminlyömällä estääsannolikt 
tämän kuoleman, vaikka hänellä oli ollut tähän erityinen oikeudellinen
velvollisuus vastaajan ja uhrin välisen suhteen perusteella. Vastaaja oli uhrin
pudottua veteen venematkan aikana ja päädyttyä siten hengenvaaraan tai
vakavaan terveyden vaaraan laiminlyönyt antaa tai hankkia uhrille sellaista
apua, jota vastaajalta voitiin edellyttää tämän mahdollisuuksien ja tilanteen
perusteella ja jättänyt tämän avuttomaan tilaan, josta oli seurannut uhrin
kuolema. Vastaaja tuomittiin käräjäoikeuden syyksi lukemien pahoinpitelyjen
lisäksi taposta.

Oikeuskirjallisuudessa esitetyn kannan mukaan vastuu epävarsinaisesta
laiminlyöntirikoksesta edellyttää sitä, että normin katsotaan tarkoittavan paitsi
yleistä aktiivisen tekemisen kieltämistä myös sellaisten henkilöiden, jotka ovat
erityisessä vastuussa vahinkoseurauksen sattumatta jäämisestä, velvoittamista
toimintaan. Rangaistavuuden on katsottu edellyttävän myös sitä, että
vastuuasemassa olevan henkilön laiminlyöntiä estää vahinkoseuraus voidaan
pitää yhtä moitittavana kuin sitä, että sivullinen aiheuttaisi vahinkoseurauksen
aktiivisella tekemisellä. Toisin sanoen vastuuasemassa olevan laiminlyönti on
voitava katsoa samanarvoiseksi kuin sivullisen aktiivinen aiheuttamisteko.
Lisäksi on todettu, että epävarsinaisia laiminlyöntirikoksia ei voida erottaa
tunnusmerkistötasolla, vaan selvä valtaosa loukkaamis- ja muista
seurausrikoksista voidaan toteuttaa myös laiminlyönnillä, kunhan seurauksen
on tapauksessa aiheuttanut sellaisen henkilön laiminlyönti, jolla on ollut
erityinen oikeudellinen velvollisuus estää seuraus (Ari-Matti Nuutila:
Rikosoikeudellinen huolimattomuus, 1996, s. 232-234).

Valvontavastuu on vastuuta sellaisista vaaran lähteistä kuten vaarallisista
laitteista, rakennuksista tai kotieläimistä, joiden muille aiheuttaman vaaran
laiminlyöjän otaksutaan estävän. Suojeluvastuu tarkoittaa puolestaan
suojeltavaa ihmistä tai omaisuutta uhkaavien riskien torjumista. Käytännössä
suojeluvelvollisuus rajoitetaan yleensä koskemaan vain tiettyjä riskejä.
Esimerkiksi vanhempien vastuu lapsen turvallisuudesta, lääkärin vastuu hänen
hoidettavanaan olevasta potilaasta ja poliisin vastuu säilöön otetusta henkilöstä
ovat suojeluvastuuta (Ari-Matti Nuutila: Rikosoikeudellinen huolimattomuus,
1996, s. 234-235).

Eri lähestymistavat siihen kysymykseen, milloin jollakulla on vastuuasema,
eivät ole toisensa poissulkevia vaan erilaisia näkökulmia vastuuasemaoppiin,
ja sellaisina toisiaan täydentäviä. Vastuuasemat on voitu jakaa valvonta- ja
suojeluvastuuseen ja toisaalta niitä on voitu jaotella syntyperusteensa mukaan
(Dan Frände ym.: Keskeiset rikokset, 2018, s. 283).

Rangaistusvastuu tietyn seurauksen estämättä jättämisestä nojaa kahteen
peruspilariin. Ensimmäinen on kausaalisuusoppi. ”Tietyn seurauksen
aiheuttamisen” käsite tarkoittaa myös tapauksia, joissa henkilö ei puutu
maailman kulkuun. Moraaliset näkökohdat muodostavat toisen peruspilarin.
Tietyissä tilanteissa henkilön, joka jättää toimimatta, voidaan katsoa maailman
kehitykseen aktiivisesti puuttuvan tavoin tekevän päätöksen oikeudellisesti
suojellun intressin vahingoksi. Vanhempi, joka laiminlyö ravinnon antamisen
sylilapselleen, hyökkää lapsen terveyttä vastaan tavalla, jota ei voida
moraalisesti erottaa siitä, että lapselle annetaan myrkytettyä ruokaa. Sen sijaan
on vaikeampi arvioida tilannetta, jossa toiminnan laiminlyöjän ja tietyn
seurauksen uhrin välinen suhde on etäisempi. Sen vuoksi laissa asetettu varsin
tiukat ehdot sille, että jonkun voidaan katsoa olevan vastuuasemassa.



101 (137)
Laiminlyödyn toiminnan ja syntyneen seurauksen välisen syysuhteen
toteaminen ilmaisee vakuuttuneisuutta (varmuutta) siitä, että käsketty mutta
laiminlyöty toiminta olisi estänyt seurauksen syntymisen (kontrafaktuaalinen
koe). Mikäli tämä vaatimus ei täyty, kysymyksessä ei ole tunnusmerkistön
mukainen teko (Heli Korkka-Knuts, Dan Helenius, Dan Frände: Yleinen
rikosoikeus, 2020, s. 108).

Epävarsinaisten laiminlyöntirikosten kohdalla seuraustahallisuuden on katsottu
voivan esiintyä kaikissa tahallisuuden kolmessa muodossa eli
tarkoitustahallisuutena (dolus determinatus), varmuustahallisuutena (dolus
directus) ja todennäköisyystahallisuutena (dolus eventualis), joista
viimeisimmistä on useimmiten kysymys. Tunnusmerkistön muiden
elementtien kohdalla tahallisuuden riittävä peruste on se, että tekijä pitää
niiden olemassaoloa varsin todennäköisenä. Eräs tällainen elementti on
vastuuaseman perustava olosuhde. Henkilö, joka ymmärtää vastuuasemansa
tietyn seurauksen suhteen mutta ei ryhdy tarpeellisiin varotoimenpiteisiin, voi
suhtautua seuraukseen eri tavoin. Esimerkiksi yksinäinen äiti, joka laiminlyö
ravinnon antamisen vastasyntyneelle lapselle, tavallisesti tarkoittaa surmata
lapsen. Toisaalta esimerkiksi poika voi laiminlyödä avun hankkimisen
sairaalle äidilleen, vaikka hän ymmärtää, että kuolema on varsin
todennäköinen seuraus, jos hän ei tee mitään (Heli Korkka-Knuts, Dan
Helenius, Dan Frände: Yleinen rikosoikeus, 2020, s. 213).

Käytännössä epävarsinaisten laiminlyöntirikosten kohdalla kysymys on usein
rikoslain 21 luvun tuottamuksellisista rikoksista eli vammantuottamuksesta ja
kuolemantuottamuksesta. Vaikka periaatteessa laiminlyönnillä voi tehdä myös
tahallisen rikoksen kuten surman, harvoin laiminlyöjä kuitenkaan mieltää
toisen kuoleman sillä tavalla varsin todennäköiseksi seuraukseksi
laiminlyönnistään, että tahallisuusvaatimus täyttyisi (Ari-Matti Nuutila:
Rikosoikeudellinen huolimattomuus, 1996, s. 234).

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa KKO 1984 II 224, jossa kysymys
oli ollut tukinuiton yhteydessä tapahtuneesta hukkumiskuolemasta, oli ollut
kysymys muun muassa syy-yhteydestä. Uittotyössä ollut henkilö, jolle ei ollut
varattu henkilökohtaiseksi suojavälineeksi pelastusliivejä, oli veneestä
pudottuaan hukkunut. Kun voitiin pitää sangen epätodennäköisenä sitä, että
asianmukaisten pelastusliivien antaminen uittotyöntekijöiden käyttöön olisi
estänyt syntyneen seurauksen, työnantajan edustajia vastaan ajettu syyte
kuolemantuottamuksesta hylättiin (Ään.). Työturvallisuusmääräysten
rikkominen ei siten ollut aiheuttanut työntekijän kuolemaa.

Aarnion tietoisuus ja menettely kesällä 2003

Aarnion kertomus on olennaisilta osin ristiriitainen muun todistelun kanssa.
Aarnio on tuntenut Lindholmin kertomansa perusteella 1980-luvulta lähtien.

Ünsalin henkeä ja terveyttä on selvitetty uhatun jo syksystä 2002 lähtien
aikaisemmin kohdassa Volkan Ünsal – henkirikoksen uhri selostetulla tavalla.

Näyttöä Aarnion tietoisuudesta on esitetty Marianne Ömanin
päiväkirjamerkinnöillä ja henkilötodistelulla kuulemalla Ruotsissa Ünsalin
kanssa tekemisissä olleita tai tästä muutoin tietäviä poliisiviranomaisia
Ömania, Lindholmia ja Carlstedtia. Pääkäsittelyssä on kuultu myös poliisia,
joka oli vuosina 2002 ja 2003 huolehtinut Ünsalin todistajansuojelusta.

Ömanin muistiinpanot ovat päiväkirjamerkinnän luonteisia, laadittu
tapahtuma-aikaan ja ne ovat sisällöltään toteavia. Öman oli ollut tutkijana
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Arlandan lentokentän 12.7.2002 ryöstöä koskevassa asiassa. Carlstedt on ollut
Ömanin esimies. Lindholm on tapahtuma-aikaan työskennellyt Ruotsin
poliisissa tiedusteluyksikössä, ja hänen on Aarnion kertomuksella selvitetty
kouluttaneen suomalaisia poliiseja muun muassa tietolähdetoiminnasta.
Henkilötodistelussa ei ole ilmennyt syytä epäillä muistiinpanoissa olevien
merkintöjen paikkansapitävyyttä. Merkitykselliset päiväkirjamerkinnät ovat
päiviltä 2.6.2003, 5.6.2003, 29.9.2003 ja 20.10.2003.

Riidatonta on, että Ruotsin poliisiviranomainen on 2.6.2003 saanut vihjetiedon
Ünsaliin kohdistuvasta henkirikoksen uhasta ja että Raninen on 3.6.2003
vapautunut suorittamasta vapausrangaistusta. Ömanin päiväkirjamerkinnöillä
on selvitetty Lindholmin antaneen 2.6.2003 vinkin Ünsaliin kohdistuneesta
uhasta. Ömanin kertomuksella on selvinnyt Ünsalille kerrotun 3.6.2003, että
Raninen on mahdollisesti aikeissa surmata Ünsalin. Ünsalin henkeen ja
terveyteen oli jo aikaisemmin samana vuonna kohdistunut uhkaa Gonzalez
Carmonan ja Perezin taholta, joten tieto Ranisesta mahdollisena uhkana on
täytynyt olla Turkissa kesäkuun alussa 2003 oleskelleelle Ünsalille uutta
tietoa.

Erimielisyyttä on siitä, mistä Ruotsin poliisi on saanut tiedon Ünsaliin
kohdistuneesta hengen uhasta. Lindholmin muistaman mukaan hän oli saanut
Ranista koskevan tiedon Suomesta tai vaihtoehtoisesti Ruotsista. Jos Ünsalia
koskeva tieto oli tullut Suomen poliisilta, se oli Lindholmin mukaan tullut
Aarniolta, jolla oletetusti oli ollut joku oma tietolähde. Lindholm ja Aarnio
ovat tunteneet toisensa pitkään 1980-luvulta alkaen. Aarnion mukaan he ovat
olleet kavereita, ja Aarnio on ollut yhteydessä suomea puhuvaan Lindholmiin
useita kertoja erinäisissä virka-asioissa ja vielä vuonna 2018 tässä asiassa
olevan esitutkinnan ollessa kesken. Raninen on kesäkuun alussa 2003 ollut
Suomessa. Lindholmin kertomusta tiedon alkuperästä tukee osaltaan todistaja
Ömanin kertomus. Todistaja Erikssonin kertomus Lindholmin ja Aarnion
välisestä yhteydenpidosta perustuu kuulopuheeseen, kuitenkin tukien
Lindholmin kertomusta.

Lindholmin kertoman perusteella hän on todennäköisemmin saanut Ranista
koskevan tiedon Suomesta Aarniolta kuin Ruotsin poliisilta. Ruotsin
viranomaisella on ennen kesäkuuta 2003 ollut tieto Perezistä ja Gonzalez
Carmonasta. On lähtökohtaisesti epätodennäköistä, että Ruotsin
poliisiviranomaisella olisi ollut tarvetta selvittää oma-aloitteisesti Ünsaliin
mahdollisesti kohdistuvaa uhkaa tämän oltua noin neljä kuukautta
irtaantuneena todistajansuojelusta ja ulkomailla ja mahdollisen uhkatekijän
oltua ulkomailla. Sen vuoksi tiedon on riittävällä varmuudella katsottava
tulleen Suomesta.

Lindholmin ja Ömanin käsityksen mukaan tieto Ranisesta on perustunut
tietolähteeltä saatuun tietoon. Vilhunen on ennen Ranisen vapautumista
3.6.2003 tiennyt tämän halusta tappaa Ünsal ja Vilhunen on kertomansa
mukaan tiedottanut siitä Aarniota. Ruotsin poliisi on saanut tiedon uhasta
päivää ennen Ranisen vapautumista vankilasta Suomessa, ja Ünsalia on
puhelimitse varoitettu Ranisesta samana päivänä tämän vapautuessa
vankilasta. Yhdenkään tässä asiassa kuultujen poliisien kertomuksesta ei ole
ollut pääteltävissä, että he olisivat kesäkuussa 2003 olleet tietoisia Ruotsissa
asuvaan ja Turkissa oleskelevaan Ünsaliin kohdistuneen hengen uhkaa lukuun
ottamatta Aarniota, jonka mukaan hän oli saanut kaiken tietonsa Ünsalista
muilta poliiseilta. Aarnion kertomus tältä osin ei ole uskottava, eikä Ranista
koskevaa tietoa vastoin kiistämistään ole voinut antaa Lindholmille Ruotsiin
kukaan muu kuin Aarnio.
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Erimielisyyttä on siitä, kuka Suomessa on antanut Aarniolle tiedon Ünsaliin
kohdistuvasta uhasta. Tieto siitä, että Raninen tappaisi Ünsalin, on ollut uusi,
ja sanotun henkirikoksen yllyttäjä Gonzalez Carmona on ollut Ruotsissa.
Andersson tai Leinonen ei ole ollut kesäkuun alussa 2003 tietoinen
hankkeesta. Henkirikosuhka on siten voinut olla vain muutaman henkilön
tiedossa. Näiden seikkojen valossa ei ole muuta järkevää ja todennäköistä
selitystä kuin se, että tiedon poliisille ja nimenomaan Aarniolle on antanut
Vilhunen kertomansa mukaisesti. Edellä olevilla perusteilla on selvitetty, että
Aarnio on vastoin kiistämistään ilmoittanut Ranisen liittymisestä murhaan
osallisena Ruotsin poliisille kesäkuun alussa 2003.

Aarnion tietoisuus ja menettely syyskuussa 2003

Riidatonta on, että Andersson ja Raninen ovat olleet syyskuussa 2003
Tukholmassa. Lindholmin kertomuksella on selvinnyt, että Anderssonia ja
Ranista on seurattu Aarnion pyynnöstä. Kun Anderssonia ja Ranista on
tarkkailtu ennen Ünsalin tappamista, tarkkailun ajankohta on täytynyt olla
18.9.2003 tai 19.9.2003 Anderssonin oltua riidattomasti ja
televalvontatiedoista ilmenevästi Tukholmassa. Tarkkailun tarve voisi selittyä
Rainialan kertomuksesta ilmenevän perusteella epäillyistä
huumausainerikoksista ja ottaen huomioon Anderssonista oleva merkintä
epäiltyjen rekisterissä (epri), jonka mukaan Anderssonista oli kerätty
tiedustelutietoa ja tarkkailtu epäiltynä huumausainerikoksista vankilasta
23.3.2003 vapautumisen jälkeen. Rainialan mukaan tiedonhankintaa on ollut
maaliskuussa 2003. Toisaalta Rainiala ei ole tuntenut Ranista ja Rainiala on
hakenut sekä Anderssonille että Raniselle televalvonta- ja telekuuntelulupaa
käräjäoikeudelta vasta 8.10.2003 ja Raninen on merkitty epriin 9.10.2003.
Anderssoniin ja Raniseen Tukholmassa kohdistettu tarkkailu ei siten selity
epri-merkintöjen ja edellä olevien telepakkokeinoja koskevien tietojen
perusteella.

Anderssonin käytössä ollutta liittymää on Ruotsissa käytetty myös 6.9.2003,
jolloin liittymästä on oltu yhteydessä Pereziin, ja 19.9.2003 Pär Erikssoniin.
Anderssonin liittymästä on syyskuussa myös oltu yhteydessä Ünsalin henkeä
uhanneeseen Gonzalez Carmonaan. Aarnio oli kertomansa mukaan ollut
joskus Herralan kiinteistöllä virkatehtävällä, ja Vilhusen kertomuksen mukaan
Aarnio oli pyytänyt kysymään Anderssonilta Erikssonin asunnosta. Jäljempänä
tarkemmin selostetulla tavalla Herralan kiinteistöä on tarkkailtu syys-lokakuun
vaihteessa 2003. Riidatonta on, että Andersson on 19.9.2003 sopinut Pär
Erikssonin kanssa tämän Hollolassa Herralan kylässä omistamansa
omakotitalon käyttämisestä. Ottaen huomioon Aarnion kesäkuun alussa saama
tieto Ranisesta, edellä mainitut Anderssonia koskevat tiedot ja osaltaan niitä
tukeva Vilhusen kertomus Aarniolle tiedottamisestaan on sitä vastoin
todennäköistä, että Aarnion pyyntö Anderssonin ja Ranisen tarkkailemisesta
Ruotsissa on liittynyt Ünsalin henkirikoshankkeeseen ja perustuen siten siihen,
että Aarnio oli saanut lisääntyvää ja täsmentyvää tietoa suunnitelmasta
houkutella Ünsal Suomeen tapettavaksi sekä tietoja tekeillä olevan
henkirikoksen suunnittelijoista ja tekijöistä.

Riidatonta on, että Ünsal on syyskuun lopulla 2003 matkustanut Suomeen
Ranisen luokse. Ünsal oli irtaantunut todistajansuojeluohjelmasta ja
matkustanut Ruotsista ulkomaille. Lindholmin kertomusta siitä, että hän on
saanut tiedon Aarniolta, on pidettävä luotettavana. On lähtökohtaisesti
epätodennäköistä, että Ruotsin poliisi olisi tiennyt Ünsalin asettuneen sen
toimivallan ulkopuolella olevassa toisessa valtiossa Ranisen luokse.
Lindholmin kertomusta osaltaan tukee lisäksi todistaja Niemisen kertomus
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koskien 29.9.2003 Herralan tarkkailua ja sitä, että Aarnion mukaan ”joku
ruotsalais-turkkilainen aiotaan tappaa Suomessa”. Näin ollen Lindholmin
kertomuksella on selvinnyt Aarnion tienneen 29.9.2003 Ünsalin olevan
Suomessa Ranisen luona. Aarnion on sen vuoksi täytynyt tietää Ünsalin
oleskelevan Kapteeninkadulla Helsingissä. Syyskuun lopulla 2003 vallinneen
suunnitelman mukaan ruotsalaisten Perezin ja Gonzalez Carmonan on ollut
tarkoitus surmata Suomeen ystävänsä luokse matkustanut Ünsal.

Johtopäätös Herralan tarkkailusta

Aarnio ei ole epäillyt sitä, etteikö epäiltyjä Anderssonia, Leinosta ja Ranista
olisi ajoittain tarkkailtu. Aarnio ei muista keskustelleensa Niemisen kanssa
tarkkailusta. Aarnio ei kuitenkaan ole kieltänyt Niemistä antamasta
tarkkailulla saatua tietoa. Aarnio ei kertomansa perusteella tiedä Herralan
tarkkailusta ajalta 29.9.-4.10.2003 enemmälti, koska hänen tietonsa asiasta
perustuvat kirjallisista todisteista ilmenevään. Aarnio on tuntenut tarkkailun
kohteena olleen kiinteistön oltuaan joskus tarkkailemassa kiinteistöllä sen
omistajaa Erikssonia.

