
Rikosasianajajan tärkein tehtävä on estää oikeus-
murhat. Jotta tuomioistuimet voisivat päätyä rikosju-
tuissa aineellisesti oikeaan lopputulokseen, ovat länsi-
maiset yhteiskunnat panostaneet julkiseen puolustukseen 
ja säätäneet lait, joiden avulla puolustus voi toimia. 
Rikosjutussa aineellisesti oikea lopputulos ratkaistaan 
kahden vaihtoehdon välillä: onko syyte näytetty toteen 
vai onko syyllisyydestä jäänyt vähintäänkin järkevä 
epäily. Tuomioistuin ei siis tuomitse ketään syyttömäk-
si vaan arvioi ainoastaan sen, onko syytteen tueksi esi-
tetty sellainen näyttö, että syyllisyyttä voidaan pitää 
selvänä.

Nämä seikat on hyvä pitää kirkkaana mielessä, kun 
lukee Hannes Råstamin erittäin mielenkiintoisen ja 
huolella kootun teoksen Ruotsin pahimmaksi oikeus-
skandaaliksi kutsutusta tapauksesta.

Thomas Quick tunnusti murhia, joita hän ei ollut 
tehnyt. Hänet tuomittiin vuosina 1994–2001 kahdek-
sasta murhasta, jotka olisi tehnyt 1980-luvulla. Tun-
nustuksia oli 30. Kaikki kahdeksan murhatuomiota on 
purettu, ja syyttäjä on luopunut syytteistä. Näissä kai-
kissa tapauksissa todelliset murhaajat ovat siis olleet 
kaikki nämä vuodet vapaana ja tutkinta on lopetettu 
Quickin saatua syytteet ja tuomiot. Syytteiden ja tuo-
mioiden määrä jäivät näinkin vähäiseksi sen vuoksi, 
että Quick lopetti yhteistyön poliisin kanssa tultuaan 
tuomituksi kahdeksasta murhasta, mutta ehdittyään 
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kuitenkin sitä ennen nimetä ja yksilöidä yli 20 muuta 
uhriaan. Syytteisiin tarvittavia yksityiskohtia hän ei 
kuitenkaan ollut näistä tapauksista kertonut.

Purkupäätösten myötä juttuun määrätyn uuden syyt-
täjän mukaan tuomiot purettiin näytön puutteen takia. 
Quick tuomittiin hänen itsensä antamien tietojen ja 
tunnustusten perusteella. ”Ei ole teknisiä todisteita, ei 
dna-löydöksiä, jotka yhdistäisivät hänet uhreihin tai 
murhapaikkoihin”, syyttäjä sanoi sanomalehti Expres-
senille. Quick sanoo tunnustaneensa murhat vahvan 
lääkityksen alaisena terapeuttien ja poliisin johdatte-
lemana.

Professori Johanna Niemen mukaan Ruotsissa oi keus  
murhakeskustelu sai alkunsa Hannes Råstamin teke-
mästä television ajankohtaisohjelmasta Uppdrag gransk-
ning vuonna 20041. Siinä insestistä vankeuteen tuomit-
tu mies, ”Ulf”, kertoi olevansa syytön. Pääasiallinen 
näyttö ”Ulfia” vastaan muodostui hänen teini-ikäisen 
tyttärensä kertomuksesta. Tuomion jälkeen tytär lähet-
ti ”Ulfin” asianajajalle kirjeen, jossa hän kertoi valeh-
delleensa. Lisäksi tytär kertoi muista rikoksista, joiden 
uhri tai todistaja hän oli ollut, muun muassa lapsen-
murhasta. Poliisi selvitti väitteiden todenperäisyyttä, 
ja väitteet osoittautuivat perättömiksi. Vielä ilmeni, että 
tyttären terapeuttina esiintyneellä henkilöllä ei ollut 
terapeutin pätevyyttä. Korkein oikeus purki ”Ulfin” 
tuomion kolmannen purkuhakemuksen perusteella.

1 Johanna Niemi, Oikeusmurha ruotsalaisittain, Oikeus 2/2007.
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Råstam jatkoi tutkivaa journalismia selvittäen mik-
si moni nuori oli tunnustanut tuhopolttoja, vaikka oli-
vat syyttömiä2. Aloitteen tähän antoi henkilö, joka otti 
yhteyttä Råstamiin ja kertoi sytyttäneensä ne tulipalot, 
joista joukko nuoria joutui kuitenkin vastuuseen. 

