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Paatan, etta esitutkinta lopetetaan.

Tutkinnanjohtaja Sami Kari on 02.06.2017 esittanyt, etta esitutkinta
asiassa lopetetaan.

KRP:lle oli tullut anonyymi tutkintapyynto, onko Jaana Pedersen
syyllistynyt rikoslain 11 luvun 10 S:n mukaiseen kiihottamiseen
kansanryhmaa vastaan tai sen tdrkeaan tekomuotoon.

Mita Vittua (MV??!!-lehti) -nimisessd verkkojulkaisussa oli'19.9.2015
julkaistu artikkeli otsikolla "Lakimies: Suomen tyhmin hallitus toteuttaa
Suomen islamisaatiota ja miehitysta." Artikkelin kirjoittajaksi oli merkitty
Jaana Pedersen, Lakimies, OTK. Tutkintapyynnon mukaan artikkeli oli
kohdistettu poliitikko.ien lisdksi maahanmuuttajiin, joista ryhmina oli
mainittu muslimit, somalit, irakilaiset ja syyrialaiset. Lisiiksi poliisia oli
pyydetty tutkimaan, ovatko kyseisen myds Facebookissa jaetun
artikkelin peraen muodostuneeseen keskusteluun osallistuneet
syyllistyneet em. rikoksiin.

Asiasta oli kirjatu tutkintailmoitus poliisin Patja -jarjestelmaan
kiihottaminen kansanryhmaa vastaan -nimikkeella numerolla
5530/Ry37924. Tekopaikaksi oli merkitty Pedersenin kotipaikka Lohja.

Esitutkinnassa aineistoon tutustuttaessa ilmeni, ett6 Pedersenin
ki rjoittamassa arti kkelissa "Lakimies: Suomen tyhmin hallitus toteuttaa
Suomen islamisaatiota ja miehitysta" kritisoidaan Suomen hallitusta ja
nimelta mainiten eraita sen ministereita ja heiddn toimiaan ja lausumiaan
pakolais- ja maahanmuuttokysymyksessa. Artikkelissa mm. todetaan,
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ettd hallitus on toiminnallaan aiheuttanut maalle vahinkoa ja luetellaan
joitakin rikosnimikkeitii, joihin em. ministerit ovat kirjoitt4an mukaan
toimessaan syyllistyneet. Lisaksi artikkelissa mainitaan eri uskonnollisiin
ja kansallisiin ryhmiin kuuluvia henkiloita joissakin esimerkinomaisissa
tapauksissa.

Tutkinnanjohtaja Kari on esittanyt, ettd esitutkinta lopetetaan artikkelin
kirjoittajan Jaana Pedersenin osalta esitutkintalain 3 luvun 10 $ 2
momentin nojalla ei rikosta -perusteella. My6skaan tdrked yleinen tai
yksityinen etu ei vaadi esitutkinnan jatkamista.

Kiihottamista kansanryhmaa vastaan koskevassa saann6ksessa
saadetaan rangaistavaksi muun ohella kansallista, etnlsta, rodullista tai
uskonnollista ryhmae panettelevien tai solvaavien lausuntojen
levitt6minen yleisdn keskuuteen.

Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen
lisapdytakirjaan liittyvassa hallituksen esityksessa (HE 31712010 s. 28)
todetaan, etta maahanmuuttajia voidaan pitea saann6ksen
tarkoittamana ryhmana, vaikka ryhmaa mearittelevia perusteita voi olla
useita ja my6s muita, kuin laissa nimenomaisesti mainattuja. Siten
maahanmuuttajia yleisesti uhkaava, panetteleva tai solvaiva kirjoitus voi
tiiytttiii kiihottaminen kansanryhmea vastaan -rikoksen tunnusmerkiston.

Nyt kyseessa olevan kirjoituksen on kuitenkin katsottava kohdistuvan
hallitukseen, eraisiin sen ministereihin ja heidiin
maahantulopolitikkaansa. Hallituksen ja sen ministereiden arvostelu, ei
kerjistetystikaan esitettyna, ole kriminalisoitua. Vaikka jutun kirjoitusasua
on pidettava raikeena ja hyvan maun vastaisena, on varsin
todennakoista, etta mikali asia saatettaisiin artikkelin kirjoittajan osalta
syyteharkintaan, syyttaja tulisi tekemaan asiassa
syyttameftejettamispaatdksen ei rikosta -perusteella.

Syyftajan paatos:

Sananvapauden rajoittamiseen tulee suhtautua pidattyvasti silloin, kun
kysymys on poliittista tai muuta yleista mielenkiintoa omaavasta
keskustelusta. Maahanmuutto oli artikkelin julkaisuhetkellS ja on
edelleenkin, Suomessa merkittdvd yhteiskuntapoliittinen keskustelua
herattava teema. Koska kyseess6 olevan artikkelin olennaisena
sisaltona on nimenomaan kolmen ministerin, koko hallituksen ja sen
harjoittaman maahanmuuttopolitiikan kritisointi, katson, ettei kirjoitus sen
kdrkevyydestddn ja provokatiivisuudestakaan huolimatta ylitii niita
verrattain laajoja rajoja, jotka sananvapaudella on teman kaltaisissa
aiheissa.

Pedersenin kirjoituksen ei myOskaan voida katsoa sisdltdvin kaikkiin
maahanmuuttajiin yleisesti kohdistuvia ilmaisuja, jotka olisivat
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kiihottamisseanndksessa edellytetyin tavoin uhkaavia, solvaavia tai
panettelevia. Kirjoituksessa puhutaan maahanmuuttajista ja heidan
motliveistaan tulla Suomeen ja kasitykseste, eftd maahanmuuttajia
kohdeltaisiin jotenkin paremmin kuin kantasuomalaisia. Naiden
kasitysten ja tulkintojen julkilausuminen riippumatta siita, pitavatko ne
tosiasiallisesti tdysin paikkaansa, voidaan katsoa kuuluvan
sananvapauden piirin yhteiskunnallisesti merkittevassa asiassa.

Naille ja tutkinnanjohtajan esittamin perustein katson, ettei yila mainittu
maahanmuuttoa ja hallitusta koskeva kirjoitus teyta rikoksen
tunnusmerkist6d ja jo suoritettujen esitutkintatoimenpiteiden perusteeila
on varsin todennakoista, ette mikali esitutkintaa jatkettaisiin ja asia
saatettaisiin syyteharkintaan, tulisin tekemaan aiiassa
syyttamattajattamispeatOksen ei rikosta _perusteella.
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