Henkilötodistelu tältä osin on osittain ristiriitaista. Niemisen kertomus on
hyvin yksityiskohtainen. Karhu-ryhmän johtajana vuonna 2003 toimineella
Hietalalla ei ole ollut muistikuvia Herralan tarkkailusta, kuin ei myöskään
tapahtuma-aikaan alueellisesta tiedusteluyksikössä työskennelleellä Rinteellä,
Vainionpäällä eikä virka-apupyynnön (S18) tehneellä Rainialalla. Juholan
kertomuksella on selvinnyt hänen laatineen virka-aputehtävästä ajalta
29.-30.9.2003 asiakirjan ja hänen muistikuvansa asiasta perustuu olennaisesti
tarkkailuraporttiin. Tolvanen, joka on tapahtuma-aikaan ollut
väkivaltarikosyksikössä yleisjohtaja, on kuullut Herralan tarkkailusta vuonna
2016 alkaneen esitutkinnan aikana.

Hietalan kertomuksen perusteella asiakirjat ovat olleet ulkoasultaan
tavanomaisia, eikä Hietalalla ole ollut syytä epäillä todisteeseen S18
merkittyjen tietojen paikkansapitävyyttä. Hietalalla on edelleen, noin 17
vuoden jälkeen, kyseiset asiakirjat olleet tallennettuna hänen tietokoneelleen.
Juhola oli saanut tehtävän Hietalalta, jolle tehtävänanto oli tullut Rainialalta.
Juholan kertomuksella on selvinnyt Karhu-ryhmälle ilmoitetun kysymyksessä
olleen huumausainerikos, jonka Juhola on kirjannut laatimaansa asiakirjaan
tarkkailusta 29.-30.9.2003. Juholan kertomana on selvinnyt Karhu-ryhmälle
annetun tehtävän poikenneen tavanomaisesta sen oltua mitä ilmeisimmin
ainoastaan tutkinnallinen, koska tehtävällä on ollut kolme poliisia. Todistajien
eli Rinteen, Rainialan ja Kaupin mukaan tarkkailu on liittynyt epäiltyyn
huumausainerikokseen. Todistajien kertomukseen on tosin voinut vaikuttaa
tarkkailusta esitetyt asiakirjat. Rinteen mukaan Andersson on tarkkailun
aikaan ollut rikoksesta epäilty. Telepakkokeinoasiakirjoista (jäljempänä
kohdassa telepakkokeinot, A24) ilmenevän perusteella Karhu-ryhmän
suorittaessa tarkkailua syyskuun lopussa ja lokakuun alussa 2003 Herralassa
Anderssonin osalta esitutkinta oli aloitettu tutkintailmoitusnumerolla
6070/RHU/R/145414/03, jossa epäiltynä rikoksena on ollut törkeä
huumausainerikos 1.8.2003 alkaen. Ranista on myös epäilty samasta
rikoksesta samalla tutkintailmoitusnumerolla (A25).
Tutkintailmoitusnumerosta ei ole toisaalta pääteltävissä, koska esitutkinta on
aloitettu. Epäilty tekoaika ja käräjäoikeuteen toimitettujen vaatimusten
ajankohta huomioon ottaen esitutkinta on voitu aloittaa 2.8.-8.10.2003 välisenä
aikana. Anderssonin ja Ranisen liittymään kohdistetut televalvonta- ja
telekuuntelulupaa koskevat asiat on 9.10.2003 käsitelty ja ratkaistu
käräjäoikeudessa. Muuta selvitystä esitutkintatoimista edellä mainitun
tutkintailmoituksen perusteella ei ole tässä asiassa esitetty. Todistaja Juholan
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ja Hietalan kertomuksella sekä kirjallisena todisteena olevilla asiakirjoilla on
selvinnyt, että Karhu-ryhmä on huumerikosyksiköltä saamansa
virka-apupyynnön johdosta tarkkaillut Herralan kiinteistöä Hollolassa
29.-30.9.2003 kello 17:00-10:00 ja 4.10.2003 kello 18:00-24:00. Nämä seikat
tukevat sitä johtopäätöstä, että tarkkailu on liittynyt epäiltyyn
huumausainerikokseen.

Nieminen on kertomansa mukaan ollut tarkkailutehtävällä liittyen
henkirikoksen torjuntaan. Nieminen on kuullut huumausaineesta mainittavan
ensimmäisen kerran Kaupilta vasta lomalta töihin palattuaan lokakuun
puolivälin jälkeen Kaupin kerrottua myös tapahtuneesta henkirikoksesta.
Nieminen on palattuaan lomansa jälkeen töihin kuullut mitä ilmeisimmin
16.10.2003 Kaupilta, että Ünsal oli tapettu.

Sekä Rainiala että Kauppi ovat kertoneet kiinteistön omistajan Pär Erikssonin
liittyneen Herralan tarkkailuun, ja Kaupin mukaan asiaan on liittynyt myös
velkasuhteita ja ruotsalaisia. Myös Rinteen kertomuksen mukaan Eriksson on
liittynyt tarkkailuun. Rinteellä ei toisaalta ole ollut muistikuvia Karhu-ryhmän
tarkkailutehtävästä. Rainialakaan ei ole muistanut mitään koko asiasta ja
toisaalta hänen kertomansa mukaan poliisi olisi saanut jostakin tietää
Anderssonin ja Erikssonin tapaamisesta Herralassa. Kaupin tiedot asiasta ovat
perustuneet edesmenneen poliisin yhteydenottoon, kuulopuheeseen ja
kokonaisuutena hatariin muistikuviin.

Todistaja Niemisen mukaan Erikssonin nimeä ei ollut tehtävänannossa
mainittu. Niemisen kertomus Herralassa suoritetusta tarkkailusta on ollut
hyvin yksityiskohtainen ja hänen kertomuksensa on jossain määrin
täydentynyt esitutkinnasta. Niemisellä on asiassa kuulluista henkilöistä ollut
tarkimmat muistikuvat. Niemisellä on muistinsa tueksi ollut tapahtuma-ajalta
omia muistiinpanoja ja muita asiakirjoja, joita hän on kertonut tutkineensa ja
muistelleensa tapahtumainkulkua. Nieminen on toiminut noin 15 vuotta
pääasiallisesti tarkkailutehtävissä. Niemisen työtehtävien laatu ja työkokemus
voivat vaikuttaa hänen tapaansa havainnoida ympäristössä olevia
yksityiskohtia tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Nieminen on kertomansa
mukaan tehnyt johtopäätöksiä muistamistaan yksityiskohdista. Tällaisiin
johtopäätöksiin voi sisältyä ajatusvirheitä ja ajan kulumisesta valemuistoja tai
jotkin tapahtumat voivat sekoittua keskenään. Niemisen kertomusta tukevat
hänen tapahtuma-ajalta kirjoittamansa muistiinpanot ja osaltaan asiakirjat
Karhu-ryhmän tarkkailuista kiinteistöllä 29.-30.9.2003 ja 4.10.2003, eikä
hänen kertomuksessaan ole sisällöllisesti ristiriitaisuuksia eikä hänen
kertomuksensa ole epäjohdonmukainen.

Aarnion puolustus on kyseenalaistanut Niemisen muistikuvien oikeellisuuden
ja viitannut Leinosen asuntoon tehtyyn kotietsintään 11.11.2003. Niemisen
mukaan Kyllönen oli ollut etsinnällä ja löytänyt scart-johdon. Kyllönen ei
kertomansa mukaan ole ollut Leinosen asunnolla kotietsinnällä eikä
pöytäkirjassa ole sellaisessa merkintää. Myöskään todistaja Tolosella ei ole
muistikuvia kotietsinnästä eikä scart-johdosta. Kirjallisena todisteena olevassa
kotietsintäpöytäkirjassa epäilty rikos on murha 16.10.2003. Pöytäkirjassa
kotietsinnän kulkua koskevassa kohdassa rikosnimikkeeksi on merkitty törkeä
huumausainerikos ja tutkintailmoituksen numero. Epäilty tekopäivä puuttuu.
Pöytäkirjan mukaan asunnosta on takavarikoitu luetteloitu omaisuus.
Pöytäkirjaan ei ole merkitty yhtään omaisuusesinettä, joka olisi takavarikoitu.
Pöytäkirjasta ei ole pääteltävissä varmuudella, minkä epäillyn rikoksen
perusteella kotietsintä on tehty, eikä pöytäkirjassa mainita scart-johtoa.
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Riidatonta kuitenkin on, että scart-johto on 11.11.2003 takavarikoitu Leinosen
asunnosta ja että siihen on kohdistettu teknistä tutkintaa sen selvittämiseksi,
oliko johtoa käytetty Ünsalin kuristamiseen.

Syytteen kohdassa 1 on selvinnyt todistaja Osmalan kertomuksella tämän
olleen pöytäkirjan mukaan Leinosen asunnolla 9.11.2003 kotietsinnällä
epäillyssä törkeässä huumausainerikoksessa, vaikka Osmala ei ole koskaan
käynyt Leinosen asunnolla. Osmala on ollut tapahtuma-aikaan
väkivaltarikosyksikössä tutkijana ja Ünsalin henkirikostutkinnan päätutkija,
eikä ole työskennellyt Helsingin poliisin huumerikosyksikössä.

On sinänsä mahdollista, että Nieminen muistaa Kyllösen läsnäolon etsinnällä
väärin. Toisaalta Niemistä ei ole merkitty olleen läsnäolevaksi. Nieminen ei
ole voinut ainakaan asiakirjasta päätellä, mitä Leinosen asunnosta on
11.11.2003 takavarikoitu. Sen vuoksi ja ottaen huomioon 11.11.2003
päivätystä pöytäkirjasta edellä lausuttu, Niemisen kertomuksen luotettavuutta
kertomuksessa olevien olennaisten seikkojen osalta ei heikennä Kyllösen
kertomuksesta ilmenevä.

Nieminen on ollut lomamatkalla 1.10.2003 alkaen ja kertomansa mukaan
palannut töihin 15.10.2003. Niemisellä on kertomansa mukaan ollut
lentokentältä saamansa pysäköintiautomaattikuitti ajalta 1.10.-8.10.2003. Ei
ole ilmennyt syytä epäillä Niemisen kertomusta Herralan tarkkailun
ajankohdan tai töihin paluun ajankohdan oikeellisuudesta. Niemisen kertomus
Vainionpään osalta on perustunut Aarnion hänelle ilmoittamaan.

Niemisen uskottavalla kertomuksella on selvitetty, että Aarnio on 29.9.2003
antanut Niemiselle tehtävän tarkkailla Herralan kiinteistöä. Nieminen on ollut
tarkkailemassa Herralassa myös 30.9.2003. Niemisen muistiinpanoilla ja
hänen kertomuksellaan on selvitetty, että tarkkailtavia henkilöitä ovat olleet
Andersson ja Raninen. Niemisen kertomuksella on selvinnyt, ettei hän ole
saanut kertoa tehtävästä muille. Johtopäätöstä osaltaan tukee se, että Nieminen
on saanut tehtävän lyhyellä varoitusajalla ja että hän on ollut tehtävällä yksin.
Aarnion kertomus Herralan tarkkailun osalta on siten olennaisilta osin
epäuskottava. Karhu-ryhmän tarkkailusta 29.-30.9.2003 laaditusta asiakirjasta,
jossa tehtävänkuvauksessa on mainittu huumekauppias ja henkilö, jolla on
henkirikos/palkkamurha entisyytenä, voidaan päätellä niin ikään tarkoitetun
Anderssonia ja Ranista.

Riidanalaista on se, kuka tiedonhankintaa on järjestänyt Karhu-ryhmän
tarkkailun osalta ja mitä rikosepäilyä tarkkailu on koskenut. Niemisen
kertomana on selvinnyt Aarnion saaneen jostakin tietää turkkilaiseen tai
ruotsalais-turkkilaiseen kohdistuneesta tappouhkauksesta. Niemisen
kertomuksen luotettavuutta Aarniolta saamansa tehtävän tarkoituksesta ei ole
syytä epäillä. ”Ruotsalainen kova rosvo on Suomessa ja mahdollisesti
hengenvaarassa ja hänet uhataan tappaa. ”Niemisen on pitänyt tarkkailla sitä,
kannetaanko kiinteistöllä mattokääröä tai laatikkoa. Mattokäärön kantamisella
tarkoitetaan tavanomaisessa kielenkäytössä vainajan kantamista, mikä osaltaan
viittaa Aarnion tietoisuuteen henkirikoksesta ja sen todennäköisyydestä.

Niemisen kertomusta tukee osaltaan Vilhusen kertomus Aarnion
tiedottamisesta ajantasaisesti. Johtopäätöstä siitä, että Aarnion tieto on ollut
peräisin Vilhuselta, tukee lisäksi Aarnion Niemiselle ilmoittamat tarkkailtavat
henkilöt Andersson ja Raninen. Syyskuussa ei vielä ole ollut tiedossa Leinosen
osallistuminen suunniteltuun henkirikokseen.
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Kirjallisena todisteena olevien tarkkailuasiakirjakirjojen mukaan Rainiala on
pyytänyt kaksi kertaa virka-apua Karhu-ryhmältä. Rainiala on ollut
muistamaton Herralan tarkkailuun liittyvästä virka-apupyynnöstä. Rainialan
virka-apupyynnön mukaan ensimmäisellä tarkkailutehtävällä on ollut kolme
poliisia tehtävän oltua tutkinnallinen. Rainialan toisen, 4.10.2003 tekemän
virka-apupyynnön mukaan, ottaen huomioon tehtävällä olleiden lukumäärä ja
todistaja Hietalan kertomus siltä osin, Karhu-ryhmän on tullut varautua
epäiltyjen kiinniottoihin. Rainiala on telepakkokeinoihin liittyen kertonut
yhteisesti sovitun huumejutun ”himmaamisesta” Ünsalin henkirikostutkinnan
aikana, kun Anderssonin oli selvitetty liittyvän Ünsalin surmaamiseen.
Vastaavanlaista huumausainerikostutkinnan keskeyttämistä ei ole tehty
Leinosen osalta. Leinonen on syksyllä 2003 ollut rikoksesta epäiltynä
törkeässä huumausainerikosasiassa, ja myöhemmin lisäksi epäiltynä toisesta
törkeästä huumausainerikoksesta 4.11.2003, jonka tutkinnasta todistaja
Nokkonen on kertonut (jäljempänä). Myöskään Rainiala ei ole muistanut
Niemisen liittyneen Herralan tarkkailuun. Rainiala ei ole kertomansa
perusteella tiennyt Ünsaliin liittyvästä henkirikoshankkeesta. Ottaen huomioon
Aarnion Niemiselle antama tehtävä ja Rainialan virka-apupyynnöt osittain
samalle päivälle 29.9.2003 ei ole mahdollista, että tarkoituksena olisi ollut
tarkkailla samoja henkilöitä Anderssonia ja Ranista toisaalta suunnitteilla
olleesta henkirikoksesta ja toisaalta epäillystä törkeästä huumausainerikoksesta
siten, etteivät huumausainerikosyksikön johtaja Aarnio ja tutkinnanjohtaja
Rainiala olisi tienneet toistensa tutkinnallisista toimista samalla kiinteistöllä.

Rainiala ei ole tosiasiallisesti muistanut Herralan tarkkailuun liittyviä
tapahtumia, minkä vuoksi hänen kertomuksellaan ei ole tältä osin näyttöarvoa.
Niemisen kertomuksella selvitettyyn tapahtumainkulkuun, Karhu-ryhmän
tarkkailutehtävään ja mahdolliseen kiinniottotehtävään nähden ei ole siten
uskottavaa, että Karhu-ryhmän tarkkailu olisi liittynyt epäiltyyn
huumausainerikokseen. On ilmeistä, ettei Hietalalla, Juholalla eikä Rinteellä
ole tapahtuma-aikaan ollut oikeaa tietoa tarkkailun tarkoituksesta. Tarkkailua
Herralan kiinteistöön Karhu-ryhmänkin osalta on siten ollut järjestämässä
Aarnio, vaikka virka-apupyynnön olisi tosiasiallisesti esittänyt Rainiala.
Aarnion puolustus on vedonnut pakkokeinojen käytön osalta yleisesti siihen,
ettei törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu ole
vuonna 2003 ollut rangaistavaa. Sanotulla seikalla ei ole merkitystä, kun
tarkkailua on voitu kohdistaa poliisilain 30 §:n (493/1995) nojalla rikollisen
toiminnan estämiseksi.

Ranisen kertomuksella ja osaltaan myös Gonzalez Carmonan kertomuksella on
selvinnyt, että Ünsal oli alun perin suunniteltu houkuteltavaksi Herralan
Ranisen toimesta ja tapettavaksi ruotsalaisten toimesta. Andersson olisi
hävittänyt ruumiin. Aarnio on ilmoittanut Niemiselle epäillyiksi henkilöiksi
Anderssonin ja Ranisen. Aarnion tehtävänanto Niemiselle tukee osaltaan sitä
johtopäätöstä, että Aarnio oli tietoinen suunnitelmasta surmata Ünsal
kyseisellä Herralan kiinteistöllä. Aarnio on tiennyt Erikssonin omistaneen
Herralan kiinteistön. Asiakirjan mukaan ”[L]isäksi paikalle muita rosvoja
määrä tuntematon.” Lause voi viitata ruotsalaisiin suunniteltuihin tekijöihin.
Andersson ja Raninen olivat olleet noin 10 päivää aikaisemmin Ruotsissa,
jossa heitä oli Aarnion pyynnöstä tarkkailtu.

Arvioitaessa Aarnion tietoisuutta ruotsalaisten osalta on otettava huomioon
Vilhusen kertomus, jonka mukaan Vilhunen on kesällä 2003 tiennyt Ünsalin
henkirikoshankkeeseen liittyvän ruotsalaisia, ja jonka mukaan Vilhunen on
tiedottanut Aarniota ajantasaisesti. Vilhusen kertomus tukee muuta näyttöä
Herralan tarkkailun osalta. Näillä perusteilla asiassa on selvitetty Aarnion
tienneen sen, että henkirikosta suunnitellaan Herralassa Anderssonin ja
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ruotsalaisten rikollisten toimesta. Aarnio on tiennyt Ünsalin olleen
välittömässä hengenvaarassa jo tuolloin ottaen huomioon Aarnion Niemiselle
antamansa ohjeistus.

Vilhunen on kertomansa perusteella lokakuussa tiedottanut Aarniota myös
Leinosesta saatuaan kuulla tämän liittymisestä suunnitelmaan. Vilhusen
kertomusta ajantasaista tiedottamista tukee Niemisen Aarniolta saama tieto
epäillyistä henkilöistä Anderssonista ja Ranisesta sekä jäljempänä selostettava
telepakkokeinoja koskevien hakemusten ajankohta.

Johtopäätös Kapteeninkadun tarkkailusta

Tolosen ja Rainialan kertomuksella on selvinnyt, että Ranista on tämän
asuessa Kapteeninkadulla tarkkailtu.

Henkilötodistelu tarkkailun ajankohdasta on ristiriitaista. Tolonen on
yhdistänyt ajankohdan Ranisen Suomeen saapumiseen, mikä ei voi pitää
paikkansa Ranisen oltua Suomessa ainakin vuodesta 2000 lähtien tämän oltua
suorittamassa vapausrangaistusta. Siihen nähden, ettei Raniseen ole ennen
syyskuun puoliväliä kohdistettu salaisia pakkokeinoja, on varsin mahdollista,
että Tolosen kertoma ajankohta voi liittyä Ünsalin Suomeen saapumiseen
syyskuun lopussa 2003. Niemisen kertoman perusteella tarkkailua on ollut
lokakuun alussa 2003. Voisi olla mahdollista, että Ranista olisi Kaupin
kertomuksen mukaisesti tarkkailtu vasta 16.10.2003 jälkeen.