Seuraavana oli vuorossa Thomas Quickin tapaus. 
Yllättäen seitsemän vuotta vaiennut Quick suostui 
yhteistyöhön dokumenteillaan julkisuutta saaneen Rås-
tamin kanssa vuonna 2008. Råstam teki Quickin ta pauk-
sesta useita TV-dokumentteja, jotka nostivat Ruotsissa 
suuren kohun ja lopulta johtivat kaikkien tuomioiden 
purkamiseen. Råstamin journalismi asiassa on koottu 
viime vuonna ilmestyneeseen kirjaan, joka suomennos 
ilmestyi tänä keväänä. Råstam kuoli pian kirjansa ilmes-
tymisen jälkeen.

Råstamin kirja on rikosasianajajalle hyvin antoisa. 
Sitä lukiessa joutuu pohtimaan perimmäisiä kysymyk-
siä esitutkinnasta, puolustajan roolista ja tuomioistuin-
ten toimintatavasta. Råstamin kritiikki kohdistuu pit-
kälti nimeltä mainittuun tutkinnanjohtaja-syyttäjään ja 
jutun päätutkijaan poliisissa. Osansa saa myös Quickin 
puolustuksen hoitamatta jättäneet kaksi asianajajaa. 
Råstam syyttää asianajajia siitä, etteivät nämä kyseen-
alaistaneet syyttäjän todisteita vaan lähtivät siitä, että 
päämiehen tunnustettua rikoksen ja myönnettyä syytteen 
oikeaksi, olisi asianajajan tehtävä saada päämies tuo-
mituksi tuosta rikoksesta. Råstam näkee suuria puut-
teita todistajien vastakuulusteluissa ja siinä, ettei Quickin 
esitutkintakertomusten ja oikeudessa antamien lausu-
mien välisiä ristiriitoja tuotu esiin.

Quick oli siis tunnustukset tehdessään vakavasti sai-
ras ja oli mielisairaalahoidossa. Hänet oli aiemmin 
tuomittu vakavista rikoksista. Råstam syyttää sairaalaan 
terapeuttista näkemystä ja sitä, että Quickia ikään kuin 
palkittiin ylimääräisellä bentsodiatsepiinilääkityksellä 
hänen kertoessaan tekemistään hirvittävistä rikoksista. 
Råstam siteeraa Quickia: ”Mitä enemmän kertoilin, 
sitä enemmän sain bentsoja. Ja mitä enemmän sain 
bentsoja, sitä enemmän saatoin kertoilla. Lopulta minul-
la oli käytännössä vapaa pääsy lääkkeisiin, niin, huu-
meisiin.”

Råstam myös vihjaa, että Quick olisi hakenut sul-
jetun laitoksen henkilökunnan ja erityisesti erään hoi-
tajattaren mielenkiintoa ja suosiota vihjailuillaan teke-
mistään rikoksista, joista vihjailuista kaikki esitutkin-
nat saivat alkunsa. Råstam kertoo, että suomalainen 
Juha Valjakkala (sittemmin Nikita Fougantine) oli ollut 
tekemänsä kaksoismurhan jälkeen mielentilatutkimuk-
sessa samassa sairaalassa, jossa Quickille myöhemmin 
tehtiin mielentilatutkimus. Valjakkalasta puhuttiin sai-
raalassa tavalla, joka provosoi Quickin rehentelemään 
rikoksillaan. Lopputulos olikin se, että eräs lääkäri kes-

kittyi pelkästään hänen terapiaansa, jonka myötä syn-
tyivät ne tarinat, jotka toistettiin pian poliisikuuluste-
luissa Quickin omasta halusta. Quick sai kaipaamansa 
huomion ja hänestä tuli sairaalan merkittävin potilas.

