
ETELA.SUOMEN SYYTTAJAAIUC PAATOS 2213425

Osasto 2 esitutkinnan raioittamisesta
Asianro

Porkkalankatu 13 18'5.2022 E22111865

00180 Helsinki
Puhelin 029 56 22100 Fax 029 56 22203

Rikoksesta epdilty TUNTEMATON

Asianomistajat KAVONIUS JAANA HELENA

Epdillyt rikokset KUNNIANLOUKKAUS
1.1.2000 LoHJA
5530/R/0010742122
Rikoslaki 24 luku 9 $

Syyttdjdin pddtds P56tdn, ettd esitutkinta lopetetaan.

Perustefut Tutkinnanjohtaja komisario Jesper Uski on 18.05.2022 esittinyt, ett6
esitutkinta asiassa lopetetaan.

Poliisin selostus
LOHJA. Jaana Kavonius on ilmoittanut poliisille monessa eri yhteydessd
ja monella eri sdhkdpostilla hdneen kohdistuneista tuhansista
ku nnianloukkau ksista. Jaana Kavon i us on ldhettdnyt pol i isi I le I ukuisia
sAhkoposteja, joissa Kavonius on ilmoittanut hAneen kohdistuneista
ku nnian loukkau ksista, ja toi mittan ut monessa eri yhteydessd pol i isi I le
kuvakaappau ksia ku n n i an I oukkau ksista. Ku n n i an I ou kkau ksista on
kirjattu tai kunnianloukkauksista on toimitettu materiaalia muun muassa
i I mo ituste n 553 0/R/29 466 I 21, 5530/3/3 658 I 22, 5530/Rl6 6 43 I 22,
5530 I Rl 220521 21 ja 553 0/R I 22059 | 21 yhteyd essd.

Kunnianloukkaukset tehdddn Kavon i uksen mukaan ri kol I isverkostona
hAntdr vastaan ja ku nnian loukkau ksia on useita tuh ansia. Kavoni uksen
i I moittama hiineen kohdistunut kunn ianloukkaus-kokonaisuus
kdsitel liidin tdmdn ilmoitusnumeron alla, el i Kavoniuksen I ukuisissa
i I mo ituksi ssa/tutki ntapyyn n 6issd esi i n n ostamat ku n n i an I ou kkau kset ja

, niihin toimitettu materiaali on siirretty tdmdn ilmoituksen yhteyteen, jotta

asiakokonaisuus pysyisi mahdollisimman selkedn6.

Kavoniuksen mukaan kunnianloukkauksiaon tehty hAntA kohtaan useita
ts
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vuosi a. Ku n n i an I ou kkau kset ovat tehty pd6sdidinto i sesti i nterneti ssd
eri laisi lla keskustel upalstoi I la.

ES ITUTKI NTALAI N MU KAI SISTA ESISELVITYKS I STA:

Poliisin suoriltamien esiselvitysten perusteella mikddn ei viittaa siihen,
ettd kunnianloukkausten takana olisi rikollisverkosto.
Kunnianloukkauksia on paljon, mutta pol i isi I le toi mitetu n materiaal i n

perusteel I a ku n n i an I ou kkau kset ndittdi sivdt ol evan yksittdi sten
henki loiden yksittdisiS kommentteja monel la eri laisel la i nterneti n
keskustelupalstalla.

TUTKI N NANJOHTAJAN ESITYS SYYTTA.IAI-IE

Tutkinnanjohtaja esittdd syyttdjdlle esitutkinnan rajoittamista
(kunnianloukkaus) esitutkintalain 3 luvun 10 $:n 2 momentin
(kustan n usperustei nen rajoittami nen) ja o i keude nkdyn n istd ri kosasi oi ssa
annetun lain 1 luvun 8 $:n 1 momentin 3 kohdan perusteella.

Asiassa on syyt6 epdilld, ettd useat kymmenet tai mahdollisesti jopa
sadat henkildt ovat loukanneet Jaana Kavoniuksen kunniaa esittdmdlld
Kavoni uksesta val heel I isia vdittdmid tai halventamal la Kavoni usta
i nterneti n eri laisi I la keskustel ufooru mei I la tai ti etoverkkoa muuten
hyv6ksi kdyttdmdlld.