Toisaalta epäiltyjen rekisteriin tehdyn merkinnän mukaan Ranista on tarkkailtu
8.10.2003 lähtien, ja tarkkailusta vastaavaksi henkilöksi on merkitty Kauppi.
Epäiltyjen rekisterissä oleva merkintä on tehty samana päivänä kuin Rainialan
käräjäoikeuteen toimittama vaatimus Raniseen kohdistettavasta
televalvonnasta ja telekuuntelusta eli 9.10.2003. Raniseen kohdistetusta
tarkkailusta ajalta ennen 16.10.2003 tukee osaltaan Ranisen kertomus. Ranisen
kertomuksen mukaan häntä oli kuulustellut ruotsia osaava huumepoliisi.
Aarnion alaisena työskennellyt Kauppi on ollut Ünsalin
henkirikostutkintaryhmässä ja hän on kuulustellut Ranista rikoksesta epäiltynä
tämän kiinnioton jälkeen. Ranisen mukaan kuulustelija oli todennut, että
epäillyt olisivat jääneet kiinni matto kainalossa, jos seurantaa ei olisi otettu
pois. Kuulustelijan mukaan tarkkailu oli lopetettu rikoksentekoiltana. Näillä
perusteilla on selvinnyt, että Raniseen on kohdistettu tarkkailua 8.10.2003
lähtien ainakin 14.10.2003 asti.

Rainiala on ollut tutkinnanjohtaja Ranista koskeneessa epäillyssä törkeässä
huumausainerikoksessa. Poliisilain 14 §:n (449/1987) nojalla esitutkintaa
johtaa tutkinnanjohtaja. Aarnion kertomuksen mukaan yksikön johtaja eli
Aarnio oli vain erittäin poikkeuksellisesti toiminut tutkinnanjohtajana. Aarnio
ei ole muistanut toimineensa kertaakaan tutkinnanjohtajana eikä hän ollut
voinut ohjata rikostutkintaa ohi Rainialan. Aarnion kertomuksen perusteella ja
poliisilain nojalla tutkinnanjohtajana toimineen Rainialan on täytynyt olla se
henkilö, joka on määrännyt Raniseen kohdistuvasta tarkkailusta. Käräjäoikeus
lausuu Aarnion osalta jäljempänä kohdassa johtopäätös telepakkokeinoista.

Johtopäätös K-Raudan tarkkailusta

Andersson ja Vilhunen ovat 10.10.2003 olleet K-Raudassa. Vilhusen mukaan
poliisin tarkkailu oli paljastunut. Epri-merkinnän mukaan Anderssonia on
tarkkailtu 27.3.2003 lähtien. Todistaja Rainialan kertomuksen mukaan
Anderssoniin on ennen syksyä 2003 kohdistettu tarkkailua.
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Myös Vilhusen kertomusen perusteella on mahdollista, että Anderssonia ja
Vilhusta on tuolloin tarkkailtu.

Vilhusen kertomus ei ole riittävä näyttö, ja tältä osin on jäänyt selvittämättä se,
että Anderssonia ja Vilhusta olisi 10.10.2003 tarkkailtu K-Raudassa.

Johtopäätös Ravintola Seurahuoneen tarkkailusta

Yhdelläkään kuultavalla ei ole ollut muistikuvia tai tietoa siitä, että
Anderssonia ja Ranista olisi 15.10.2003 tarkkailtu. Ravintola Seurahuoneen
valvontakameratallenteet, joissa epäillyt Andersson ja Raninen ovat olleet
yhdessä Ünsalin kanssa poistumassa ravintolasta, on henkirikoksen jälkeen
saatu poliisin haltuun. Valvontakamerakuvat ovat olleet
esitutkintaviranomaisella 14.11.2003 ottaen huomioon rikoskomisario Töyrään
Helsingin käräjäoikeuteen toimittamasta televalvontavaatimuksesta (A6)
ilmenevä. Tarkempaa selvitystä siitä, koska tallenteet olisi saatu poliisin
haltuun, ei ole esitetty.

Vilhunen ei ole kertonut antaneensa poliisille kysymyksessä olevaa tietoa. On
sinänsä mahdollista, että tieto on Vilhuselta. Toisaalta on mahdollista sekin,
että tieto on voitu päätellä telekuuntelusta ja -valvonnasta saaduilla tiedoilla.
On otettava huomioon, ettei esimerkiksi tekstiviestejä ole ollut enää tallella.
Ranisen liittymä on tuolloin paikantunut Mannerheiminaukio 1a:n
tukiasemaan, joka sijaitsee Ravintola Seurahuoneen lähellä. Epäillyt henkilöt
on voitu löytää eri tietoja yhdistelemällä. Näin ollen on mahdollista, että tietoa
epäiltyjen liikkeistä ennen henkirikoksen täytäntöönpano on saatu muulla
tavalla kuin tarkkailulla. Sanottua tukee myös Ranisen kertomus, jonka
mukaan tarkkailua ei ole ollut rikoksentekoiltana eli 15.10.2003. Selvittämättä
on siten jäänyt, että epäiltyjä Anderssonia ja Ranista olisi 15.10.2003 kello
22-23 aikaan tarkkailtu Helsingin keskustassa. Selvittämättä on lisäksi jäänyt,
että Vilhunen olisi antanut kyseisen tiedon poliisille. Asia on jäänyt tältä osin
epäselväksi.

Johtopäätös telepakkokeinoista

Riidatonta on, että telekuunteluaineistoa on ajalta 9.10.-27.12.2003 (S7) ja että
televalvontatietoja on tallella Leinosen osalta (S8, A19) sekä Anderssonin
osalta Ruotsista ajalta 3.9.2003-21.1.2004 (V10).

Aarnion kertomusta siitä, ettei hänellä ole ollut mitään tekemistä
telepakkokeinojen kanssa, tukee se, etteivät käräjäoikeuteen toimitetut
telepakkokeinoja koskevat vaatimukset ole hänen allekirjoittamiaan. Aarnion
kertoman mukaan Rainialan ja Kaupin välityksellä oli saatu jotakin tietoa A
nderssonin, Leinosen ja Ranisen liikkeistä.

Kirjallisilla todisteilla on selvinnyt Rainialan vaatineen 9.10.2003
Anderssonille, Raniselle ja Leinoselle telekuuntelu- ja televalvontalupaa
epäillyistä törkeistä huumausainerikoksista. Rainiala on Leinosen osalta
esittänyt vaatimuksen tutkinnanjohtaja Raimo Paakkalan puolesta. Rainialan
allekirjoittaman vaatimuksen perusteet Anderssonin ja Ranisen osalta ovat
samankaltaiset epäillyssä törkeässä huumausainerikoksessa 1.8.2003.
Vaatimuksissa ei ole yksilöity huumausaineen laatua. Niissä ei ole myöskään
vaadittu televalvontaa takautuvasti, mikä on epäillyn rikoksen laatu ja tekoaika
huomioon ottaen varsin epätavanomaista ja vakiintuneesta
vaatimuskäytännöstä poikkeava. Vaatimuksiin on myös merkitty sama
rikosilmoitusnumero (6070/RHU/R/145414/03).
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Leinosen osalta on pyydetty lupaa Leinosen käytössä olleeseen kolmanteen
liittymään, johon ei ollut vielä kohdistettu telepakkokeinoja ja joka rikosepäily
on koskenut tekoa alkaen 21.8.2003. Leinosen liittymään on haettu ja saatu
televalvontalupa takautuvasti 27.8.2003 lähtien. Leinoseen oli aikaisemminkin
kohdistettu televalvontaa takautuvasti 21.8.2003 lähtien Paakkalan 16.9.2003
esittämästä vaatimuksesta. Syyttäjä ei ole väittänytkään, etteikö Leinoseen
kohdistettu salainen pakkokeino olisi ollut perusteltu. Leinosen epäiltiin
Paakkalan hakemuksen mukaan levittävän Virosta maahantuotua amfetamiinia
Suomessa. Telekuuntelulla ja Leinosen kertomuksella on selvinnyt Leinosen
olleen 14.10.2003 Virossa huumausaineisiin liittyen. Leinonen on sittemmin
9.11.2003 otettu kiinni ja hänen asuntoonsa on samana päivänä tehty
kotietsintä ja hänen asunnostaan on takavarikoitu huumausaineita. Todistaja
Nokkosen kertomuksella on selvinnyt erään huumausainetakavarikon
4.11.2003 jälkeen ilmenneen, että Leinosen on lisäksi epäilty osallistuneen
menettelyyn, jossa Ruotsista oli tuotu Suomeen amfetamiinia ja hasista.
Nokkosen kertomuksesta on pääteltävissä, ettei Leinosta ollut epäilty
kyseisestä rikoksesta ennen 4.11.2003 Hyvinkäällä tehtyä
huumausainetakavarikkoa.

Vilhunen on kertomansa mukaan, paitsi välittänyt Raniselta ja Anderssonilta
saamansa tiedon henkirikoshankkeesta, myös antanut Aarniolle Ranisen,
Anderssonin ja Leinosen käyttämien puhelinliittymien numerot. Rainiala ja
Paakkala eivät ole olleet rikostutkinnassa samassa ryhmässä toimittuaan
molemmat tutkinnanjohtajana huumerikosyksikössä Helsingin
poliisilaitoksella. Vilhusen kertomusta osaltaan tukee se, että telepakkokeinoja
on haettu samana päivänä käräjäoikeudelta ja että hakijana on kaikissa
hakemuksissa ollut Rainiala.

Todistaja Rainiala ei ole muistanut telepakkokeinoista mitään, mikä on ajan
kulumiseen nähden sinänsä varsin mahdollista. Toisaalta Rainialan kertoman
mukaan telepakkokeinoista ei ole saatu henkirikokseen liittyvää tietoa ja tieto
henkirikosuhasta olisi tullut väkivaltarikosyksiköltä. Rainialan kertomus tältä
osin ei saa tukea muusta todistelusta eikä Aarniokaan ole sellaista väittänyt.
Väkivaltarikosyksikön yleisjohtajana toimineen Tolvasen kertomuksella on
selvinnyt väkivaltarikosyksikön saaneen tiedon mahdollisesta henkirikoksesta
vihjepuhelun perusteella eli 16.10.2003. Aarnio on vuonna 2007
valtakunnansyyttäjälle antamassaan selvityksessä esittänyt telekuunteluilla
olleen olennainen merkitys murhatutkinnassa saadulle selvitykselle
päätekijöiden osalta. Tieto henkirikosuhasta ei siten ole tullut
väkivaltarikosyksiköltä. Ottaen huomioon Rainialan muistamattomuus hänen
kertomuksensa koskien telepakkokeinoista saadusta tiedosta ja siitä, että
väkivaltarikosyksiköltä olisi saatu tietoa henkirikosuhasta, on epäluotettava.
Jäljempänä selostetulla tavalla rikostutkinta henkirikoksesta on aloitettu
16.10.2003 poliisin hälytyskeskukseen tulleen vihjesoiton jälkeen.

Merkityksellisenä näyttönä telepakkokeinojen kohdistumisesta epäiltyjen
törkeiden huumausainerikosten sijasta suunnitteilla olleeseen henkirikokseen
on pidettävä todistaja Kallioniemen kertomusta. Kallioniemen kertomuksesta
ilmenevän perusteella Aarnio on ollessaan tutkintavankina vuonna 2014
oma-aloitteisesti kertonut vanginvartijana toimineelle Kallioniemelle Ünsalin
henkirikostutkinnasta ja siitä, ettei sittemmin murhasta tuomittuja henkilöitä
ollut tosiasiallisesti epäilty huumausainerikoksista. Aarnion ollessa
tutkintavankina Vantaan vankilassa Ünsalin murhasta oli kulunut 11 vuotta ja
murhasta oli neljä henkilöä vuonna 2005 tuomittu elinkautiseen vankeuteen.
Kallioniemen kertomuksessa ei ole ilmennyt seikkaa, joka heikentäisi hänen
kertomuksensa luotettavuutta. Näin ollen todistaja Kallioniemen
kertomuksella on näytetty Aarnion kertoneen Kallioniemelle vuonna 2014,
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ettei rikoksesta epäiltyjä Anderssonia, Ranista eikä Leinosta ollut
tosiasiallisesti epäilty huumausainerikoksista. Aarnion kertomus
tietämättömyydestään salaisten pakkokeinojen osalta on näin ollen
epäuskottava.

Erimielisyyttä on siitä, onko Aarnio järjestänyt poliisin tiedonhankintaa
telepakkokeinoin. Vilhusen kertomusta Aarniolle tiedottamisestaan Leinosen
mukana olemisesta tukee osaltaan se, että televalvonta- ja telekuuntelulupia on
haettu samanaikaisesti ja saman hakijan toimesta edellä mainituille henkilöille.
Lisäksi on otettava huomioon Aarnion vuonna 2007 valtakunnansyyttäjälle
antama kirjallinen selvitys, joka on tässä asiassa esitetyn selvityksen
perusteella totuutta vastaamaton siltä osin, kun Aarnio on selvityksessään
todennut Vilhuseen kohdistetun syksyllä 2003 televalvontaa epäillystä
huumausainerikoksesta ja tutkinnan saatua arvaamattoman käänteen
henkirikoksen johdosta. Henkirikoksen aikaan 16.10.2003 Vilhuseen ei ollut
kohdistettu televalvontaa, vaan vasta henkirikoksen jälkeen käräjäoikeuteen
29.10.2003 tehdyn vaatimuksen perusteella takautuvasti.

Syyttäjä on väittänyt muun muassa, että Aarnio on pidättänyt tekeillä olevaa
henkirikosta koskevat olennaiset tiedot vain itsellään. Näin ollen se, ettei
Aarniota ole merkitty telepakkokeinoasiassa hakijaksi, on syyttäjän mukaan
ollut nimenomaan Aarnion tarkoituksena. Syyttäjä on vedonnut väitteensä
tueksi näyttönä aikaisemmalla tuomiolla Aarnion syyksi luetuista törkeistä
virka-aseman väärinkäyttämisistä, jotka on tehty helmi-syyskuussa 2012 ja
9.1-9.2.2013. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2017:12 lausunut
perustelujensa kohdassa 12, että rikosasian vastaajan syyllistymisellä muihin
rikoksiin ei yleensä ole merkitystä harkittaessa, onko vastaaja syyllistynyt
syytteessä väitettyyn rikokseen. Kuitenkin jos vastaajan syyksi aikaisemmin
luetuilla rikoksilla ja hänen tekemäkseen väitetyllä rikoksella on esimerkiksi
samanlainen tekotapa ja muita yhdistäviä piirteitä, aikaisemmalla tuomiolla
voi olla vaikutusta myöhemmän rikoksen näytön arvioinnissa.

Tässä asiassa kysymys on noin yhdeksän vuotta aikaisemmasta väitetystä
samankaltaisesta menettelystä, josta Aarniolle ei ole vaadittu rangaistusta.
Aarnion syyllistyminen vuosina 2012 ja 2013 törkeään virka-aseman
väärinkäyttämiseen ei osoita tässä asiassa Aarnion aloitteesta tai käskystä
asiassa haetun telekuuntelu- ja televalvontalupia tekaistuilla tiedoilla.
Toisaalta, ottaen huomioon Aarnion syyksi luetut rikokset ja toteennäytetty
teonkuvaus myöhemmin 2010-luvulla, syyttäjän varsin epätavanomainen väite
ei ole mahdoton.

Ottaen huomioon Anderssoniin ja Raniseen kohdistunut tarkkailu Ruotsissa
syyskuun puolivälin jälkeen, Herralan tarkkailu syys-lokakuun vaihteessa ja
telepakkokeinot 9.10.2003 alkaen sekä osaltaan tapahtumainkulkua tukeva
Vilhusen kertomus syyttäjä on näyttänyt Aarnion järjestäneen poliisin
tiedonhankintaa myös telepakkokeinoin kohdistettuna henkirikosta
suunnitteleviin henkilöihin. Aarnion järjestettyä tiedonhankintaa sanotussa
laajuudessa ja Rainialan oltua tietämätön henkirikoshankkeesta ei jää epäilystä
siitä, etteikö myös Raniseen kohdistettu tarkkailu Kapteeninkadulla olisi ollut
tosiasiallisesti Aarnion järjestämää.

Johtopäätökset epri-merkinnöistä

Aarnio on vedonnut todisteena epri-merkintöihin, joita koskevat otteet on
tulostettu esitutkintaan 4.5.2017. Otteilta ilmenevistä tiedoista on
pääteltävissä, että rekisteritietoja on päivitetty ensimmäisen tallentamiskerran
jälkeen vielä useita vuosia myöhemmin. Varmuudella ei voida päätellä, mitä
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merkintöjä vuonna 2003 on tehty. Otteista ilmenevän perusteella Anderssoniin
ja Raniseen on kohdistettu tarkkailua, vaikka he ovat olleet murhasta epäiltynä
vapautensa menettäneenä. Toisaalta merkinnät tarkkailusta osaltaan tukevat
syyttäjän väitettä epäiltyihin henkilöihin kohdistetusta tarkkailusta, kuten
edellä Raniseen kohdistetusta tarkkailusta on todettu kohdassa
Kapteeninkadun tarkkailu. Myös Anderssoniin on merkitty kohdistetun
tarkkailua. Molempia on merkintöjen mukaan tarkkailtu Helsingissä tai
pääkaupunkiseudulla ja Tukholmassa. Todistaja Rainialan kertomuksen
mukaan Anderssonia oli tarkkailtu maaliskuussa 2003.

Epri-rekisterimerkinnöistä ei ole tehtävissä itsenäisiä johtopäätöksiä.

Johtopäätös Leinosen asunnosta Kallvikintiellä Helsingissä

Riidatonta on, että Ünsal on tapettu Vuosaaressa Leinosen asunnossa
osoitteessa Kallvikintie 61 B 32, jossa Ahonen on asunut ennen Leinosta.
Aarnio on käynyt asunnolla Ahosen luona, joten hänellä on ollut ainakin
jonkinasteinen yhteys kyseiseen asuntoon ajalta, jolloin Ahonen on asunut
asunnossa. Vilhusen ja Ahosen kertomuksella on selvinnyt Vilhusen
muuttaneen asuntoon vapauduttuaan vankilasta, mitä ilmeisimmin vasta
vuonna 2003. Vilhusen ja Leinosen kertomuksen perusteella Leinonen on
muuttanut asuntoon elokuussa 2003 vankilasta vapautumisensa jälkeen.

Ahonen on kehottanut Leinosta muuttamaan Kallvikintien asunnosta samalla
viikolla, kun Ünsal on tapettu. Asunnosta on pitänyt muuttaa viikonloppuna eli
lauantain 18.10.2003 ja sunnuntain 19.10.2003 välisenä aikana, koska Ahosen
mukaan maanantaina sosiaalitoimen virkailijat olivat olleet tulossa asunnolle.
Ahosen Leinoselle ilmoittama syy sosiaalitoimen edustajien tulemista
asunnolle ei ole ollut todellinen.

Leinonen on kertomansa mukaan saatuaan 14.10.2003 Ahoselta kehotuksen
muuttaa asunnosta sopinut osallisuudestaan henkirikokseen. Leinosen
kertomus on osittain ristiriitainen televalvonta- ja telekuuntelutiedoista
ilmenevän kanssa, mikä sinänsä on ymmärrettävää ajan kuluminen huomioon
ottaen. Niistä ilmenee, että Leinonen on 13.10.2003 soittanut jollekin miehelle
ja Vilhuselle alle tunnin kuluessa saatuaan Ahoselta 13.10.2003 tekstiviestin,
ja kertonut mitä ilmeisimmin menettävänsä (Kallvikintien) asunnon. Leinonen
on 14.10.2003 ollut Tallinnassa ja kello 18 aikaan tiedustellut Ahoselta, koska
asunnon on oltava tyhjä. Pyöräkellaritapaaminen on ollut myöhemmin samana
iltana noin kello 21-22 aikana. Ahonen on 13.10.2003 ilmoittanut Leinoselle,
että tämän on muutettava asunnosta sunnuntai-iltaan 19.10.2003 mennessä.

Kaupin mukaan Aarnio oli tiennyt asunnon, ja Aarnion kertomuksella on
selvinnyt tämän antaneen tietoa muun muassa Kaupille asuntoon liittyvistä
yksityiskohdista ennen teknisen tutkinnan suorittamista 21.10.2003.Töyrään,
Tolvasen, Kaupin ja Viitasaaren kertomuksella on selvinnyt
väkivaltarikosyksikön saaneen tietää huumerikosyksiköltä asunnosta.