Råstam on katsonut tuntikaupalla videoita muun 
muassa Quickin kuulusteluista ja käynneistä poliisin 
kanssa rikospaikoilla. Hän on lukenut Quickin koko 
sairauskertomuksen vuosien ajalta. Råstam kiinnittää 
huomiota siihen, kuinka videolla näkyy se ylenmääräi-
nen Xanor-lääkitys, jonka vaikutuksen alaisena Quick 
antoi sekavia selityksiään poliisille. Råstam myös antaa 
ymmärtää poliisin vaikuttaneen tarinoiden sisältöön: 
kun Quick piirsi aivan liian ison veitsen kuvan kuva-
takseen surma-asetta, poliisi jatkoi veitsistä kysymistä, 
kunnes lopulta kolmas Quickin muistama veitsi, jota 
olisi myös käytetty, muistutti kapeaa uhrille kuulunut-
ta fileerausveistä. Ensimmäinen kertomus valtavasta 
metsästysveitsestä ei siis riittänyt, vaan poliisi jatkoi 
kysymyksiä muista veitsistä, kunnes Quick ymmärsi 
muuttaa kertomustaan.

Quick on itse ollut aloitteentekijänä tällä kirjalle ja 
sitä edeltäneille tv-dokumenteille. Hän kertoi kuinka 
hän sai vihjeitä poliisilta siitä, mitä kertomuksesta tuli-
si muuttaa. Niinpä eräänkin uhrin vatsassa ollut arpi 
muuttui jatkuvien kysymysten myötä selässä olevaksi 
syntymämerkiksi. Tuomioistuin piti erittäin merkittä-
vänä sitä, että Quick oli osannut kuvata uhrin tällaisen 
tuntomerkin ja piti sitä vahvana todisteena häntä vas-
taan. Råstam tuo esiin sen, että kun Quickin puolusta-
ja ei pääkäsittelyssä mainitse sitä, että alun perin kyse 
oli arvesta, joka oli sitä paitsi vatsan puolella, ei tuo-
mioistuin koskaan saanut tietää kertomuksen muuttuneen 
esitutkinnan aikana. Poliisi oli ottanut uhrin äidiltä sel-
ville, oliko vatsassa arpea, mutta ei ollut. Sen sijaan oli 
syntymämerkki selässä. Tämän vuoksi kyselyä aihees-
ta jatkettiin ja lopulta Quickin kertomus muuttui sopi-
vaksi.

Quick myös kertoi rikoskumppaneistaan, joita ei 
koskaan syytetty näytön puutteessa. Eräässä kaksois-
murhatapauksessa nimetyllä rikoskumppanilla oli vah-
va alibi, jota tämä ei edes itse tiennyt vaan se ilmeni 
hänen entisen tyttöystävänsä kertomuksesta. Quick myös 
kertoi ajaneensa satoja kilometrejä autolla vuosia ennen 
kuin hän useiden todistajien kertoman mukaan oppi 
ajamaan autoa melko myöhäisellä iällä saadessaan ajo-
kortin 37-vuotiaana. Auto, jonka hän väitti lainanneen-
sa ystävältään matkustaakseen rikospaikalle, ei väriltään 
vastannut ystävän autoa, ja ystävä ehdottomasti kiisti 
lainanneensa kaksi viikkoa ennen surmatekoa osta-
maansa autoa Quickille. Eräälle surmapaikalle Quick 
kertoi poliisikuulustelussa matkustaneensa kiskobus-
silla, mutta kun paikkakunnalle ei kulkenut rautatietä, 

2 Varför erkände dom? SVT 2008. Katsottavissa verkossa osoitteessa: http://dokumentarfilmer.se/varfor-erkande-dom/
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jatkettiin kyselemistä muiden kulkuvälineiden osalta. 
Kun Quick selosti kuulustelussaan auton, teltan ja uhri-
en sijainnit rikospaikalla virheellisesti, järjestettiin 
rekonstruktio, jossa kaikki nämä olivat paikallaan ja 
Quick saattoi muuttaa kertomustaan rekonstruktiossa 
näkemäkseen. Teknisestä tutkinnasta vastannut polii-
simies oli protestoinut, mutta tutkinnanjohtaja vaiensi 
hänet.

Kun puolustus ei toiminut, ei näitä kyseenalaistuk-
sia koskaan kuultu oikeussalissa. Råstam paljastaa, että 
poliisi ei koskaan liittänyt jutun aineistoon kuuluste-
luja, jotka kyseenalaistavat Quickin rehellisyyden ja 
uskottavuuden. Muun muassa hänen kaksoissiskonsa 
esitti poliisille valokuvan rippijuhlista, jossa he kum-
pikin olivat samana päivänä, kun Ruotsin toisella puo-
lella katosi jäljettömiin pieni poika, jonka surman Quick 
oli ottanut niskoilleen kuulustelussa.