Kavoniuksen mukaan internetissd jaltai tietoverkkoja muuten
hyvdksi kdryttdmAl ld hdn ee n kohd i stetut ku n n i an I ou kkau kset on tehty
yhteni rikollisverkostona, joka rikosten laadun ja motiivien vuoksi
tdyttddd rikoslain 6 luvun 5 $:n 2 momentissa sdddetyn jdrjestAytyneen
rikollisryhmdn mddritelmdn. Kavonius on nimennyt osaksi tdtd rikollista
verkostoa muun muassa i Naistenhuone O-rigi nal-koplan 1,, johon kuul uu

Kavoniuksen mukaan 1 16 eri henkilo, jotka kaikki ovat kirjoittelullaan
loukanneet Kavoniuksen kunniaa. Lis6ksi Kavonius on ilmoittanut, ettA
muun muassa ww.punkinfinland.netlforum -alustalla on Kavoniusta
koskevia tdrkyviestejd noin 1 200 kappaletta. Kokonaisuutena Kavonius
on tuonut ilmi, ettd hiineen rikollisverkostona kohdistettuja
kunnianloukkauksia on jopa useita tuhansia. Esiselvityksessa esiin
tulleiden seikkojen perusteella asiassa ei kuitenkaan ole syytd epAillA,
ettd Kavoniuksen tarkoittamassa henkiloryhmdssd olisi kysymys
rikoslain 6 luvun 5 $:n 2 momentissa tarkoitetusta rikollisryhmdstd tai
muutoin jonkin ryhmdn yksituumaisesta toiminnasta.

Katson, ettA Kavoniukseen tarkoittaman laajan henkiloryhmdn
mahdol I isten ku nnialoukkausten tutki n nasta ai heutuvat kustannukset
olisivat selv6ssd epdsuhteessa tutkittavana olevan asian laatuun ja siitd
mahdollisesti odotettavaan seuraamukseen ndhden. Esitutki nnassa tul isi

selvittdd kymmenien, ellei jopa,satojen nimimerkkien takana
kirjoittelevien henkil6iden henki loll isyys. $okemukseni mukaan tdmd
tarkoittaa kymmenien, ellei jopa satojen kyselyiden tai tietopyyntojen



tekemistd ja ei ole lainkaan varmaa, ettd tehtyihin tietopyyntoihin tai
kyselyihin saataisiin ikind vastausta. Vaikka asiassa saataisiin
selvitettyd kaikkien epdiltyjen henkil6llisyydet, tarkoittaisi se siti, ettd
asiassa tulisi kuulustella kymmenid, ellei jopa satoja henkiloitA. Poliisille
nyt ilmoitetussa tapauksessa mahdollisesti odotettavissa olevaan
seuraamukseen eli sakkorangaistukseen ndhden esitutkinnasta
ai heutuvat kustan nu kset ol isivat se lviissd epdsu hteessa.

Lisdksi katson, ettd Kavoni ukseen kohdistetut kun n ian loukkaukset ovat
asiakokonaisuus ja konteksti huomioiden pddasiassa lajissaan melko
vAhdisid. Asiassa pitiiii huomioida ensinndkin se, ettdr Kavonius on
perustanut Totuuspuolueen ja Kavonius on tituleerannut itseddn muun

muassa 4tulevaisuudessa todenndkdisesti myds Suomen uutena
johtajana, joka korjaa nykyisen rikollisen valtiojohtomme
rikosvahinkojai,i Kavoniuksen tulee siis sietdl normaalia enemmdn
arvostelua, joka kohdistuu hAnen menettelyyn muun muassa
politiikassa, kunhan arvostelu ei selvdsti yliti sitd, mitd voidaan pittid
hyvdksyttdvflnd. Kavoniuksen oma kirjoittelu internetissd, jonka
perusteella Kavoniusta useasti arvostellaan tai halvennetaan, li ittyy
nikemykseni mukaan nykyisen poliittisen johdon ja virkamieskoneiston
arvosteluun ja kirjoittelu on kiinteisti yhteydessd Kavoniuksen
perustamaan Totuuspuolueeseen. Ndkemykseni mukaan Kavoniuksen
omassa kirjoittelussa on siis kyse osaltaan Kavoniuksen menettelystd
politiikassa ja ihmiset arvostelevat tdtd menettelyd.

Listiksi ndkemykseni mukaan Kavoniuksen oma ki rjoitustyyl i internetissd
on vdrikds ja ihmisi5 helposti provosoiva sekd osaltaan muita ihmisid
syyllistdv&. Kavonius osallistuu itse aktiivisesti erilaiseen internetissd
tapahtuvaan kirjoitteluun ja katson, ettd tdssd kontekstissa
kokonaisuudessaan muun muassa Kavoniuksen persoonaan liittyvdt
kommentit ovat lajissaan melko vdhdisid.

Tirked yleinen tai yksityinen etu ei mydskddn vaadi esitutkinnan
jatkamista.

SYYTTAJAru NRTTAISU

Tutkinnanjohtaja on esilld olevassa asiassa esittdrnyt seikkaperdiset ja
hyvAksyttdvdt perustelut si I le, ettd esitutki nta lopetetaan. Hyvdksyn
esityksen perusteluineen ja pddtdn, ettd esitutkinta lopetetaan.

Lainkohdat Esitutkintalaki 3 luku 10 S 2 mom.

Allekirjoitus Erikoissyyttdjd ' Tppio Mdkinen
!!

t



ffi

Jakelu Rikoksesta epdilty
Asianomistaiat
Poliisi