Aarnion mukaan hänellä ei ole ollut avaimia Ahosen asuntoon, eikä hän ole
puuttunut asunnon vuokraamiseen Leinoselle. Riidanalaista on se, onko
Aarniolla ollut avaimet kyseiseen asuntoon ja onko Aarnio antanut avaimet
tutkinnanjohtajana toimineelle Töyräälle. Sanotulla seikalla on merkitystä
arvioitaessa Aarnion tapahtuma-aikaista liityntää asuntoon. Riidanalaista on
lisäksi se, onko Aarnio vaikuttanut Leinosen muuttamiseen pois asunnosta
ennen 21.10.2003 toimitettua asunnon teknistä tutkintaa.



113 (137)
Kaupin käsityksen mukaan Aarniolla ei ole ollut avaimia Ahosen asuntoon.
Toisaalta Kauppi ei ole ollut asunnossa, hän on olettanut asuntoon päästyn
yleisavaimilla ja hänen käsityksensä mukaan Töyrään kertomus avainten
osalta on syntynyt johdattelun tuloksena. Kaupin kertomuksen perustuessa
olettamuksiin tai kuulopuheeseen kertomus ei ole uskottava eikä Kaupin
kertomuksella ole tältä osin näyttöarvoa.

Olennainen ja merkityksellinen näyttö Aarnion liittymisestä Kallvikintien
asuntoon on perustunut Ahosen esitutkintakertomukseen. Ahonen on kuitenkin
4.8.2020 lisätutkinnassa todistajana sekä oikeudessa 16.10.2020 todistajana
kertonut, ettei Aarniolla ole ollut avaimia Kallvikintien asuntoon - toisin kuin
Ahonen oli aikaisemmin kertonut. Ahonen on vuosina 2013-2016 kertonut
esitutkintaviranomaiselle erään toisen asian tutkinnassa, todistajana tämän
asian esitutkinnassa kuulusteluissa sekä toimittajille vuosina 2013 ja 2017
Aarniolla olleen avaimet Kallvikintien asuntoon. Ahosen aikaisemmat
kertomukset ovat sisällöltään johdonmukaisia ja yhteneviä ja niissä olleiden
yksityiskohtien perusteella uskottavia. Ahonen on oikeudessa todennut
haluavansa kertoa asiassa totuuden. Ahosen mukaan keskusrikospoliisi oli
pitänyt häntä seitsemän vuotta eristyksissä ja vaikuttanut hänen kertomuksensa
syntymiseen pelottelemalla häntä. Sanottu on ristiriidassa sen kanssa, että
Ahosen toimittajille vuosina 2013 ja 2017 antamat haastattelut ovat
samansisältöisiä kuin hänen esitutkintaviranomaiselle antamansa kertomukset
sekä asianomistajana kuultuna toisessa asiassa että tässä asiassa todistajana.
Lisäksi on selvinnyt, että Ahonen on pahoinpidelty loppuvuonna 2019.
Ahonen on kertomansa mukaan pahoinpitelyn jälkeen ollut sairaalahoidossa
kuusi kuukautta, jona aikana Ahosella on ollut aikaa ajatella asioita. Ahosella
on ollut oikeudessa tukihenkilönä lupalakimies. Pääkäsittelyn toimittamisen
aikaan liikuntarajoitteinen Ahonen on lisäksi tarvinnut saattajan saapuakseen
oikeuteen henkilökohtaisesti kuultavaksi. Saattajaansa Ahonen on pitänyt
myös henkivartijanaan. Ahosen pahoinpitelystä saamien vammojen laadusta ei
ole esitetty selvitystä, mutta ottaen huomioon hänen kertomansa
sairaalassaoloaika ja tarve saattajaan, Ahosen pahoinpitelystä saamansa
vammat ovat vähäistä vakavampia.

Arvioitaessa Ahosen selitystä kertomuksensa muuttumiselle on lisäksi otettava
huomioon tapahtuma-aikaan 2003 vallinneet olosuhteet. Vilhusen ja Ahosen
kertomuksen perusteella Ahonen ei ole asunut Kallvikintien asunnossa kesästä
2003 lähtien. Ahonen oli kertomansa mukaan saanut Vilhuselta käteisellä
Kallvikintien asunnon vuokran vuoden 2003 loppuun asti ja Vilhunen oli
maksanut Ahosen uudesta asunnosta vaaditun vuokravakuuden. Litteroitujen
tapahtuma-aikaisten puhelujen mukaan sosiaaliviranomaiset olisivat olleet
tulossa maanantaina (20.10.2003) asuntoon saatuaan tietää, ettei Ahonen ole
tosiasiallisesti asunut asunnossa. Ahosen Leinoselle ilmoittama syy ei ole ollut
todellinen, kuten edellä on todettu. Ahonen on vaatinut Leinosta palauttamaan
avaimet erääseen ravintolaan ja ravintolan sulkeuduttua eräälle huoltoasemalle
viimeistään sunnuntai-iltana 19.10.2003. Ahonen on puhelujen mukaan ollut
muualla ja Ahonen on sittemmin kiittänyt Leinosta siitä, että tämä oli vienyt
avaimet huoltoasemalle. On mahdollista, että Ahonen on hakenut avaimet
huoltoasemalta, mutta toisaalta Ahonen ei ole todennut Leinoselle saaneensa
avaimia haltuunsa. Ahosella ei ole ilmennyt olleen tapahtuma-aikaan lokakuun
puolivälissä 2003 tarvetta saada asuntoa hallintaansa eikä hän ole muuttanut
Kallvikintien asuntoon takaisin. Näin ollen tapahtuma-aikaisista olosuhteista ei
ole pääteltävissä, että Ahosella olisi ollut tarvetta saada asuntoa hallintaansa ja
että Ahosella olisi sen vuoksi ollut tarvetta ainakaan ennen marraskuun loppua
2003 saada asuntoa itselleen. Ahonen oli esitutkinnassa kertonut saaneensa
marraskuun lopulla 2003 avaimet takaisin Aarniolta oltuaan luopumassa
asunnosta. On myös mahdollista, ottaen huomioon Ahoseen kohdistunut
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väkivallan teko, että Ahosen kertomuksen muuttumiseen on osaltaan
vaikuttanut pelko. Näistä syistä Ahosen selitys kertomuksensa muuttamiselle
on epäuskottava ja hänen oikeudessa antamansa kertomus siitä, ettei Aarniolla
ole ollut asunnon avaimia eikä Ahonen ole kehottanut Leinosta muuttamaan
Aarnion kehotuksesta, on epäuskottava. Ahosen esitutkintakertomusta on siten
pidettävä luotettavana kertomuksena tapahtumainkulusta ja Aarnion
liittymisestä asuntoon.

Edellä olevilla perusteilla Ahosen esitutkintakertomuksella on selvitetty, että
Aarniolla on ollut osoitteessa Kallvikintie 61 B 32 olevaan asuntoon avaimet.
Lisäksi on selvitetty, että Aarnio on ennen henkirikosta käskenyt Ahosta
ilmoittamaan Leinoselle, että tämän on välittömästi muutettava asunnosta.
Ahonen on (13.10.2003) Aarnion kehottamana velvoittanut Leinosen
muuttamaan asunnosta viimeistään sunnuntaina 19.10.2003 ja Aarniolla on
ollut asunnon avain hallussaan myös Leinosen muutettua asunnosta. Ottaen
huomioon telepakkokeinoista selvinnyt Aarnio oli viimeistään 8.10.2003
tiennyt Leinosen liittyvän henkirikoshankkeeseen.

Erimielisyyttä on siitä, miten Kallvikintien asunnon avaimet on luovutettu
teknistä tutkintaa suorittamaan menneille poliiseille. Henkilötodistelu on tältä
osin ristiriitaista. Henkilötodistelulla on selvinnyt, että vastaavanlaisessa
tilanteessa poliisiviranomainen voidaan päästää asuntoon avaamalla asunnon
oven lukko yleisavaimella. Töyrään ja Kaupin kertomuksella on selvinnyt, että
ennen asuntoon menemistä tutkintaryhmällä on ollut tapaaminen
Itä-Helsingissä huoltoaseman tai hampurilaisravintolan pysäköintialueella,
jossa on ollut huumerikos- ja väkivaltarikosyksiköstä poliiseja muun muassa
Aarnio, Tolvanen ja Töyräs sekä teknisiä tutkijoita ja ehkä tutkinnassa käytetyt
koirat.

Töyrään muistikuvan mukaan väkivaltarikosyksikkö oli saanut avaimet
huumerikosyksiköltä ja nimenomaan Aarniolta. Töyräältä kysyttäessä
vaihtoehtoisesti on mahdollista, että huoltoyhtiö on avannut oven poliisille.
Siitä Töyräällä ei ole ollut muistikuvaa. Ottaen huomioon Töyrään kertomus,
tutkintaryhmän tapaaminen huoltoaseman tai hampurilaisravintolan
ulkopuolella sekä se, että Aarniolla on ollut avaimet asuntoon, riittävällä
varmuudella on selvinnyt Aarnion vastoin kiistämistään antaneen asunnon
avaimet Töyräälle.

Kallvikintien asuntoon ei ole käräjäoikeuden päätöksellä määrätty kohd
istettavan tilakuuntelua. Ahonen oli kertomansa mukaan kuullut Aarniolta, että
asunnossa oli ollut tilakuuntelu ja että Leinonen oli uhannut tappaa Ahosen
hermostuttuaan kiireestä siivota asunnossa olleet verijäljet henkirikoksen
jälkeen. Leinonen ja Ahonen olivat tavanneet toisiaan ennen 16.10.2003 ja
Leinonen on tiennyt, missä Ahonen asui. Myös Vilhunen on kertonut asuntoon
mahdollisesti kohdistetun kuuntelua. Aarnion, Ahosen ja Tolvasen
kertomuksella on selvinnyt Aarnion esitelleen Tolvasen Ahoselle, jonka
Tolvanen on vienyt hotelliin yöksi. Aarnion mukaan tämä on tapahtunut
Ünsalin henkirikostutkinnan aikaan. Tolvasella ei ole ollut muistikuvaa siitä,
milloin hän olisi tavannut Ahosen. Ahosen mukaan hän on tavannut Tolvasen
kaksi kertaa. Tolvanen olisi ollut henkilö, johon Ahonen olisi voinut luottaa
Aarnion poissa ollessa. On mahdollista, että Ahonen on turvatoimena viety
hotelliin yöksi. Ajankohta ja syy ovat jääneet riittävällä varmuudella
selvittämättä. Vilhusen ja Ahosen kertomuksen tueksi ei siten ole esitetty
muuta heidän kertomustaan tukevaa näyttöä. Näin ollen selvittämättä on jäänyt
se, että Kallvikintien asuntoon olisi kohdistettu teknistä kuuntelua.
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Johtopäätös vihjepuhelusta

Todistajien Paavolan, Tolvasen ja Töyrään kertomuksella on selvinnyt, että
16.10.2003 kello 19:47 poliisiviranomaiselle soitettu puhelu on tehty
Helsingin Bulevardilla olevasta puhelinkioskista. Kyseinen puhelinkioski on
noin 200 metrin päässä Ravintola Sikarihuoneesta, jossa Vilhunen, Andersson
ja Leinonen ovat tavanneet samana iltana. Telekuunteluaineistosta ilmenevän
perusteella Andersson, Leinonen ja Vilhunen ovat tavanneet toisensa
Sikarihuoneella noin kello 22 aikaan.

Sekä Paavola että Viitasaari ovat kertomansa mukaan vastaanottaneet
vihjepuhelun, Viitasaari aamuyöllä 16.10.2003 kello 03 jälkeen eli samana
yönä kuin henkirikos on tehty, ja Paavola 16.10.2003 kello 19 aikaan. Paavola
ja Viitasaari ovat kertomansa mukaan tehneet muistiinpanoja, joita ei ole
tallella ja jotka eivät ole henkilötodistelussa ilmenneen perusteella tulleet
kenenkään muun tietoon. Viimeksi mainittu puhelu on riidattomasti soitettu
hälytyskeskukseen kello 19:47, ja Paavola on puhelun jälkeen samana iltana
suorituttanut teknistä tutkintaa edellä mainittuun puhelinkioskiin. Näin ollen
on selvinnyt, että Paavola on vastaanottanut vihjepuhelun 16:nnen päivän
iltana.

Asiassa ei ole väitetty, että hälytyskeskukseen olisi tullut kaksi puhelua.
Viitasaaren kertomusta murhayönä vastaanottamastaan puhelusta kuitenkin
osaltaan tukee se, että Ünsalin henkirikostutkinta on väkivaltarikosyksikössä
jaettu Töyrään ja Paavolan kertoman tavan mukaisesti tutkintaryhmään, jossa
Viitasaari on ollut tutkijana ja jossa tämä on ensin toiminut päätutkijana
Töyrään oltua tutkinnanjohtajana. Viitasaaren kertomusta tukee lisäksi
Paavolan kertomus siitä, että tämän vastaanottama puhelu oli Paavolan
mielestä tarkoitettu Viitasaarelle, jolle tuntematon henkilö oli aikaisemminkin
soittanut ja kertonut henkirikoksesta. On myös selvinnyt, etteivät Viitasaari ja
Paavola ole olleet samaan aikaan työvuorossa 15.-16.10.2003 välisenä yönä
eivätkä virka-aikana 16.10.2003. Viitasaaren ja Paavolan kertomusten mukaan
soittaja on ollut murhan toteuttamisen hetkellä lähellä tekopaikkaa. Paavolan
mukaan soittaja olisi ollut henkirikoksen tapahtuessa samassa asunnossa.
Viitasaari on kertomansa mukaan kirjoittanut muistiinpanoihinsa Anderssonin
ja Leinosen nimen. Viitasaaren käsityksen mukaan soittaja on ollut poliisi, ja
Paavola on kertonut soittajan käyttäneen poliisimiehelle tavanomaista ilmaisua
(väkivallan tutkija). Viitasaaren ja Paavolan kertomuksilla on selvinnyt, että
hälytyskeskukseen on soitettu vihjepuhelun lisäksi toinen puhelu ja se on
aamuyöllä 16.10.2003.

Soittajan henkilöllisyyttä on vuonna 2003 yritetty selvittää. Toimet
vihjepuhelun soittajan henkilöllisyyden selvittämiseksi ovat kuitenkin olleet
vähäisiä. Käsitystä siitä, ettei soittajan henkilöllisyyttä ole haluttu selvittää
tutkinnan on tältä osin rajallinen, tukee todistaja Viitasaaren kertoma Tolvasen
tutkintaryhmän kokouksessa lausumasta.

Aarnio ei ole tunnistanut soittajaa. Vilhusen mukaan soittaja voisi olla Kauppi.
Kauppi on antamansa todistajanvakuutuksen nojalla ilmoittanut oikeudessa,
ettei hän ole 16.10.2003 kello 19:47 soittanut hälytyskeskukseen. Todistajat
Eriksson ja Karvonen ovat tunnistaneet tallenteella olevan äänen olevan
Kaupin. Todistajista Viitasaari, Töyräs, Rainiala ja Osmala eivät ole
tunnistaneet tallenteella olevaa ääntä. Todistaja Paavola ei ole kertomansa
perusteella tunnistanut soittajaa. Noin kuuden sekunnin pituinen tallenne on
kuunneltu käräjäoikeuden pääkäsittelyssä. Soittajan henkilöllisyydestä äänen
perusteella ei ole tehtävissä johtopäätöksiä.
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Keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa on tutkimuspyynnön
kysymyksenasettelu huomioon ottaen pyydetty vertaamaan -8902 päättyvästä
liittymästä soittavan miehen ääntä ja puhelinkioskista 16.10.2003 kello 19:47
hälytyskeskukseen tulleessa puhelussa olevaa miehen ääntä keskenään.
Lausunnosta ilmenevän perusteella, kun johtopäätösasteikon C mukaan
ratkaisevia johtopäätöksiä ei ole voitu tehdä, mutta havainnot viittaavat siihen,
että puhuja saattaisi olla sama henkilö, vihjepuhelun henkilöllisyydestä ei
voida tehdä enemmälti johtopäätöstä.

Henkilötodistelulla tässä asiassa on selvinnyt, että Helsingin poliisilaitoksella
väkivaltarikosyksikössä vihjesoiton perusteella on ryhdytty tutkimaan
ilmoitettua henkirikosta. Tolvasen ja sitä osaltaan tukevalla Viitasaaren
kertomuksella on selvinnyt henkirikostutkinnan aloitetun yhteistyössä
huumerikosyksikön kanssa vihjesoiton perusteella. Vihjepuhelua ei kuitenkaan
ole mainittu Ünsalin henkirikostutkinnasta laaditussa esitutkintapöytäkirjassa
(6070/R/0150151/03).

Kuultavat ovat esittäneet oman mielipiteensä vihjepuhelun soittajasta. Töyrään
käsityksen mukaan kysymys on ollut alamaailman omasta tietovuodosta.
Todistaja Eriksson tuntee äidinkieleltään ruotsia puhuvan Kaupin ja soittajan
äänessä on ollut ruotsin kielen korostus. Nieminen on niin ikään havainnut
äänessä ruotsin kieleen viittaavaa. Paavolan ja Viitasaaren kertomuksen
perusteella on mahdollista, että soittaja on ollut poliisi. Arvioitaessa Kaupin
kertomuksen uskottavuutta on otettava huomioon, ettei asiantuntijalausuntoa
hälytyskeskukseen soitetun puhelun ääninäytteen vertaamisesta Kaupin ääneen
ole esitetty ja se, että keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion
lausunnosta ilmenevän perusteella on mahdollista, että soittaja on joku muu
kuin Kauppi. On selvää, että tieto Ünsalin surmaamisesta on voinut olla vain
rajatulla henkilöjoukolla 16.10.2003. Siitä huolimatta ottaen huomioon Kaupin
kertomus, ristiriitainen henkilötodistelu ja asiassa esitetty asiantuntijalausunto,
puhelun 16.10.2003 kello 19:47 tehneen henkilöllisyys on jäänyt selvittämättä.

Aarnion asema, virkavelvollisuudet ja tehtäväksi ottaminen

Vuonna 2003 voimassa olleen poliisilain 1 §:n 1 momentin (493/1995) nojalla
poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen,
selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.

Poliisilain 3 §:n (493/1995) mukaan poliisin tehtävät on hoidettava
mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Olosuhteiden
vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen.

Poliisilain 9 §:n 3 momentin (493/1995) nojalla poliisimies on ilman eri
määräystä velvollinen ryhtymään kiireellisiin toimiin koko maassa, jos se on
välttämätöntä vakavan rikoksen estämiseksi.

Poliisilain 5 §:n 1 momentin (493/1995) mukaan poliisilla on oikeus luopua
toimenpiteestä, milloin sen loppuun saattaminen voisi johtaa kohtuuttomiin
seurauksiin tavoiteltavaan tulokseen nähden.

Poliisin tehtävistä, toimialueesta ja toimimisvelvollisuudesta on
samansisältöiset ja vastaavat säännökset voimassa olevan poliisilain 1 luvun 1
§:n momentissa, poliisilain 1 luvun 6 §:n 2 momentissa, poliisin hallinnosta
annetun lain 15c §:n 3 momentissa ja poliisilain 1 luvun 9 §:n 1 momentissa.
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Poliisilain 9 luvun 10 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla Valtioneuvoston
asetuksella voidaan säätää poliisin toiminnallisista johtosuhteista. Poliisista
annetun Valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 1 momentin mukaan poliisin
toiminnallisista johtosuhteista voidaan määrätä lisäksi paikallispoliisin
poliisiyksikön ohjesäännössä tai työjärjestyksessä.