Råstam kritisoi sitä, että kaikkien kuuden oikeuden-
käynnin esitutkintaa johti sama syyttäjä ja Quickin 
kuulustelut hoiti kaikissa tapauksissa yksi ainoa polii-
simies. Tutkintaan käytettiin miljoonia kruunuja ja 
ainakin loppuvaiheessa kyse ei ollut pelkästään Quickin 
syyllisyydestä vaan myös tutkinnanjohtaja-syyttäjän 
urasta, maineesta ja ammattikunniasta.

Quick siis aikanaan halusi tulla tuomituiksi tunnus-
tamistaan murhista. Sairaassa mielessä liiallinen huu-
melääkitys saattoi ilmeisesti saada hänet jopa itse usko-
maan, että huumepöllyssä mieleen tulevat asiat olivat 
totta. Toisaalta hän myös työskenteli saadakseen lan-
gettavat tuomiot. Häntä ei missään vaiheessa vangittu 
vaan hän oli sairaalassa, josta hän pääsi päiväseltään 
lomille. Råstamille hän kertoo kuinka hän kävi Tuk-
holmassa kirjastossa lukemassa mikrofilmeiltä vanho-
ja iltapäivälehtiä, joiden kuohuttavien rikosuutisten 
sisällön hän sitten ymppäsi omiin tarinoihinsa – joiden 
esiintulo edellytti vahvaa diatsepiinilääkitystä.

Kun hän kertoi surmanneensa myös Norjassa, ilmes-
tyi norjalaiseen iltapäivälehteen juttu selvittämättä ole-
vista henkirikoksista Norjassa. Lehti päätyi Quickin 
luettavaksi sairaalaan ja pian hän halusi kuulustelussa 
tunnustaa näitä murhia kertoen hämmästyttävällä taval-
la yksityiskohtia, joiden tulkittiin osoittavan, että hän 
tekijänä tietää mitä uhreille tapahtui. Quick tunnusti 
surmanneensa myös kaksi kadonnutta afrikkalaista tur-
vapaikanhakijaa, joista lehdessä oli maininta. Kun  asiaa 
selvitettiin tarkemmin, afrikkalaiset löytyivät elossa. 
Quick antoi myös lehdille maksua vastaan haastattelu-
ja, joissa hän teki kammottavia paljastuksia rikoksistaan.

Råstam kuvaa kuinka Quick ohjaa sekavassa huu-
mepöllyssä poliisit metsään, jossa hortoillen osoittelee 

paikkoja, joihin uhrit olisi haudattu. Poliisi haravoi 
hehtaareittain aluetta ja jopa tyhjentää metsälammen 
ja suodattaa veden – löytämättä muuta kuin muutaman 
sirun, joista professoritason asiantuntijat antavat lau-
sunnon visualisen tarkastelun perusteella: 5–15-vuo tiaan 
lapsen palanutta luuta. Kun tällaiset enimmillään 0,36 
grammaa painavat sirut lopulta tutkittiin laboratorios-
sa langettavan tuomion jälkeen ennen purkupäätöstä, 
kävi ilmi, että näytteet eivät ole luuta. Ne olivat puuta, 
jossa on jonkinlaista liimaa. Ilmeisesti kyse oli raken-
tamisessa käytettävää kuitu- tai lastulevystä.

Quickin tuomiota kritisoitiin Ruotsissa. Niistä kan-
neltiin oikeuskanslerille, joka oli itse selvittänyt oi keus-
murhia Ruotsissa ja saanut siitä alan vihat päälleen. 
Oikeuskanslerinvirasto oli julkaissut alkuvuonna 2006 
raportin Felaktigt dömda. Oikeuskansleri Göran Lam-
bertz esitti raportin johdosta käsityksensä, että Ruotsin 
vankiloissa istuu enemmänkin syyttömiä ja oikeustur-
va on Ruotsin tuomioistuimissa vaarassa. Hän väitti, 
että epäterve toverihenki (”kåranda”) johtaa siihen, että 
poliisit valehtelevat tuomioistuimissa peitelläkseen 
toistensa laiminlyöntejä ja rikkomuksia. Lausunto herät-
ti suuren kohun, ja tuomarien lisäksi myös alan pro-
fessorit kyseenalaistivat Lambertzin arvostelukyvyn.