Syytteessä viitattu Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen pysyväisohje N:o
HPL/9/1997 rikospoliisin toimintayksikön työjärjestyksestä on tullut voimaan
1.6.1997. Työjärjestyksen mukaan toimintayksikkö vastaa yhteiskunnallisilta
haittavaikutuksiltaan merkittävien sekä törkeiden tai vaikeasti selvitettävien
rikosten tutkinnasta. Toimintayksikkö huolehtii osaltaan yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden säilymisestä ja toimii rikosten ennaltaehkäisemiseksi (1 §).
Väkivaltarikosyksikön tehtävänä on tutkia henkirikoksia, törkeitä
pahoinpitelyjä sekä siveellisyysrikoksia sekä tutkia niitä henkeen, terveyteen
ja vapauteen kohdistuneita törkeitä rikoksia, jotka on määrätty rikospoliisin
toimintayksikön tutkittavaksi, ja osallistua rikosten ennalta estävään
toimintaan (6 §). Talous- ja omaisuusrikosyksikön tehtävänä on muun ohella
osallistua rikosten ennalta estävään toimintaan (7§). Huumerikosyksikön
tehtävänä on toimia erityisesti järjestäytyneen-, ammattimaisen- ja
taparikollisuuden ehkäisemiseksi ja paljastamiseksi, kerätä ja hyödyntää
havainto- ja vihjetietoa sekä osallistua rikosten ennalta estävään toimintaan (7
§). Yksikön johtaja toimii tarvittaessa huomattavien yksikön toimialaan
kuuluvien rikosten tutkinnan tutkinnanjohtajana (11 §). Tutkinnanjohtaja
johtaa ja valvoo tutkijoiden suorittamaa esitutkintaa ja poliisitutkintaa sekä
osallistuu laajojen ja vaikeasti selvitettävien rikosten tutkintaan; päättää
tutkinnan suorittamisesta, tutkimatta jättämisestä, tutkinnan lopettamisesta ja
esitutkintapöytäkirjan lähettämisestä syyttäjälle tai muulle viranomaiselle (14
§).

Syytteessä viitattu Helsingin poliisilaitoksen pysyväisohje N:o HPL/3/2003
poliisitoiminnan työjärjestyksestä, kumoten edellä selostetun pysyväisohjeen
HPL/9/1997, on tullut voimaan 1.9.2003 ollen tekoaikana voimassa.
Pysyväisohjeen mukaan poliisitoiminnan tehtävänä on osallistua rikosten
ennaltaehkäisemiseen. Rikostoiminnan tehtävänä on työjärjestyksen 1 §:n
nojalla huolehtia osaltaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä
ja rikostorjunnasta siten kuin siitä on erikseen sovittu. Rikososaston
väkivaltarikosyksikön tehtävät ovat 31 §:n nojalla kuten edellä työjärjestyksen
6 §:ssä on määrätty. Samoin rikososaston huumerikosyksikön tehtävät ovat 32
§:n nojalla säilyneet samanlaisina kuin edellä työjärjestyksen 7 §:ssä vuonna
1997 oli määrätty. Huumerikosyksikön tehtävänä on muun muassa toimia
erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden ja ammattimaisen huumausainekaupan
paljastamiseksi ja ehkäisemiseksi sekä osallistua rikosten ennalta estävään
toimintaan. Talous- ja omaisuusrikosrikosyksikön tehtävänä on 30 §:n nojalla
muun ohella osallistua rikosten ennalta estävään toimintaan. Rikososaston
yksikön johtajan erityistehtäviin kuuluu 47 §:n nojalla muun ohella määrätä
yksittäistapauksessa tutkinnanjohtaja ja toimia tarvittaessa huomattavien
yksikön toimialaan kuuluvien rikosten tutkinnan tutkinnanjohtajana.
Tutkinnanjohtaja tehtävänä on 49 §:n nojalla muun ohella päättää tutkimisesta,
tutkimatta jättämisestä, tutkinnan lopettamisesta ja esitutkintapöytäkirjojen
lähettämisestä syyttäjälle tai muulle viranomaiselle.

Aarniolla on suoraan lain nojalla ollut yleinen velvollisuus rikosten estämiseen
ennalta osana yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoa. Yksinomaan
poliisilain säännösten nojalla Aarniolle ei ole kuitenkaan ole syntynyt erityistä
oikeudellista velvollisuutta estää Ünsalin henkirikosta, kuin ei myöskään
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poliisitoiminnan pysyväisohjeen säännösten nojalla. Aiemmin selostetusta
oikeuskäytännöstä ilmenee, että mahdollinen valvonta- ja suojeluvastuu on
hyvin rajautunutta kohteensa osalta.

Aarniolla ei kertomansa mukaan ole ollut ”löyhää huhua”
yksityiskohtaisempaa tietoa Ünsaliin kohdistuneesta hengen ja terveyden
uhasta. Aarnion kertomus tukee sitä johtopäätöstä, ettei hänellä olisi ollut
erityistä oikeudellista velvollisuutta. Huumerikosyksikön tehtävänä on ollut
toimia järjestäytyneen rikollisuuden paljastamiseksi ja toimimiseksi.Vastuu
asemaa ei ole voinut syntyä ilman tarkkaa tietoa, kuten edellä on todettu.

Aarnion on kuitenkin näytetty tienneen Ünsaliin kohdistuneen uhkaa, ja
Aarnion on näytetty järjestäneen tiedonhankintaa. Aarnio on syyskuun
puolivälistä alkaen hankkinut tietoa tekijöistä salaisin pakkokeinoin epäillyillä
törkeillä huumausainerikoksilla tosiasioita vastaamattomasti. Aarnio on
selvitetyllä menettelyllään telepakkokeinoilla ja tarkkailulla seurannut
epäiltyjä tekijöitä. Aarnio on 29.9.2003 tiennyt Ünsalin olevan Suomessa ja
suunnitellun henkirikoksen kohteena. Aarnio on virkansa ja asemansa vuoksi
huumerikosyksikön johtajana tullut tietoiseksi edellä mainitusta rikoksen
uhasta ja 8.10.2003 mennessä myös tiennyt mahdollisten tekijöiden
henkilöllisyydet.

Aarnio ei ole kertonut tiedoistaan Ünsaliin kohdistuneesta henkirikosuhasta
muille poliiseille. Ottaen huomioon tämä ja Aarnion aiemmin selostetut
toimet, velvollisuus murhan estämiseksi on tullut Aarnion tehtäväksi, jonka
tämän on katsottava virassaan ottaneen itselleen eli tehtäväkseen suojata
Ünsalia henkirikosuhalta. Aarniolle on syntynyt erityisen tehtäväksi ottamisen
kautta suojeluvastuu Ünsalista Aarnion tietämään henkirikosuhkaan nähden.
Uhan oltua konkreettinen ja Aarnion tiedossa myös poliisilain edellä olevat
säännökset ovat velvoittaneet häntä poliisin virassa toimimaan Ünsalin
henkirikoksen estämiseksi poliisilain 3 §:n nojalla tehokkaasti ja
tarkoituksenmukaisesti. Aarnio on ollut poliisilain 1 §:n velvollinen estämään
tietämänsä henkirikoksen. Aarnio on erityisen oikeudellisen velvollisuutensa
laiminlyönyt, kun hän ei ole pyrkinytkään estämään henkirikosta. Sen
seurauksena Ünsal on tapettu 16.10.2003.

Aarnion kertomusta siitä, että yksiköt olivat tutkineet ainoastaan omaan
asiaryhmäänsä kuuluvia rikoksia, on pidettävä epäuskottavana. Ünsalin
henkirikostutkinta on Tolvasen kertomana selvitetty aloitettu yhteistyössä
väkivaltarikos- ja huumerikosyksikön kanssa ja Aarnio on antanut Kaupin
väkivaltarikosyksikön käyttöön lisävoimavarana, ruotsia puhuvana tutkijana.
Aarnion kertomuksella ei tältä osin myöskään ole merkitystä ottaen huomioon
Aarnion erityinen tehtäväksi ottaminen.

Aarnion tahallisuus

Toisen tappaminen on rangaistava ainoastaan tahallisena tekona.
Rikoksentekoaikana ei ole ollut voimassa tahallisuutta koskevaa säännöstä
tahallisuuden arvioinnin perustuttua oikeuskäytäntöön ja -kirjallisuuteen.
Tahallisuutta koskeva rikoslain säännös on tullut voimaan 1.1.2004. Rikoslain
3 luvun 6 §:n mukaan tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen
seurauksen tahallaan, jos hän on tarkoittanut aiheuttaa seurauksen taikka
pitänyt seurauksen aiheutumista varmana tai varsin todennäköisenä. Seuraus
on aiheutettu tahallaan myös, jos tekijä on pitänyt sitä tarkoittamaansa
seuraukseen varmasti liittyvänä.
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Rikoslain yleistä osaa uudistaessa tahallisuutta koskeva säännös aiheutti eniten
keskustelua. Lakia uudistettaessa ehdotetun säännöksen katsottiin soveltuvan
erityisen huonosti talousrikosten olosuhdetahallisuuteen ja voivan nostaa
niiden tahallisuuskynnystä. Tahallisuuden alaraja päätettiin määrätä sen
mukaan, kuinka todennäköisenä tekijä on pitänyt seurauksen syntymistä.
Olosuhdetahallisuutta ei säädetty, vaan päätettiin jättää se
tunnusmerkistöerehdystä koskevan säännöksen perusteella oikeuskäytännössä
arvioitavaksi (LaVM 28/2002 vp s. 9-10). Tunnusmerkistöerehdystä koskevan
niin ikään 1.1.2004 voimaan tulleen rikoslain 4 luvun 1 §:n mukaan jos tekijä
ei teon hetkellä ole selvillä kaikkien niiden seikkojen käsilläolosta, joita
rikoksen tunnusmerkistön toteutuminen edellyttää, tai jos hän erehtyy
sellaisesta seikasta, teko ei ole tahallinen.

Korkeimman oikeuden veropetosta koskeneessa ennakkoratkaisussa KKO
2006:26 kyse on ollut tahallisuudesta. Ratkaisun perustelujen mukaan
rikoslain 3 luvun 6 §:n säännöksellä ei ole tarkoitettu muuttaa aikaisempaan
oikeuskäytäntöön perustuvaa tahallisuuden määrittelyä. Sen vuoksi uusi laki ei
voi johtaa lievempään lopputulokseen kuin tekohetkellä voimassa ollut laki
(kohta 6), jolla on tarkoitettu tekohetkellä ennen rikosoikeuden yleisten oppien
lainsäädäntöuudistusta vallinnutta vakiintunutta oikeuskäytäntöä. Korkein
oikeus on ratkaisussaan arvioinut vastaajan tahallisuutta sillä perusteella, onko
tämä pitänyt luovutusvoittojen jäävän verottamatta varsin todennäköisenä
seurauksena.

Korkein oikeus on todennut seksikaupan kohteena olevan henkilön
hyväksikäyttöä, tahallisuutta ja olosuhdetahallisuutta koskevassa
ennakkopäätöksessään KKO 2012:66, että tahallisten ja tuottamuksellisten
tekojen erottelu kuuluu rikosoikeuden kulmakiviin: tuottamukselliset teot ovat
rikoksia vain, kun niin on erikseen säädetty, ja tuottamuksellisesta teosta
rangaistaan yleensä lievemmin kuin tahallisesta teosta. Rikosoikeudellinen
laillisuusperiaate edellyttää, ettei tahallisuuden ja tuottamuksen välinen raja
hämärry sen seurauksena, että lasketaan tasoa, jolla tekijän tietoisuutta
mitataan. Lainkäytön yhtenäisyyden ja ennalta-arvattavuuden kannalta olisi
myös varsin ongelmallista, jos tahallisuuden käsite vaihtelisi eri rikostyyppien
kesken ilman vahvoja ja yhdenmukaisia perusteita (kohta 14).

Korkein oikeus on edelleen todennut mainitussa ennakkopäätöksessä, että
ilmaisu ”on pitänyt varsin todennäköisenä” on oikeudellinen käsite eikä se
useinkaan luontevasti kuvaa sitä, miten ihmiset tarkastelevat vallitsevia
olosuhteita. Rikoslain 4 luvun 1 §:ssä käytetty ilmaisu ”olla selvillä” kuvaa
ehkä osuvammin sitä, onko tekijällä ollut oikeanlainen kuva tai käsitys
tapahtumassa olevista asioista. Mainittu tunnusmerkistöerehdystä koskeva
säännös koskeekin tekijän tietoisuutta tahallisen rikoksen kannalta
merkityksellisistä seikoista. Rikoslain yleisiä oppeja koskevien esitöiden
mukaan tunnusmerkistöerehdys on tavallaan tahallisuuden kääntöpuoli (LaVM
28/2002 vp s. 10). Tunnusmerkistöerehdystä koskeva säännös asettaa siten
rajat olosuhdetahallisuuden määrittämiselle (kohta 15).

Korkein oikeus on lausunut yrityssalaisuuden väärinkäyttöä, tahallisuutta ja
olosuhdetahallisuutta koskevassa ennakkopäätöksessä KKO 2013:17, että
oikeuskäytännöstä ilmenee, että varsinkin Korkeimman oikeuden uudemmassa
oikeuskäytännössä olosuhdetahallisuutta oli arvioitu
todennäköisyystahallisuuden perusteella. Myös säännösten voimaantulon
1.1.2004 jälkeen olosuhdetahallisuutta koskeva arviointi on tehty yksinomaan
todennäköisyysarvioinnin perusteella ratkaisuissa, jotka koskevat
lahjusrikkomusta (KKO 2006:37), törkeää huumausainerikosta (KKO
2006:64), avunantoa törkeään velallisen petokseen (KKO 2009:87),
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kunnianloukkausta (KKO 2010:88) ja seksikaupan kohteena olevan henkilön
hyväksikäyttöä (KKO 2012:66) (kohta 31). Korkein oikeus on viitannut
ratkaisussaan KKO 2012:66 lausuttuun tahallisten ja tuottamuksellisten
tekojen erottelusta, rikosoikosoikeudellinen laillisuusperiaatteen edellytyksestä
sekä lainkäytön yhtenäisyydestä ja ennalta arvattavuudesta (kohta 32).

Korkein oikeus on edelleen lausunut, että rikosoikeudellisten periaatteiden ja
tulkintasääntöjen puoltavan vahvasti sitä, että olosuhdetahallisuutta arvioidaan
mahdollisimman laajasti noudattaen edellä selostettua yhtenäistä perustetta.
On kuitenkin mahdollista, että joissakin rikostyypeissä ja teko-olosuhteissa
todennäköisyysarviointi voisi lakivaliokunnan esittämän huolen mukaisesti
johtaa tahallisuuskynnyksen nousemiseen. Ongelmallisia voivat olla lähinnä
tilanteet, joissa tekijä rikosvastuun torjumiseksi tarkoituksellisesti pyrkii
välttämään merkityksellistä tietoa taikka laiminlyö erityisen vastuuasemansa
tai teko-olosuhteiden synnyttämän selvitysvelvollisuuden. Korkein oikeus
toteaa, että ilmaisu "on pitänyt varsin todennäköisenä" on oikeudellinen käsite,
jota voidaan lain soveltamisessa käyttää, vaikkei se kaikissa tapauksissa
luontevasti kuvaa sitä, miten ihmiset mielessään käsittelevät vallitsevia
olosuhteita ja tapahtumia. Tilanteiden monimuotoisuuden vuoksi ei kuitenkaan
voida täysin sulkea pois mahdollisuutta tarkastella muulla tavalla tekijän
tahallisuutta. Tällöinkin on otettava huomioon rikoslain 4 luvun 1 §:n
tunnusmerkistöerehdystä ja rikoslain 3 luvun 7 §:n tuottamusta koskevien
säännösten asettamat rajat. Tahallisuuden alarajaa ei myöskään tule asettaa
korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä vakiintunutta tasoa alemmaksi
niin, että se tosiasiassa merkitsisi rangaistavuuden alan laajentamista (kohta
33).

Korkein oikeus on katsonut ennakkopäätöksessä, ettei silloin ratkaistavana
olevassa asiassa ollut sellaisia sovellettavaan tunnusmerkistöön tai
teko-olosuhteisiin liittyviä seikkoja, joiden johdosta olisi perusteita poiketa
Korkeimman oikeuden vakiintuneesta tavasta arvioida tahallisuutta. Tekijän
tietoisuutta ja tahallisuutta voidaan siten arvioida sen mukaan, onko hän
pitänyt varmana tai varsin todennäköisenä, että väärinkäytön kohde on
yrityssalaisuus ja että se on saatu tietoon tai ilmaistu rikoksella (kohta 34).

Käräjäoikeus toteaa, että korkein oikeus on yllä selostetusti rikosoikeuden
yleisten oppien uudistamisen jälkeisessä oikeuskäytännössään soveltanut
olosuhdetahallisuuteen todennäköisyystahallisuutta käsittelemissään
tapauksissa. Oikeuskäytännössä olosuhdetahallisuutta näin ollen nykyään
vakiintuneesti arvioidaan todennäköisyystahallisuuden kautta.

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että kun kysymys on
seuraustunnusmerkistä, voidaan erottaa tarkoitustahallisuus (dolus
determinatus), varmuustahallisuus (dolus directus) ja
todennäköisyystahallisuus (dolus eventualis). Sen sijaan muissa
tunnusmerkeissä voidaan soveltaa ainoastaan varmuus- ja
todennäköisyystahallisuutta. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että tietyt
rikosoikeudellisesti relevantit tosiseikat ovat jo olemassa tai sitten ne eivät ole
olemassa. Tähän tekijällä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa omalla toiminnallaan
- toisin kuin rikosoikeudellisesti relevanttiin seuraukseen. Sen sijaan tekijä voi
olla enemmän tai vähemmän varma tietyn seikan olemassaolosta (Jussi
Tapani, Matti Tolvanen: Rikosoikeuden yleinen osa: Vastuuoppi, s. 199-200).

Rikoslain 3 luvun 6 §:n tahallisuussäännös koskee ainoastaan
seuraustahallisuutta. Rikosoikeudelliseen vastuuseen asettaminen edellyttää
kuitenkin monissa rikossäännöksissä sitä, että tekijän tahallisuus kattaa
tunnusmerkistössä mainitut olosuhteet tai muut rikosoikeudellisen vastuun
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perustavat seikat. Tahallisuuden kohteena eivät ole objektiiviset tunnusmerkit
tai niiden muodostama objektiivinen tunnusmerkistö, vaan ne tosiseikat tai se
asiantila, joka toteuttaa kyseisen tunnusmerkistön. Olosuhdetahallisuuden
arviointi koskee toisin sanoen niitä rikosoikeudellisesti relevantteja seikkoja,
jotka toteuttavat muun kuin seuraustunnusmerkin. Rikosoikeuden yleisiä
oppeja uudistettaessa olosuhdetahallisuudesta ei säädetty laissa, vaan se on
jäänyt oikeuskäytännössä arvioitavaksi (Jussi Tapani, Matti Tolvanen:
Rikosoikeuden yleinen osa: Vastuuoppi, s. 219-220, 222).

Aarnion on näytetty tienneen kesäkuun 2003 alussa Ünsaliin kohdistuneesta
uhasta. Aarnio on 29.9.2003 tiennyt Ünsalin saapuneen Suomeen Ranisen
luokse sekä tiennyt murhaa suunnitellun Herralassa aikaisemmin kuvatulla
tavalla. Aarnio on viimeistään 8.10.2003 tiennyt Leinosen osallisuudesta
henkirikoshankkeeseen, jolloin Aarnio on tiennyt mahdollisten tekijöiden
henkilöllisyyden ja uhrin.

On arvioitava sitä, edellyttääkö teon tahallisuus Aarniolta tietoisuutta siitä,
koska ja missä Ünsal on ollut tarkoitus tappaa. Ünsal oli alun perin ollut
tarkoitus tappaa Herralassa. Sen jäätyä toteutumatta Ranisen kertomuksella on
selvinnyt keskustelua käydyn siitä, että Ünsal tapettaisiin Ranisen asunnolla
saattamalla tämä ensin tajuttomaksi ja sen jälkeen hukuttamalla mereen.
Raninen ei ollut halukas sellaiseen, minkä jälkeen oli keskusteltu Leinosen
asunnon käyttämisestä tappamiseen. Ranisen mukaan hänen tehtävänään oli
ollut ainoastaan Ünsalin houkutteleminen asunnolle, jossa Andersson ja
Leinonen saattaisivat hänet tajuttomaksi ja surmaisivat hänet muualla. Raninen
ei kertomansa mukaan ollut halunnut olla näkemässä Ünsalin surmaamista, ja
hän olisi ennen surmaamistekoa poistunut Leinosen asunnolta takaisin
kaupunkiin. Myös Ranisen kirjan mukaan näin oli tarkoitus toimia eli että
torpedot Andersson ja Leinonen tappaisivat Ünsalin matkalla olemattomiin
juhliin ja hankkiutuisivat eroon ruumiista (s. 182). Leinosen kertoman mukaan
siinä vain kävi niin, että Ünsal oli tapettu hänen asunnossaan. Raninen oli
tuntenut Ünsalin lapsuudestaan asti ja ollut tämän ystävä. Raninen on tuntenut
lisäksi Ünsalin Ruotsissa asuneen perheen ja Ünsalin silloisen naisystävän.
Ünsal oli lisäksi luottanut Raniseen. Ranisen kertomusta erityisesti sen
suhteen, ettei hän ole halunnut olla näkemässä Ünsalia tapettavan, on
uskottava. Ranisen kertomuksella on selvinnyt, ettei Ünsalia ole ollut tarkoitus
surmata myöskään Leinosen asunnossa. Toisaalta Ranisen kertomuksesta
voidaan päätellä, ottaen lisäksi huomioon Anderssonin puhelu Raniselle
14.10.200, että Ünsal oli sovittu tapettavaksi 15.10.2003 illanvieton
yhteydessä.

Vilhunen ei ole kertomansa mukaan tiennyt tarkasti, koska, missä ja miten
Ünsal tapettaisiin. Ottaen huomioon kohdassa 1 selostettu
pyöräkellaritapaaminen ja se, ettei Vilhunen ole keskiviikkona 15.10.2003
ollut puhelinyhteydessä Andersoniin, Leinoseen tai Raniseen poiketen
lokakuun aikaisemmista päivistä, ja se, että Vilhunen on kertonut tienneensä
uhan olleen välitön ja kiihtyvä, Vilhunen on tiennyt henkirikoksen tapahtuvan
lähipäivinä tai jopa samana päivänä. Vilhunen on kertomansa mukaan
tiedottanut Aarniota välittömästi kaikesta saamastaan tiedosta Ünsalin
henkirikokseen liittyen.

Vilhusen tietoisuus henkirikoksen ajankohdasta perustuu näytön arviointiin.
Sen vuoksi näyttöä siitä, että Vilhunen olisi tiedottanut Aarniota henkirikoksen
täytäntöönpanon tapahtuvan 15.10.2003, ei ole esitettävissä. Johtopäätöstä
siitä, että Aarnio on pitänyt Ünsalin henkirikoksen tapahtumista vähintäänkin
todennäköisenä, tukee osaltaan hänen Ahoselle antamansa käsky velvoittaa
Leinonen muuttamaan asunnosta, johon Aarniolla on ollut liityntä, viikolla,
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jolloin Ünsal on tapettu. Osaltaan Aarnion tietoisuutta henkirikoksen varsin
todennäköisestä toteuttamisen ajankohdasta tukee lisäksi Ranisen kertomus
Aarnion alaisena toimineen Kaupin lausumasta Ranisen kuulustelun
yhteydessä. Aarnion on myös todistaja Niemisen kertomuksella selvitetty
pitäneen Ünsalin henkirikoksen toteutumista varsin todennäköisenä, kun
Niemisen on pitänyt tarkkailla mahdollisia raskaiden esineiden kuten
mattokäärön kantamista Herralan kiinteistöllä syyskuun lopulla 2003. Aarnion
tietoisuus Ünsaliin kohdistuneesta hengenvaaran uhasta on ollut jatkuvaa. Sen
vuoksi ei ole olennaista Aarnion tahallisuuden kannalta, vaikka hän ei olisi
tiennyt juuri sitä hetkeä, jolloin Ünsalia on alettu Leinosen asunnolla tappaa.
Ranisen ja Leinosen kertomuksen perusteella on mahdollista, etteivät
tekijätkään ole tienneet tarkkaa hetkeä, jolloin henkirikoksen
täytäntöönpanotoimeen ryhdyttäisiin. Vilhusella ei ole selvinnyt olleen
tietoisuutta siitä, missä Ünsal tapetaan. Kun Aarnio ei ole ryhtynyt mihinkään
tehokkaisiin tai tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin henkirikoksen
estämiseksi tultuaan tietoiseksi Ünsaliin kohdistuneesta henkirikosuhasta,
tietämättömyys rikoksentekopaikasta ei myöskään poista tahallisuutta. Ottaen
huomioon rikoksen kvalifiointiperuste merkityksetöntä Aarnion tahallisuuden
kannalta on se seikka, miten Ünsal on tapettu.

Aarnio on järjestänyt tiedonhankintaa henkirikosta suunnitteleviin henkilöihin.
Aarnio on kieltänyt Niemistä kertomasta Herralan tarkkailusta kenellekään
muulle, varsinkaan keskusrikospoliisille. Niemiselle Aarnio on kertonut
tarkkailun liittyvän henkirikosuhkaan. Karhu-ryhmä on 29.9.-4.10.2003
välisenä aikana ollut tarkkailutehtävällä Rainialan esittämän virka-apupyynnön
johdosta tosiasiallisesti Aarnion järjestämänä ja perustuen eri tietoihin kuin
Niemisellä on ollut. Nieminen on lisäksi ollut tehtävällä yksin, eikä hänen
tehtävänäänkään ole ollut estää suunniteltua henkirikosta. Karhu-ryhmän
saamat tiedot tehtävästä ovat olleet väärät. Herralassa on käytännössä
suoritettu ainoastaan tarkkailua eikä henkirikoksen estotoimia.

Rainialan hakemuksesta telepakkokeinoja on kohdistettu Anderssoniin,
Leinoseen ja Raniseen epäiltyjen huumausainerikosten perusteella, vaikka
tosiasiallisena syynä salaisille pakkokeinoille on ollut henkirikoshanke. Näitä
henkilöitä on myös tarkkailtu. Väkivaltarikosyksikön yleisjohtajana toiminut
Tolvanen on ensimmäisen kerran kuullut henkirikoksesta vihjesoiton
perusteella. Tolvasen kertomana on selvinnyt huumerikosyksiköllä olleen
epäilty törkeä huumausainerikos tutkinnassa, ja väkivaltarikosyksikkö on
saanut huumerikosyksiköltä tietoa telekuuntelusta. Todistaja Nokkosella ei ole
ollut tietoa siitä, että Anderssoniin ja Raniseen oli myös kohdistettu
telekuuntelua syksyllä 2003. Rainialan, Tolvasen ja Nokkosen kertomuksista
ilmenee, etteivät he ole tienneet henkirikoshankkeesta Aarnion pidettyä
itsellään henkirikosta koskevan tiedon itsellään.

Aarnion puolustuksen mukaan syytteessä on virheellisesti kuvattu Aarnion
tahallisuutta niin sanotun positiivisen tahtoteorian mukaisesti ”suhtautunut
seuraukseen hyväksyvästi ja antanut sen tapahtua”. Kysymystä Aarnion
tahallisuudesta on arvioitava ensin hänen tietoisuutensa perusteella eli siitä,
onko Aarnio ollut tietoinen vallinneista olosuhteista. Aarnion on näytetty
olleen selvillä tahallisen rikoksen kannalta merkityksellisistä seikoista. Koska
Aarnio ei ole toimillaan pyrkinyt estämään rikosta, hän on suhtautunut
seuraukseen eli Ünsalin surmatuksi tulemiseen hyväksyvästi.

Edellä olevilla perusteilla Aarniolla on ollut laiminlyönnin edellyttämä
tahallisuus.
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Syy-yhteys

Syy-yhteydellä tarkoitetaan yleisesti sitä, että tarkasteltavana oleva menettely
tai laiminlyönti on vallitsevissa olosuhteissa ollut välttämätön edellytys
seurauksen syntymiselle. Laiminlyöntirikoksissa syy-yhteys voidaan todentaa
osoittamalla, että oikea toiminta olisi estänyt seurauksen.

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 1984 II 224 tarkastellut laiminlyönnin
ja seurauksen välistä syy-yhteyttä. Edelleen syy-yhteyskysymys on tullut esille
liikennerikosasioissa (näistä esim. KKO 1987:3 ja KKO 2016:36). Näissä
ennakkopäätöksissä ei ole kuitenkaan asetettu sääntöä, joka yleisesti
määrittäisi laiminlyöntirikoksissa sovellettavan näyttökynnyksen, minkä
korkein oikeus on todennut itsekin ratkaisussaan KKO 2019:98.

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty erilaisia näkemyksiä siitä, minkälaista
todennäköisyyden astetta edellytetään, jotta laiminlyönnin yhteys seuraukseen
voidaan todeta tai vaihtoehtoisesti sulkea pois (Ari-Matti Nuutila:
Rikosoikeudellinen huolimattomuus, 1996, s. 213-214, 424, 445 ja 456; Dan
Frände, Yleinen rikosoikeus, 2012, s. 203-204 ja s. 213; Jussi Tapani, Matti
Tolvanen, Rikosoikeuden yleinen osa - vastuuoppi, 2013, s. 175; Heli
Korkka-Knuts, Dan Helenius, Dan Frände, Yleinen rikosoikeus, 2020, s. 144).

Ratkaisussa KKO 2019:98 korkein oikeus on todennut, että näyttöharkinnassa
on tärkeää arvioida asian käsittelyssä esiin tulleiden seikkojen perusteella
vaihtoehtoisten tapahtumakulkujen mahdollisuutta. Yleisten
kokemussääntöjen soveltaminen ja vaihtoehtoisten tapahtumakulkujen tai
selitysten tarkastelu kuuluvat siten näytön harkintaan. Korkein oikeus on
ratkaisussaan edellyttänyt syy-yhteyden täyttymiseksi korkeaa
todennäköisyyttä siitä, että huolellinen toiminta olisi estänyt seurauksen.

Edellä mainittua Korkeimman oikeuden asettamaa kynnystä on
oikeuskirjallisuudessa kritisoitu siitä, että näin korkealle asetettu
todennäköisyyskynnys tarkoittaa käytännössä syy-yhteyden täyttymistä
korkeimman oikeuden ratkaisuun rinnastettavissa laiminlyöntitapauksissa vain
äärimmäisen harvoin (Heli Korkka-Knuts, Dan Helenius, Dan Frände, Yleinen
rikosoikeus, 2020, s. 144). On esitetty, että kynnystä ei pitäisi asettaa näin
korkealle. Edelleen kritiikki on kohdistunut korkeimman oikeuden ratkaisuun
niputtaa rikosasiassa sovellettava näyttökynnys syy-yhteyden toteamiseksi
edellyttävään todennäköisyyskynnykseen.

Käräjäoikeus toteaa, että laiminlyöntitapauksessa syy-yhteyden arvioinnissa
on kysymys hypoteettisesta tilanteesta, jossa jo tiedetään seurauksen
aiheutuminen ja on jo arvioitu vastaajan menetelleen seurauksen estämisen
kannalta relevantilla tavalla virheellisesti. Jos jälkikäteen osoittautuu, ettei
edellytettykään toiminta olisi vahinkoseurausta estänyt, vastaajan syyksi ei
voida seurausta lukea. Jälkikäteen ei ole kuitenkaan saavutettavissa varmuutta
siitä, miten toisin toimiminen olisi tapahtumiin vaikuttanut.

Käräjäoikeus pitää perusteltuna arvioida syy-yhteyttä Korkeimman oikeuden
ratkaisusta KKO 2019:98 ilmenevän perusteella ja toteaa siinä lausutun
mukaisesti, että syy-yhteys on sellainen rangaistusvastuun edellytyksiin
kuuluva oikeustosiseikka, joka syyttäjän tulee oikeudenkäymiskaaren 17 luvun
3 §:ssä säädetyllä tavalla näyttää toteen. Näin on riippumatta siitä, väitetäänkö
uhrin kuoleman aiheutuneen jostakin aktiivisesta teosta vai laiminlyönnistä
ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin uhria uhanneen kuoleman estämiseksi.
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Näyttökynnykseen ei vaikuta se, kuinka vaikeaa suoran tai yksiselitteisen
näytön hankkiminen on (KKO 2013:96, kohta 5 ja KKO 2017:12, kohta 7).
Keskeisiin rikosoikeudellisiin periaatteisiin kuuluu myös se, että epäselvässä
näyttötilanteessa asia ratkaistaan vastaajan eduksi.

Tässä tapauksessa teon lukeminen Aarnion syyksi edellyttää sellaista näyttöä,
jonka perusteella voidaan vailla varteenotettavaa epäilyä todeta, että Aarnio
olisi estänyt Ünsalin kuoleman, jos hän oli ryhtynyt asianmukaisiin toimiin
tämän estämiseksi. Vastaavalla todennäköisyydellä tulee siten voida sulkea
pois se vaihtoehto, että Ünsal olisi tapettu (suunnitelman mukaisesti), vaikka
Aarnio olisikin ryhtynyt asiassa asianmukaisiin toimiin.

Tuomioistuin on sidottu syytteessä esitettyyn teonkuvaukseen. Sen vuoksi on
arvioitava, olisivatko syytteessä kuvatut toimet olleet sellaisia, joilla Ünsalin
kuolema olisi estetty.

Syytteen mukaan Aarnio olisi voinut varoittaa Ünsalia tekeillä olevasta
murhasta niiden tietojen perusteella, jotka Aarniolle olivat
henkirikossuunnitelmasta ajan kuluessa täsmentyneet ja joista Ünsal ei ollut
tietoinen. Syytteen mukaan Aarnion on täytynyt ymmärtää, ettei Ünsal ota
oma-aloitteisesti riittävän todesta Ranisen hänelle aiheuttamaa uhkaa.

Jälkikäteen teoreettisella tasolla sen arvioiminen, miten Ünsal olisi toiminut
saatuaan tietää Aarniolta häneen kohdistuvasta uhasta, on lähtökohtaisesti
vaikeaa. Käräjäoikeus arvioi Ünsalin varoittamista koskevan toimen
tehokkuutta Ünsalin aikaisempaan käyttäytymiseen perustuen.

Todistaja Ömanin kertomuksella on selvinnyt Ruotsin poliisin ottaneen
toimintatavakseen ilmoittaa Ünsalille uhista ja tarjota todistajansuojelua. Ünsal
on tiennyt Ranisen olevan hänelle uhka, ja Ünsalia on varoitettu
matkustamasta Suomeen. Ünsal ei ole myöskään voinut antaa suostumustaan
itsensä tappamiselle saapumalla Suomeen.

Kirjallisena todisteena olevalla Ömanin 14.7.2004 laatimalla kirjoituksella on
selvinnyt Ünsalin olleen syksyllä 2002 Turkissa ja hänen tuolloin ottaneen
Ruotsin poliisiin yhteyttä kertoen, että hänellä on tietoja Arlandan ryöstöstä.
Ünsal oli Ruotsiin saavuttuaan hyväksytty todistajansuojeluohjelmaan
18.11.2002 alkaen ollen ohjelmassa 28.1.2003 asti. Ünsal oli poistunut maasta
Turkkiin, josta oli tullut kuulusteluihin toukokuussa 2003, ollut vangittuna, ja
poistunut uudelleen Turkkiin. Ünsal oli heinäkuussa 2003 palannut Ruotsiin ja
hänet oli hyväksytty todistajansuojeluun ollen siinä 22.9.2003 asti, kunnes oli
irtaantunut omasta pyynnöstään ohjelmasta. Ünsal on matkustanut Suomeen
varoituksista huolimatta. Ömanin kirjoituksesta ilmenee, että Ünsal on ollut
marraskuun 2002 Ruotsissa olleessaan todistajansuojelussa lukuun ottamatta
muutamaa päivää syyskuun 2003 lopulla.

Ünsal on riitaannuttuaan Gonzalez Carmonan ja Perezin kanssa syksystä 2002
lähtien Ruotsissa ollessaan ollut todistajansuojeluohjelmassa. Ömanin
kertomuksella on selvinnyt Ünsalin luottaneen lapsuuden ystäväänsä Raniseen
poistuessaan maasta syyskuun 2003 lopulla Suomeen. Ünsal on tuolloin
tiennyt Ruotsissa olleiden ”Leon ja Chiton” uhanneen hänen henkeään.
Ranisen kertomuksella on selvinnyt hänen ehdottaneen Ünsalille ”Leon ja
Chiton” tappamista. Ünsal on 13.10.2003 soittanut Lenngrenille, itkenyt tämän
mukaan puhelimessa ja kertonut olevansa huolissaan siitä, että tälle tapahtuisi
jotakin. On ilmeistä, ettei Ünsal ole tiennyt Ranisen lisäksi Anderssonin ja
Leinosen suunnitelleen hänen tappamistaan. Tuo tieto on ollut Aarniolla ja hän
on laiminlyönyt antaa sen Ünsalille. Ottaen huomioon Ünsalin aikaisempi
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käyttäytyminen ei asiassa jää varteenotettavaa epäilystä, etteikö Ünsal olisi
saatuaan oikeaa tietoa Suomessa häneen kohdistuneesta uhasta ja
surmaamissuunnitelmasta, lähtenyt pois maasta ja tekijöiden vaikutuspiiristä.

Sillä seikalla, olisiko Ünsal mahdollisesti joutunut henkirikoksen uhriksi
myöhemmin Ruotsissa tai Turkissa, ei ole Aarnion kannalta merkitystä.
Aarnio olisi voinut estää Ünsalin surmaaminen aiemmin selostetun
suunnitelman mukaisesti varoittamalla tätä ja antamalla tälle oikeaa
ajantasaista tietoa.

Toisena toimena syytteen mukaan olisi ollut se, että Aarnio olisi järjestänyt
johtamansa poliisitoimintaa siten, että sillä olisi estetty odotettavissa oleva
murha. Aarnio olisi voinut ilmoittaa alaisilleen ja väkivaltarikosyksikön
yleisjohtajalle Tolvaselle tiedossaan olleen henkirikoshankkeen. On
oletettavaa, että henkirikoksen estämiseen olisi ryhdytty poliisissa. Tämänkään
toimen osalta ei ole varmuutta siitä, että henkirikos olisi estynyt
poliisitoiminnan järjestämisestä. Selvittämättä on jäänyt, että tällainen toimi
olisi ollut yksinään varmuudella tehokas ja tarkoituksenmukainen
henkirikoksen estämiseksi. Voidaan kuitenkin todeta, että tämäkin
tavanomaisena pidettävä menettelytapa olisi yhdessä uhrin varoittamisen
kanssa varmuudella entisestään lisännyt henkirikoksen estymisen
todennäköisyyttä.

Syytteessä on esitetty lisäksi toimena, että Aarnio olisi voinut ilmoittaa
kaikille sitä suunnitteleville henkilöille henkirikossuunnitelman olevan poliisin
tiedossa. Törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu ei
ole vuonna 2003 ollut rangaistava teko. Andersson, Raninen ja Leinonen eivät
ole hankkeilla olleen henkirikoksen osalta olleet rikoksesta epäiltyjen
asemassa, eikä näihin olisi voitu kohdistaa toimintavapautta rajoittavia
pakkokeinoja. Henkilötodistelussa on tullut ilmi poliisien toiminta rikollisten
rauhoittelusta. Todistaja Eriksson on kertomansa mukaan ottanut yhteyttä
rikollisiin ja pyytänyt lopettamaan rikolliset aikomukset. Erikssonin kertoman
mukaan yhteydenottoon liittyvät riskit on otettava huomioon. Tällainen
rauhoittelu olisi ollut mahdollista. Selvittämättä on kuitenkin jäänyt, että
tällainen toimi olisi ollut varmuudella tehokas ja tarkoituksenmukainen
henkirikoksen estämiseksi.

Rikoksen arviointi kokonaisuutena

Niemisen ja Kaupin kertomuksella on selvitetty heidän olleen tarkkailemassa
henkirikoksen jälkeen lentokentällä Anderssonia ja Leinosta, jotka ovat olleet
hakemassa palkkiorahoja Ruotsista tulleelta kuriirilta. Myös Vilhunen on
kertonut palkkiosta. Aarnio on siten tiennyt, että henkirikos tehdään palkkiota
vastaan. Aarnio on tiennyt, että teko on ollut suunniteltu ottaen huomioon
tiedonhankinnalla ja tietolähteeltä saamansa tieto.

Aarnio on tapahtuma-aikaan tiennyt tappoon liittyviä tosiseikkoja, joihin hän
on tapahtuma-aikaan suhtautunut hyväksyvästi. Näiden Aarnion tiedossa
olevien tosiseikkojen perusteella rikos on katsottu tehdyn vakaasti harkiten ja
pidetty kokonaisuutena arvioidenkin törkeänä ja siten murhana.