Asianajaja Pelle Svenssonin tekemään kanteluun 
Quickin asiassa tuli Lambertzilta vastaus kuudessa päi-
vässä marraskuussa 2006. Oikeuskansleri Lambertz 
katsoi päätöksessään Quickin tuomioiden olevan hyvin 
perusteltuja ja poliisin ja syyttäjän toimineen ammat-
titaitoisesti. Råstam vihjaa, että Lambertz kiirehti myön-
teisellä kannanotollaan lepytelläkseen aiemmin louk-
kaamiaan tahoja.

Råstamin tv-dokumentit3 kuitenkin muuttivat kaiken. 
Uusi tutkinta käynnistyi ja lopulta kaikki kuusi tuo-
miota kahdeksasta murhasta purettiin parin viime vuo-
den aikana.

Kirja on kirjoitettu Råstamin syöpäsairauden kans-
sa kilpaa ja loppua kohden ote hieman heltiää. Juristi-
lukija olisi mielellään lukenut purkupäätökset esimer-
kiksi kirjan liitteinä. Nyt purkuvaihe jää vain lyhyiden 
mainintojen varaan eikä edes purusta päättänyttä tuo-
mioistuinta mainita. Historiallista purkuhakemuksissa 
oli se, että lopulta juttuun määrätty uusi syytäjä haki 
purkua lopuille tuomiolle sen jälkeen kun Quickin omat 
hakemukset olivat menestyneet. Ruotsissa purettiin 
koko 1900-luvulla vain neljä henkirikostuomiota ja 
2000-luvulla Quickin tapausten lisäksi vain muutama.

Kirjassa on samat asiat käsitelty pariin kertaan ja 
kronologia kärsii tästä. Aikajana, sekin ylimalkainen, 
on vasta kirjan lopussa, mutta sen olisi hyvin voinut 

3 Kaksi ensimmäistä dokumenttia voi katsoa SVT:n sivuilta: Thomas Quick, del 1: Säters Hemlighet (2009) http://www.
svtplay.se/video/321577/thomas-quick-del-1, Thomas Quick, del 2: Berättaren (2009) http://www.svtplay.se/video/321579/
thomas-quick-del-2.
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sijoittaa alkuun – lopputuloshan ilmenee jo kirjan taka-
kannesta, joten mistään juonenpaljastuksesta ei olisi 
ollut kyse. Råstamin tekstissä vilisee myös ajallisia 
ilmaisuja (”kahden viikon kuluttua”) joista ei lukija 
saa käsitystä mistä vuodesta loppujen lopuksi on kyse. 

Kirjan suomenkielinen käännös on laadittu asian-
tuntevasti. Muutama väärä termi on oikeudellisiin 
ku vauk siin jäänyt. Oikeusasiamiesinstituutiota kutsutaan 
valtuutetuksi. Nordisk kriminalkrönika -kirjalla tarkoi-
tetaan myös suomeksi julkaistavaa Pohjolan poliisi 
kertoo -vuosikirjaa, jonka vuoden 2004 osassa on polii-
sin selostus Quickin tapauksesta4.

Olisiko tällainen mahdollista Suomessa? Ainakaan 
tutkivalla journalismilla ja uudella tutkinnalla ei olisi 
Suomessa samanlaista aineistoa käytettävissään, koska 
Suomessa poliisi ei kuvaa eikä halua kuvata kuuluste-
lujaan videolle. Råstamilla oli mahdollisuus katsoa 
kuulustelu- ja rekonstruktiovideot ja tehdä niistä havain-
toja mm. Quickin nauttimista lääkkeistä ja hänen joh-
dattelustaan kuulusteluissa. Nämä seikat lienevät olleet 
keskeisessä asemassa myös purkuhakemuksissa.