Aarnion aktiivinen toiminta tiedon hankkimiseksi tekijöistä ja toisaalta uhrin
varoittamisen laiminlyönti osoittavat hyvin moitittavaa piittaamattomuutta
toisen hengestä, jota oikeusjärjestyksessä pidetään arvokkaimpana
suojeltavista oikeushyvistä. Siihen nähden, että Aarniolla on ollut erityinen
oikeudellinen velvollisuus estää seuraus ja että hänellä on ollut suojeluvastuu
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Ünsalin hengestä, velvollisuuden laiminlyönti synnyttää tekijävastuun (HE
44/2002 vp s. 157). Aarnion laiminlyönnillä on ollut olennainen merkitys
seurauksen syntymiselle, eikä laiminlyöntiä voi sen vuoksi pitää avunantona
päätekoon. Selvittämättä on jäänyt, mitkä Aarnion tosiasialliset vaikuttimet
asiassa ovat olleet. Aarnion omaa menettelyä, joka on sisältänyt aktiivisia
toimenpiteitä, on pidettävä kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

Edellä olevilla perusteilla Aarnio on syyllistynyt murhaan syytteessä kuvatulla
tavalla.

Seuraamus

Kohta 2

Murhasta on rikoslain 21 luvun 2 §:n nojalla tuomittava vankeuteen
elinkaudeksi.

Aarnion puolustuksen mukaan rangaistus on määrättävä noudattaen
lievennettyä rangaistusasteikkoa. Aarniota ei voida myöskään tuomita kahta
vuotta pidempään vankeusrangaistukseen ottaen huomioon rikoslain
säännökset enimmäisrangaistuksesta ja se, että aikaisempiin tuomioihin
johtaneet rikokset ja nyt puheena oleva rikosasia olisi voitu käsitellä yhdessä.

Rikoksen tekoaikana voimassa olleen rikoslain 3 luvun 5 §:n 2 momentin
(613/1974) mukaan, jos rangaistussäännöksessä on säädetty vankeudelle
erityinen vähimmäisaika, tuomioistuin saa, ellei yleinen etu muuta vaadi,
erityisistä syistä, jotka on mainittava tuomiossa, tuomita vähimmäisaikaa
lyhyempään rangaistukseen tai milloin, ankarampaa rangaistusta kuin
vankeutta määräajaksi ei ole säädetty, tuomita sakkoon.

Tuomitsemishetkellä voimassa olevan rikoslain 6 luvun 8 §:n nojalla
rangaistus määrätään noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa muun
muassa, jos tekijä tuomitaan avunantajana rikokseen soveltaen, mitä 5 luvun 6
§:ssä säädetään, tai hänen osallisuutensa rikokseen on muutoin muiden
osallisuutta selvästi vähäisempi. Säännöksen 2 momentin mukaan
määrättäessä rangaistusta edellä lausutun nojalla tekijälle saa tuomita enintään
kolme neljännestä rikoksesta säädetyn vankeus- tai sakkorangaistuksen
enimmäismäärästä ja vähintään rikoksesta säädetyn rangaistuslajin
vähimmäismäärän. Jos rikoksesta voisi seurata elinkautinen vankeus,
enimmäisrangaistus sen sijasta on kaksitoista vuotta vankeutta ja
vähimmäisrangaistus kaksi vuotta vankeutta.

Hallituksen esityksen (HE 44/2002 vp) mukaan joissakin tapauksissa laissa
säädetty vähimmäisrangaistuskin voi tuntua tuomittavaan tapaukseen liittyvien
poikkeuksellisten syiden vuoksi kohtuuttoman ankaralta. Rangaistusasteikot
vahvistetaan pitäen silmällä rikoksen yleisiä ilmenemismuotoja, eikä niitä
säädettäessä ole mahdollista ottaa huomioon kaikkia esiin tulevia
poikkeustilanteita. Tällaisten yksittäistapauksissa esiintyvien
kohtuuttomuuksien välttämiseksi rikoslakiin otettiin jo vuonna 1966 asteikosta
poikkeamista koskeva yleissäännös (rikoslain 3 luvun 5 §:n 2 momentti). Sen
mukaan tuomioistuin voi erityisistä syistä, jollei yleinen etu muuta vaadi,
tuomita vankeuden sijasta sakkoon tai alittaa rangaistussäännöksessä asetetun
vankeuden erityisminimin. Säännös antaa mahdollisuuden rangaistuslajin
vaihtoon sekä rikoslain erityisessä osassa vahvistettujen rikoskohtaisten
vähimmäisrangaistusten alittamiseen.

Nyt voimassa olevassa säännöksessä mainitaan viisi asteikon alittamiseen
oikeuttavaa tilannetta, joista pääosin on säädetty jo 1.1.2004 voimaan tullutta
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lakia edeltävästi. Uutena asteikon alittamisperusteena mainitaan avunannon
ohella muutoin vähäiseksi katsottava osallistuminen rikokseen (HE 44/2002 vp
s. 201). Lain esitöissä on tältä osin todettu, että avunantajan rangaistusta
mitattaessa lähtökohtana on avunantajan toimien merkitys osana
kokonaistulosta. Mitä vähäisempi merkitys avunantajan toimilla on ollut, sitä
lievempi on myös vastuu. Myös avunantotoimien laadulla sinänsä voi olla
merkitystä. Teon aikana tapahtuva pelkkä neuvoin tapahtuva psyykkinen
avunanto voi usein tulla lievemmin arvosteltavaksi kuin avunantajan
suorittamat ponnekkaat konkreettiset rikoksen edistämistoimet. Mitä
lähempänä ollaan tekijävastuuta, sitä ankarampi on avunantajan vastuu.
Tekninen rajanveto avunantajan ja tekijän välillä on usein varsin
keinotekoinen tapa ryhmittää osalliset kahteen rangaistavuuskategoriaan
tilanteessa, jossa moitittavuuserot tosiasiassa vaihtelevat jatkumona. Tämän vu
oksi on tarpeen antaa yleisohje tekijävastuun jyvittämisestä myös tilanteessa,
jossa molemmat tuomitaan tekijöinä, mutta heidän osallistumisensa rikokseen
on tästä huolimatta kovin eriasteinen. Säännökseen antaa lisäaiheen myös
avunantovastuun alan kaventuminen oikeuskäytännössä. Kun yhä useampi
osallinen tuomitaan tekijänä, tulee myös yhä useammin ottaa pohdittavaksi se,
kuinka suurta moitittavuutta kunkin osallisen menettely osoittaa ja miten
kunkin rangaistukset tulisi mitata. Erot osallisen toiminnan intensiteetissä on
lupa ottaa huomioon paitsi mittaamisessa asteikon puitteissa, myös perusteena,
joka oikeuttaa asteikon alittamiseen.

Korkein oikeus on (rikoksen tekoaikana 16.10.2003) ennakkoratkaisussaan
KKO 1988:42 pysyttänyt hovioikeuden tuomion, jolla henkilö on tuomittu
rikoskumppanina murhasta, mutta hänen osuutensa tekoon on katsottu olleen
toiseen henkilöön nähden vähäinen ja tosiasialliselta luonteeltaan lähenevän
avunantajan syyllisyyttä. Tästä syystä ja koska yleinen etu ei ole muuta
vaatinut, on henkilö tuomittu säädettyä vähimmäisrangaistus lyhyempään
rangaistukseen. Tekohetkellä voimassa ollut laki on siten jo tosiasiallisesti
mahdollistanut rangaistusasteikon alittamisen vähäisemmän osallisuuden
perusteella, vaikka tätä koskeva nimenomainen kirjaus on otettu lakiin vasta
1.1.2004 uudistuksen yhteydessä.

Tuomitsemishetken laki ei tosiasiassa johda asiassa lievempään
lopputulokseen. Sen vuoksi asiassa on sovellettava rikoksentekoaikana
voimassa ollutta rikoslain 3 luvun 5 §:n 2 momenttia harkittaessa edellytyksiä
määräaikaisen vankeusrangaistuksen mittaamiseksi.

Aarnion syyksiluettavasta murhasta epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena ei
ole oikeuskäytäntöä. Aarnion rangaistusvastuu perustuu laiminlyöntiin. Hän
olisi vastuuasemansa perusteella ollut velvollinen estämään henkirikoksen.
Aarnio ei ole siten osallistunut rikoksen täytäntöönpanotoimeen, eikä
aikaisemmin tuomituilla tekijäkumppaneilla Anderssonilla, Leinosella ja
Ranisella ole tapahtuma-aikaan ollut tietoisuutta Aarnion toiminnasta
tekijöiden liikkeiden seuraamisessa. Aarnio ei ole osallistunut murhan
suunnitteluun, henkirikoksen täytäntöönpanotoimeen eikä Aarnio ole saanut
rikoksesta palkkiota. Aarnion toiminta ei siten ole verrattavissa
tekijäkumppaneihin tai rikoksesta tuomittuun yllyttäjään Gonzalez
Carmonaan.

Aarnion toiminta on ollut erityisen moitittavaa. Suojeltavana oikeushyvänä on
ollut henki, ja Ünsalilla on ollut oikeus luottaa siihen, että hänen ruumiillista
koskemattomuuttaan suojellaan poliisin tietoon tulleen henkirikosepäilyn
johdosta. Aarnio on pitänyt tiedon itsellään, laiminlyönyt kaikki mahdolliset
tehokkaat henkirikoksen estävät toimet ja laiminlyönnillään päättänyt Ünsalin
oikeudesta elämään ja sen päättymiseen. Aarnion järjestämä tiedonhankinta ei
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toisaalta sellaisenaan ole edistänyt henkirikosta. Aarnion toiminta on kuitenkin
osaltaan seurauksen mahdollistanut. Tekijöillä eikä Aarniolla ole ollut
keskenään minkäänlaista yhteisymmärrystä keskenään eikä Aarnio ole voinut
vaikuttaa niihin olosuhteisiin, jotka ovat johtaneet teon kvalifiointiin. Aarnio
on sanotuista olosuhteista tietoisena kuitenkin hyväksynyt ne ja antanut
murhan tapahtua. Aarnio olisi voinut estää henkirikoksen, jonka hän on
laiminlyönyt. Aarnion menettely osoittaa niin suurta syyllisyyttä, ettei
rikoslain 3 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuja erityisiä syitä säännöksen
soveltamiselle ole eikä rangaistusta voi mitata lievennetyltä
rangaistusasteikolta määräaikaiseen vankeuteen. Sen vuoksi Aarnio on
tuomittava elinkaudeksi vankeuteen.

Vangitseminen

Syyttäjä on vaatinut, että Jari Aarnio vangitaan tuomiolla. Aarnio ei ole
vastustanut vangitsemisvaatimusta, jos hänet tuomitaan elinkaudeksi
vankeuteen.

Tuomioistuin saa syyttäjän vaatimuksesta pakkokeinolain 2 luvun 12 §:n 1
momentin 1 kohdan nojalla määrätä ehdottomaan vankeusrangaistukseen
tuomitun vangittavaksi, jos tuomittu rangaistus on vähintään kaksi vuotta
vankeutta. Vangitseminen ei ole kohtuutonta asian laadun, tuomitun iän tai
muiden henkilökohtaisten olosuhteiden vuoksi. Aarnio on sen vuoksi
pakkokeinolain 2 luvun 12 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla ja 13 §:n nojalla
määrättävä vangittavaksi.

Päätös tuomitun vangitsemisesta on voimassa, kunnes rangaistuksen
täytäntöönpano alkaa tai muutoksenhakutuomioistuin toisin päättää.

Puolustajan palkkio

Sovellettavat säännökset

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 10 §:n mukaan
määrätylle puolustajalle maksetaan valtion varoista palkkio ja korvaus
noudattaen soveltuvin osin, mitä oikeusapulain 17 ja 18 §:ssä säädetään
avustajan palkkiosta ja korvauksista.

Oikeusapulain 17 §:n mukaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan
kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin käytetyn ajan
perusteella ja välttämättömästä matkustamisesta johtuvasta ajanhukasta sekä
korvaus kuluista. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin
toimenpiteistä, joista palkkiota maksetaan, tuntipalkkion suuruudesta,
asiakohtaisesta vähimmäispalkkiosta, korvattavista kuluista sekä niistä asia- ja
avustajakohtaisista syistä, joiden perusteella palkkiota voidaan korottaa tai
alentaa.

Lain 18 §:n mukaan, jos tehtävä jatkuu pitkähkön ajan, voidaan palkkio ja
korvaus määrätä puolivuosittain tai erityisestä syystä lyhyemmältäkin ajalta.
Avustajalle voidaan määrätä suoritettavaksi ennakkoa tehtävän hoitamisesta
hänelle aiheutuvista huomattavista kuluista, jos siihen on erityinen syy.

Oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n
(jäljempänä palkkioasetus) mukaan palkkio avustajalle maksetaan tehtävään
käytetyn ajan perusteella, jollei jäljempänä toisin säädetä. Istuntokäsittelystä ja
esitutkinnassa avustamisesta palkkio maksetaan kuitenkin aina vähintään
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yhdeltä tunnilta. Palkkion kokonaissummaa määrättäessä korvattava aika
pyöristetään lähimpään puoleen tuntiin.

Palkkioasetuksen 3 §:n mukaan palkkio maksetaan asiaan valmistautumisesta,
asian käsittelystä esitutkintaviranomaisessa ja suullisesta käsittelystä
tuomioistuimessa. Lisäksi palkkiota maksetaan tuomioistuimen päätöksen
tiedoksi antamisesta päämiehelle ja päätöksen läpikäynnistä päämiehen
kanssa. Palkkiota maksetaan myös matkustamisesta oikeudenkäyntiin tai
esitutkintaviranomaisen luo sekä ajanhukasta, joka johtuu muusta avustamisen
kannalta välttämättömästä matkustamisesta tai odottamisesta. Palkkiota ei
makseta lounas- eikä yöpymisajalta.

Palkkioasetuksen 4 §:n mukaan valmistautumisesta palkkio maksetaan sen
ajankäytön perusteella, jota voidaan pitää asian laatuun ja laajuuteen sekä
suoritettuihin toimenpiteisiin nähden hyväksyttävänä.

Palkkioasetuksen 4 a §:n mukaan tuomioistuimen päätöksen
tiedoksiantamisesta päämiehelle ja päätöksen läpikäynnistä päämiehen kanssa
palkkio maksetaan yhteensä yhdeltä tunnilta, ellei ole erityisiä syitä maksaa
palkkiota pidemmältä ajalta.

Palkkioasetuksen 5 §:n mukaan matka-ajasta ei suoriteta palkkiota, jos
yhdensuuntaisen matkan pituus on alle 20 kilometriä tai kyseessä on 7 a §:ssä
tarkoitettu asia. Palkkiota matka-ajalta ei yhdessä asiassa makseta ilman
erityistä syytä enempää kuin kahdeksalta tunnilta.

Palkkioasetuksen 8 §:n mukaan avustajan palkkiota korotetaan enintään 20
prosenttia, jos yksi tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy: 1) tehtävä
joudutaan avustajasta riippumattomista syistä suorittamaan vieraalla kielellä,
poikkeuksellisissa olosuhteissa tai erityisen kiireellisenä; 2) tehtävä on
poikkeuksellisen vaikea ja sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta,
kokemusta ja ammattitaitoa; tai 3) avustajalla on tavallista tuntuvasti suurempi
vastuu sen vuoksi, että kysymyksessä on huomattava taloudellinen etuus tai
asialla muutoin on erityinen merkitys päämiehelle. Lauantaina, sunnuntaina tai
pyhäpäivänä pidettävästä pakkokeinokäsittelystä sekä esitutkintaan kuuluvasta
muusta tarpeellisesta avustajantehtävästä palkkiota korotetaan 50 prosenttia.

Vilhusen puolustajan palkkio

Asianajaja Fredman on määrätty Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä
13.2.2018 nro 18/6655 (H 18/6506) Vilhusen puolustajaksi 4.12.2017 lukien.

Vilhusen puolustaja asianajaja Fredmanille on Helsingin käräjäoikeuden
päätöksellä 3.1.2019 nro 8 määrätty valtion varoista maksettavaksi Vilhusen
puolustamisesta ajalta 4.12.2017-10.12.2018 palkkiona 5.962 euroa, kulujen
korvauksena 53,25 euroa ja arvonlisäveron osuutena 1.436,03 euroa eli
yhteensä 7.451,28 euroa. Palkkio on maksettu 20 prosentilla korotettuna, pois
lukien matka-ajan palkkio kaksi tuntia, asian laadun, vaikeuden ja sen erityisen
merkityksen päämiehelle vuoksi. Maksettu palkkio on sisältänyt avustamista
esitutkinnassa 15 tuntia ja muuta valmistautumista 26,80 tuntia.

Vilhusen puolustaja asianajaja Fredmanille on lisäksi Helsingin
käräjäoikeuden päätöksellä 9.1.2020 nro 77 määrätty valtion varoista
maksettavaksi Vilhusen puolustamisesta ajalta 2.1.2019-16.12.2019 palkkiona
8.131,20 euroa ja arvonlisäveron osuutena 1.951,49 euroa eli yhteensä
10.082,69 euroa. Palkkio on maksettu 20 prosentilla korotettuna, asian laadun,
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vaikeuden ja sen erityisen merkityksen päämiehelle vuoksi. Maksettu palkkio
on sisältänyt avustamista esitutkinnassa 5,60 tuntia ja muuta valmistautumista
55,80 tuntia.

Asianajaja Fredman on pyytänyt, että hänelle maksetaan valtion varoista
käräjäoikeudelle 1.12.2020 toimittamansa laskuerittelyn mukaisesti Vilhusen
puolustamisesta 18.12.2019- 22.12.2020 palkkioksi avustamisesta
esitutkinnassa ja valmistautumisesta yhteensä 210,05 tunnilta, matka-ajasta
7,10 tunnilta, suullisesta käsittelystä tuomioistuimessa toteutuneiden
työtuntien mukaisesti ja jälkitoimista 2 tunnilta sekä korvaukseksi
matkakuluista 159,96 euroa. Palkkiota on pyydetty suoritettavaksi 20
prosentilla korotettuna asian laadun, vaikeuden ja sen erityisen merkityksen
päämiehelle vuoksi.

Syyttäjä on Vilhusen puolustajan laskun osalta lausunut, että asiassa on
otettava huomioon valtion varoista jo aikaisemmin maksetut välipalkkiot.
Lisäksi on otettava huomioon, että puolustaja on tutustunut asiaan jo
esitutkinnassa ja asia on jopa yksinkertaistunut pääkäsittelyssä. Asia ei ole
ollut poikkeuksellisen laaja todistelun tai pääkäsittelyn keston osalta. Suurin
osa toimenpiteistä perustunut on lisävalmisteluun, jota ei ole ollut pidettävä
hyväksyttävänä. Tällä perusteella syyttäjä on paljoksunut palkkiovaatimusta
150 työtuntia ylittäviltä osin.

Johtopäätös

Käräjäoikeus toteaa asianajaja Fredmanin toimenpiteiden olleen pääosin
tarpeellisia asian laatu ja laajuus huomioon ottaen.

Palkkiota ei kuitenkaan makseta 28.2. ja 2.3.2020 toimenpiteistä liittyen
professori Fränden konsultaatioon yhteensä 2,3 tuntia. Vilhusen osalta
kysymys on ollut olennaisesti näytön arvioinnista. Selvitystä neuvottelun
laadusta ei ole esitetty, eikä neuvottelusta aiheutuneita kustannuksia ole
pidettävä tarpeellisena valtion varoista puolustajalle maksettavana
korvauksena. Palkkiovaatimusta ei hyväksytä myöskään 6.10. ja 8.10.2020
istuntopäiviltä ajankäytöstä kuultavien kertomusten kirjaamisesta 5,25
työtunnilta. Tarpeettomana toimenpiteenä on pidettävä myös 21.10.2020
niskoittelevan todistajan painostuskeinojen selvittämistä. Sanotun seikan
selvittäminen ei kuulu puolustajan tehtäviin. Tähän käräjäoikeus arvioi
käytetyn aikaan 0,5 tuntia. Edelleen kohtuullisena ajankäyttönä
vangitsemisasiaan koskevan lausuman laatimiseen on pidettävä yhdeltä
työtunnilta vaatimus enemmälti hyläten. Palkkiovaatimuksesta on edellä
olevilla perusteilla hylättävä 9,05 työtuntia.

Puolustajan eri toimenpiteisiin käyttämänsä aika ei ole kaikilta osin
pääteltävissä laskuerittelystä, koska osaan toimenpiteistä on merkitty yhtä
useampi toimenpide. Suuntaa antavasti voidaan kuitenkin todeta asianajaja
Fredmanin käyttäneen valmistautumiseen syytteen vireilletulon 27.2.2020
jälkeen ennen pääkäsittelyä 7.9.2020 yhteensä noin 124 tuntia sisältäen muun
muassa asian selvittämistä, aineistoon tutustumista, päämiehen kanssa
neuvottelua ja kirjallisen vastauksen laatimista. Lisäksi tähän ajanjaksoon
sisältyvät toimenpiteet liittyen valmisteluistuntoon 8.6.2020 ja
hyödyntämiskieltoasian käsittelyyn 24.8.2020. Valmistautumiseen liittyviä
toimenpiteitä selvityksineen ja neuvotteluineen pääkäsittelyn ajalla
7.9.-9.11.2020 on noin 71 tuntia sisältäen myös loppulausunnon laatimiseen
käytetyn ajan. Edellä mainittuihin valmistautumisaikoihin sisältyy neuvottelua
päämiehen kanssa arviolta noin 35 tuntia.
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Puolustajan toimenpiteet niihin käytetyn ajan perusteella ovat hyväksyttäviä
lukuun ottamatta palkkiovaatimusta noin 9 työtunnin osalta. Käräjäoikeus
hyväksyy vaatimuksen palkkion korottamisesta palkkioasetuksen 8 §:n nojalla
20 prosenttia. Kysymys on laadultaan vaikeasta ja päämiehelle erityisen
merkityksellisestä asiasta, jossa Fredmanin päämiehelle on vaadittu elinkausi
vankeutta. Palkkiota ei ole maksettava korotettuna sellaisten toimenpiteiden
osalta, joiden voidaan katsoa olevan rutiiniluonteisia ja joissa edellytyksiä
palkkion maksamisesta korotettuna ei ole. Tällaisia toimenpiteitä ovat
31.12.2019 todistelutallenteiden tilaus, 20.8.2020 ja 2.9.2020 koulutodistusten
tilaus sekä 18.9.2020 aineiston nouto eli yhteensä 1,5 tuntia.

Matkakulujen ja matka-ajan korvausta koskeva vaatimus on hyväksyttävä.
Palkkiota on vahvistettava istuntokäsittelyn osalta kestoa vastaavalta 93
työtunnilta ja jälkitoimista puolustajan vaatimat 2 työtuntia.

Näillä perusteilla valtion varoista on vahvistettava asianajaja Markku
Fredmanille maksettavaksi palkkioksi Vilhusen puolustamisesta yhteensä 303
työtunnilta, miltä osin korotettuna 20 prosentilla on vahvistettava palkkiota
294,40 työtunnilta. Valtion varoista on siten maksettava palkkiota yhteensä
39.806,80 euroa ja matkakulujen korvauksena 159,96 euroa lisättynä
arvonlisäverolla 9.592,02 euroa eli kaikkiaan 49.558,78 euroa, joka määrä on
jätettävä valtion vahingoksi asian lopputulokseen nähden.

Aarnion puolustajien palkkiot

Asianajaja Leppiniemi on määrätty Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä
13.9.2018 nro 18/50243 (H 18/44611) Aarnion puolustajaksi 11.7.2018 lukien.
Asianajaja Ruuttunen on määrätty Helsingin hovioikeuden päätöksellä
29.5.2020 nro 746 (R 20/914) Aarnion toiseksi puolustajaksi 30.12.2019
lukien.

Aarnion puolustajalle asianajaja Leppiniemelle on Helsingin käräjäoikeuden
päätöksellä 9.1.2020 nro 76 määrätty maksettavaksi Aarnion puolustamisesta
ajalta 11.7.2018-9.12.2019 palkkiona 21.153 euroa, kulujen korvauksena
92,28 euroa ja arvonlisäveron osuutena 5.098,87 euroa eli yhteensä 26.344,15
euroa. Palkkio on maksettu 20 prosentilla korotettuna asian laadun, vaikeuden
ja sen erityisen merkityksen päämiehelle vuoksi. Palkkiota on maksettu 161
tuntia vastaavan työmäärän perusteella. Valtion varoista asianajaja
Leppiniemelle maksettu määrä on jätettävä valtion vahingoksi Aarnion
taloudelliset olosuhteet huomioiden.

Asianajaja Leppiniemi on pyytänyt, että hänelle maksetaan valtion varoista
käräjäoikeudelle 3.12.2020 toimittamansa laskuerittelyn mukaisesti Aarnion
puolustamisesta 3.1.2020-10.11.2020 palkkioksi esitutkinnassa avustamisesta
ja valmistautumisesta yhteensä 260,5 tunnilta, matka-ajasta 1 tunnilta ja
jälkitoimista 4 tunnilta, korvaukseksi matkakuluista ja muista kuluista
yhteensä 74,80 euroa, sekä suullisesta käsittelystä tuomioistuimessa
toteutuneiden työtuntien mukaisesti. Palkkiota on pyydetty suoritettavaksi 20
prosentilla korotettuna asian laadun, vaikeuden ja sen erityisen merkityksen
päämiehelle vuoksi.

Asianajaja Ruuttunen on pyytänyt, että hänelle maksetaan valtion varoista
käräjäoikeudelle 3.12.2020 toimittamansa laskuerittelyn mukaisesti Aarnion
puolustamisesta 30.12.2019-3.12.2020 palkkioksi valmistautumisesta 371
tunnilta ja jälkitoimista 4 tunnilta sekä suullisesta käsittelystä
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tuomioistuimessa toteutuneiden työtuntien mukaisesti. Palkkiota on pyydetty
suoritettavaksi 20 prosentilla korotettuna asian laadun, vaikeuden ja sen
erityisen merkityksen päämiehelle vuoksi.

Syyttäjä on Aarnion puolustajien laskujen osalta lausunut, että asiassa on
otettava huomioon jo aikaisemmin maksetut välipalkkiot. Puolustajat ovat
tutustuneet asiaan jo esitutkinnassa ja asia on jopa yksinkertaistunut pääkäsi
ttelyssä. Kysymys on olennaisesti näytöstä lukuun ottamatta
rangaistusvaatimuksen perustetta epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena. Asia
ei ole ollut poikkeuksellisen laaja todistelun tai pääkäsittelyn keston osalta.
Pääosa toimenpiteistä on perustunut erityyppiseen lisävalmistautumiseen, joka
ei ole ollut tarpeellista kaikilta osin. Sen vuoksi toimenpiteitä ei ole
ajankäytöltään hyväksyttävä kaikilta osin. Puolustajat ovat lisäksi tehneet
päällekkäistä työtä, joka olisi ollut jaettavissa tarkoituksenmukaisella tavalla.
Molempien puolustajien tarve valmistautua kaikkeen yhtä hyvin ja laajasti, on
kyseenalaista. Syyttäjä on paljoksunut laskuja 200 työtuntia ylittäviltä osin.

Asianajaja Leppiniemi on lausunut puolustajien neuvotelleen Aarnion kanssa
yhteensä 38 kertaa. Muutamana kertana Aarniota oli myös kuulusteltu.
Puolustajat olivat olleet yhtä aikaa paikalla vain kerran. Vankilassa ei ollut
käyty neuvottelemassa ilman toimeksiannon hoitamiseen liittyvää perusteltua
syytä tai tarvetta. Päämies oli edellyttänyt, että hänen kanssaan käydään läpi
lisätutkintapyyntöjen, asiaesittelyn ja loppulausunnon valmistelu sekä
kirjalliset todisteet ja henkilötodistelu. Jokaisesta puhelinneuvottelusta ei ollut
vaadittu palkkiota. Laki ja hyvä asianajajatapa edellyttää puolustajan
perehtymistä asiaan. Päällekkäinen asiaan perehtyminen ei ole vältettävissä.
Ruuttunen oli perehtynyt asian edellyttämiin useisiin oikeuskysymyksiin. Asia
oli ollut haastava.

Johtopäätös

Aarniolle on määrätty kaksi puolustajaa. Näin ollen on selvää, että molempien
puolustajien on tutustuttava asiaan eivätkä päällekkäiset toimenpiteet ole
kaikilta osin vältettävissä. Toisaalta arvioitaessa toimenpiteiden tarpeellisuutta
ja palkkiovaatimuksen kohtuullisuutta on otettava huomioon Vilhusen
puolustamisesta aiheutuneet kustannukset. Toisaalta Vilhusen osalta kysymys
on ollut olennaisesti näytöstä, kun taas Aarnion osalta näyttökysymyksen
lisäksi asiassa on ratkaistavavana oikeuskysymyksenä legaliteettiperiaate ja
epävarsinainen laiminlyöntirikos. Erilaisesta selvitystarpeesta huolimatta
puolustautumiseen käytetyn tarpeellisen ajankäytön voidaan arvioida
lähtökohtaisesti vastaavan toisiaan ja näin ollen puolustajien palkkiota on
perusteltua asiassa verrattava myös keskenään.

Laskuerittelyssä palkkiovaatimusta ei ole eritelty kaikilta osin toimenpiteittäin.
Sen vuoksi asiassa ei ole eritellä mahdollista täsmällisesti kaikkiin yksittäisiin
toimenpiteisiin käytettyä aikaa. Asianajaja Ruuttunen on käyttänyt
valmistautumiseen syytteen noston jälkeen 27.2.2020 ennen pääkäsittelyn
aloittamista 7.9.2020 yhteensä noin 208 tuntia. Asianajaja Leppiniemen
toimenpiteitä on samalla ajanjaksolla noin 125 tuntia (Vilhusen
puolustautumiseen on samana ajanjaksona käytetty 124 tuntia.)
Valmistautumiseen liittyviä toimenpiteitä selvityksineen ja neuvotteluineen
pääkäsittelyn ajalla 7.9.-9.11.2020 on asianajaja Ruuttusella noin 131 tuntia ja
asianajaja Leppiniemellä noin 122 tuntia. Nämä tuntimäärät ovat sisältäneet
myös loppulausunnon laatimiseen käytetyn ajan. Vilhusen puolustajalla
tuntimäärä vastaavalta ajalta on ollut noin 71 tuntia. Laskuerittelyyn ja edellä
mainittuihin valmistautumisaikoihin sisältyy neuvottelua päämiehen kanssa
asianajaja Ruuttusen osalta arviolta noin 76 tuntia ja asianajaja Leppiniemen
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osalta noin 66 tuntia. Sama määrä Vilhusen puolustuksen osalta on ollut noin
33 tuntia.

Aarnion puolustukseen käytetty työtuntien määrä on yli kaksinkertainen määrä
aikaa Vilhusen puolustukseen verrattuna. Ajankäyttö suoritettuihin
toimenpiteisiin nähden ei ole hyväksyttävä, eikä Aarnion asianmukaisen
puolustautumisen turvaamiseksi myöskään tarpeellinen. Sekä Vilhunen että
Aarnio ovat vankeusvankeja, mihin nähden asian valmistautumiseen voi kulua
tavanomaista enemmän aikaa. Toimenpiteiden tarpeellisuus ja hyväksyttävä
ajankäyttö ei ole päämiehen määriteltävissä kysymyksen ollessa asian laadusta
ja laajuudesta.

Puolustajien laskuerittelyihin sisältyy toimenpiteitä ennen syytteen nostoa
27.2.2020. Asianajaja Ruuttusen osalta huomattava osa toimenpiteistä tältä
ajalta koskee loppulausunnon täydennystä/lisätutkintapyyntöä, josta on
vaadittu palkkiota noin 27 työtunnilta. Vaatimus on hylättävä 3 työtuntia
ylittäviltä osin. Asianajaja Leppiniemen palkkiovaatimus ajalta ennen syytteen
nostamista on hyväksyttävä vaatimuksen mukaisesti (12,5 työtuntia).

Selvää on, että päämiehen kanssa on neuvoteltava asiasta ja sen hoitamisesta.
Ottaen huomioon asian erityinen merkitys päämiehelle neuvottelujen määräksi
voidaan hyväksyä jonkin verran tavanomaista suurempi palkkiovaatimus
siihen liittyvine odotusaikoineen vankilassa. Edellä mainitusta huolimatta
Aarnion kanssa tämän asian yhteydessä käytyjen neuvottelujen ja erityisesti
niihin käytetyn ajan on katsottava olevan kohtuuton. Työtuntien määräksi
Ruuttuselle ja Leppiniemelle voidaan hyväksyä yhteensä 60 tuntia, joka sekin
on kaksinkertainen Vilhusen puolustuksen neuvotteluun verrattuna.

Syytteen noston jälkeen tapahtuva pääkäsittelyä edeltävä valmistautuminen on
pitänyt sisällään muun muassa asian selvittämistä, kirjallisen vastauksen
laadintaa, asiaesittelyn laadintaa ja muuta valmistautumista. Käräjäoikeus
hyväksyy kohtuullisena pitämänsä työmäärän vastauksen laatimisesta ja
muusta selvittämisestä yhteensä 60 tuntia ja asiaesittelyn laatimisesta yhteensä
20 tuntia.

Edelleen pääkäsittelyn aikaisen muun valmistautumisen osalta käräjäoikeus
hyväksyy kohtuullisena ajankäyttönä yhteensä 70 tuntia ja lisäksi vielä
loppulausunnon valmistelun osalta yhteensä 26 tuntia. Jälkitoimien osalta
voidaan hyväksyä yhteensä 4 tunnin työmäärää vastaava palkkio eli kaksi
tuntia puolustajaa kohden.

Valmisteluistunnon ja pääkäsittelyn kesto on ollut yhteensä 93 tuntia.
Asianajaja Leppiniemelle palkkiota maksetaan läsnäolonsa mukaisesti 91,5
tunnilta ja asianajaja Ruuttuselle 83 tunnilta. Matkakulut ja matka-ajan palkkio
on hyväksyttävä vaaditun mukaisesti.

Palkkion vaatimisesta korotettuna 20 prosentilla on hyväksyttävä samoin
perustein kuin edellä Vilhusen puolustajalle maksettava palkkion osalta.
Edellytyksiä korvauksen maksamiselle valtion varoista korotettuna
matka-ajalta ei ole.

Edellä olevilla perusteilla valtion varoista on maksettava asianajaja Mikko
Ruuttuselle palkkioksi yhteensä 206 työtunnilta Aarnion avustamisesta 27.192
euroa lisättynä arvonlisäverolla 6.526,08 euroa eli yhteensä 33.718,08 euroa,
mikä määrä on jätettävä valtion vahingoksi Aarnion taloudelliset olosuhteet
huomioon ottaen.
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Edellä olevilla perusteilla valtion varoista on maksettava asianajaja Riitta
Leppiniemelle palkkioksi 225 työtunnilta Aarnion avustamisesta 29.678 euroa
ja korvaukseksi kuluista 74,80 euroa lisättynä arvonlisäverolla 7.140,67 eli
kaikkiaan 36.893,47 euroa, mikä määrä on jätettävä valtion vahingoksi
Aarnion taloudelliset olosuhteet huomioon ottaen.

Aarnion ei ole tarpeen esittää selvitystä taloudellisista olosuhteistaan.

Todistelukustannukset

Todistelu on ollut tarpeen asian selvittämiseksi. Aarnio on oikeudenkäynnistä
rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 §:n nojalla velvollinen korvaamaan
valtiolle sen varoista syyttäjän nimeämille todistajille Iina Ahoselle, Jyrki
Niemiselle ja Jorma Viitasaarelle maksetut todistelukustannukset yhteensä
1.072,20 euroa.

Lisäkorvaus

Valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 9 §:n
nojalla jos todistaja vaatii taloudellisesta menetyksestä korvausta enemmän
kuin valtion varoista saadaan myöntää, voidaan se asianosainen, joka tämän
lain nojalla tuomitaan korvaamaan todistelukustannuksia valtiolle, samalla
velvoittaa maksamaan kohtuulliseksi harkittu lisäkorvaus.

Ahonen on velvollinen maksamaan saattajalleen matkakustannukset 344
euroa. Ahonen on vaatinut lisäkorvauksena taloudellisesta menetyksestä
valtion varoista hänelle maksettavan 80 euroa ylittäviltä osin eli 264 euroa.

Ahonen on velvoitettu saapumaan henkilökohtaisesti sakon uhalla
tuomioistuimeen. Hän on tullut oikeuteen pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.
Ottaen huomioon Ahosen liikuntarajoitteisuus hän on tarvinnut niin ikään
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevan saattajan apua. Ei ole syytä epäillä,
etteikö Ahoselle aiheudu ilmoittamansa suuruinen taloudellinen menetys. Sen
vuoksi Aarnio on velvollinen maksamaan Ahoselle lisäkorvaukseksi 264
euroa.

Käräjäoikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.
Ratkaisu on yksimielinen.
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Vastaaja määrätään vangittavaksi. Hänet passitetaan vankilaan rangaistusta
suorittamaan, jos hän tyytyy ratkaisuun, tai muutoin siellä säilytettäväksi,
kunnes rangaistuksen täytäntöönpano alkaa tai asiasta toisin määrätään.

Jari Aarnio velvoitetaan suorittamaan Iina Ahoselle lisäkorvauksena 264
euroa.

Muut lausunnot

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Jari Aarnio velvoitetaan  korvaamaan valtiolle asian todistelukustannukset
1.072,20 euroa.

Valtion varoista maksetaan Jari Seppo Aarnion puolustajalle
asianajaja Mikko Ruuttuselle palkkioksi 27.192  euroa ja
arvonlisäveroa 6.526,08 euroa, yhteensä  33.718,08  euroa, joka määrä jätetään
valtion vahingoksi vastaajan taloudellisiin olosuhteisiin nähden.
 

Valtion varoista maksetaan Jari Seppo Aarnion puolustajalle
asianajaja Riitta Leppiniemelle palkkioksi 29.678 euroa, kulujen
korvaukseksi 74,80 euroa ja arvonlisäveroa 7.140,67euroa, yhteensä 36.893,47
euroa, joka määrä jätetään valtion vahingoksi vastaajan taloudellisiin
olosuhteisiin nähden.

Valtion varoista Jari Seppo Aarnion puolustajalle asianajaja Riitta
Leppiniemelle maksettu palkkio ja kulujen korvaus arvonlisäveroineen
26.344,15 euroa jätetään valtion vahingoksi Aarnion taloudellisiin
olosuhteisiin nähden.

Korvausvelvollisuus

Elinkausi vankeutta
Syyksi luetut rikokset 2
Vankeus

Rangaistusseuraamukset

Rikoslaki 21 luku 2 § 1
16.10.2003
2. Murha

Syyksi luettu rikos

Asianumero

Jari Seppo Aarnio, 050957-0914Vastaaja

R 20/152322.12.2020

Os. 4
20/151519TuomiolauselmaHelsingin käräjäoikeus
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Valtion varoista maksetut todistelukustannukset jäävät asian lopputulokseen
nähden valtion vahingoksi.

Muut lausunnot

Valtion varoista maksetaan Keijo Kauko Olavi Vilhusen puolustajalle
asianajaja Markku Fredmanille palkkioksi 39.806,80 euroa, kulujen
korvaukseksi 159,96 euroa ja arvonlisäveroa 9.592,02 euroa, eli kaikkiaan
49.558,78 euroa, joka määrä jätetään asian lopputulokseen nähden valtion
vahingoksi.

Valtion varoista Keijo Kauko Olavi Vilhusen puolustajalle asianajaja Markku
Fredmanille maksetut palkkiot ja kulujen korvaukset arvonlisäveroineen
7.451,28 euroa ja 10.082,69 euroa, yhteensä 17.533,97 euroa,  joka määrä
jätetään asian lopputulokseen nähden valtion vahingoksi.

Korvausvelvollisuus

16.10.2003
1. Murha

Hylätty syyte

Asianumero

Keijo Kauko Olavi Vilhunen, 020460-135BVastaaja

R 20/152322.12.2020

Os. 4
20/151519TuomiolauselmaHelsingin käräjäoikeus
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Käräjätuomari Outi Holmström

Allekirjoitus

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lainvoimaisuus

Tähän ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla hovioikeuteen tai
ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta.

Muutoksenhaku