Råstam siis kyseenalaistaa täysin Quickin syyllisyy-
den näihin kahdeksaan murhaan. Juristin näkökulmas-
ta kyse on siitä, että syyllisyyttä ei ole oikeudenkäyn-
neissä osoitettu asianmukaisella tavalla, jonka vuoksi 
tuomiot on täytynyt purkaa. Tällöin ei ratkaisevaa ole 
se, onko tuomion lopputulos ollut oikea vai väärä. Var-
sinaisesti oikeusmurhasta on kyse vain silloin, kun 
syytön on tullut tuomituksi. Råstam tuo vankat perus-
teet sille, että näin on Quickin tapauksessa käynyt.

Oikeusmurhat ovat toki mahdollisia Suomessakin. 
Eräs on analysoitu Oikeus-lehdessä 2b/2005. Kyse oli 
pankkiryöstöstä Turussa, josta tuomittiin kaksi syytön-
tä miestä. He kiistivät koko ajan syyllisyytensä ja vain 
oikean tekijän löytyminen johti tuomion purkamiseen.

Se, että henkilö haluaa tunnustaa rikoksen, jota ei 
ole tehnyt, on melkoisen yleinen kansainvälinen ilmiö. 
Asiaa on tutkittu paljonkin. Puolustajalle tilanne on 
haastava. Miten toimia, jos puolustaja epäilee tunnus-
tuksen aitoutta? Saako päämies yksin päättää, ettei 

vastakuulustelua tehdä, vastatodistelua nimetä eikä 
langettavasta tuomiosta valiteta? 

Råstamin kirja osoittaa aukon oikeusturvassamme. 
Akkusatoorisessa menettelyssä tuomioistuin ei itse 
perehdy esitutkinta-aineistoon, jos kukaan ei siihen 
vetoa. Henkirikoksesta syytetyn ja sen tunnustavan 
kohdalla olisi ehkä nykyistä useammin harkittava edun-
valvojan määräämistä, jos tunnustus on keskeinen näyt-
tö ja päämies kieltää puolustajaansa kyseenalaistamas-
ta sitä. Rikosoikeudenkäynti edellyttää vastakkainaset-
telua. Kun tuomio perustuu vain suullisessa pääkäsit-
telyssä esitettyyn todisteluun, tulee jonkun tahon tuo-
da esiin esitutkinnassa ilmenneet ristiriitaisuudet ja 
kertomuksen muutokset ja joskus jopa kuulusteltavan 
johdattelu.

Råstamilla oli mahdollisuus perehtyä kaikkeen aineis-
toon ja vaatia nähtäväkseen myös hylätty aineisto. Hän 
näyttäisi puoltavan jonkinlaista inkvisitoorista oikeu-
denkäyntiä estämään vastaavat tapaukset.

Jälkikäteen arvioiden Thomas Quick on esitutkinnan 
ja oikeudenkäyntien aikana selvästi ollut sellaisessa 
tilassa, jossa hän ei ole kyennyt antamaan asianmukai-
sia toimiohjeita puolustajalleen. Puolustajan olisi tullut 
hakea itselleen edunvalvojan määräys ja kyseenalaistaa 
heppoinen näyttö. Ehkä vielä parempi olisi se, että syyt-
teen myöntävä syytetty saisi pitää oman luottoasian-
ajajansa, mutta tuomioistuin viran puolesta määräisi 
tällaisiin kiperiin henkirikosjuttuihin eräänlaisen paho-
laisen asianajajan, jonka tarkoitus olisi kyseenalaistaa 
tunnustukset ja nostaa esiin esitutkinnassa ilmenneet 
ristiriitaiset seikat ja todisteet. Hänen tulisi voida myös 
valittaa langettavasta tuomiosta. Jos laki ei tällaista 
nykyisin mahdollista, olisi lakia muutettava.

Suomessa olisi ehdottomasti ryhdyttävä tallentamaan 
vakavien juttujen kuulusteluja videolle. Syyttäjien oli-
si edellytettävä uuden esitutkintalain tultua voiman, 
että vakavien rikosten kuulustelut on tallennettu vi deol-
le, jotta he suostuisivat viittaamaan niihin näyttönä 
pääkäsittelyssä. Ilmeisesti huonot kuulustelukäytännöt 
kehittyvät vain pakon edessä.

Markku Fredman

4 Seppo Penttinen, Förhörsledarens syn på gåtan Thomas Quick. Nordisk Kriminalkrönika 2004

32861_00_kirjall.indd   7 2.9.2013   9.16




