
1 (107)

Tutkittu myös rikosilmoitusnumerolla 5500/R/0020180/18

YLEINEN OSA

Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
esittänyt internetin verkkosivustoilla komisario Johanna Sinivuoresta
valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan
vahinkoa ja kärsimystä Sinivuorelle sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

15.02.2018 - 05.11.2018 Tampere

Rikoslaki 24 luku 10 §
5500/R/0088567/18
1. Törkeä kunnianloukkaus
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Samaisilla verkkosivuilla de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa kuvatuin
tavoin myös muutoin halventanut Sinivuorta.

Tekoon sisältyvä julkisessa virassa olevan asianomistajan toiminnan arvostelu
ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Suurelta osin teossa ei
edes ole kysymys asianomistajan toiminnan arvostelusta vaan asianomistajan
henkilöön kohdistuvista herjauksista ja solvauksista.

Kunnianloukkauksessa on tässä teonkuvauksessa kuvatuin tavoin ja kuvatuissa
olosuhteissa aiheutettu asianomistajalle suurta kärsimystä. Tässä
teonkuvauksessa kuvatuin tavoin toteutettuna rikos on myös kokonaisuutena
arvostellen törkeä.

ERITYINEN OSA

A. Asianomistaja Sinivuoresta esitetyt valheelliset tiedot ja vihjaukset sekä
tämän halventaminen

De Wit on julkaissut Youtube-palvelussa seuraavat, myöhemmin videona
saataville jääneet, suoratoistolähetykset:

1. 15.2.2018 videon "Hirviöpoliisittaret?: Johanna Sinivuori ja Katariina
Tuominen lasuilmoitusten tehtailijoita?" (etpk 2400/R/20180/18 liitteet 1,3 ja
4). Videossa näytetään valokuva Sinivuoresta ja käytetään tästä ilmaisuja
kaikista iljettävin, yököttävin poliisi mitä Suomesta löytyy sekä jostain
hirviöjengistä manalasta tullut kamala ämmä. 
2. 13.3.2018 videon "Sossuilmiannon tekijä paljastunut" (etpk
2400/R/20180/18 liitteet 2 ja 4). Videolla Sinivuorta kutsutaan totaaliseksi
huijariksi ja kuvataan tätä supernarttumaiseksi.

De Wit on laitonlehti.net-verkkosivustolla julkaissut seuraavat artikkelit:

3. 19.10.2018 "Tuomari Korjakoffin veli on poliisi: jäävi tuomitsemaan MV:tä
" (etpk liite 9). Artikkelissa esitetään vihjauksia Sinivuoren seksuaalisesta
suuntautumisesta. Artikkeliin on lisäksi linkitetty syytteen alakohdassa 7
selostettu pilalauluvideo. 
4. 24.10.2018 artikkelin "Poliisin pervokolmikko fanittaa lapsien
seksualisointia" (etpk liite 1). Artikkelissa Sinivuoren kerrotaan olevan
poliittisen poliisin (jäljempänä polpo) pervokolmikon jäsen. Artikkeliin on
sisällytetty kaksi kuvaa Sinivuoresta. Kuviin on liitetty Sinivuorta halventavat
totuutta vastaamattomat kuvatekstit. 
5. 24.10.2018 artikkelin "Kiduttaja-komisario Johanna Sinivuori valehteli
oikeudessa!" (etpk liite 13). Artikkelin otsikossa ja tekstissä Sinivuoren
kerrotaan virkatoimissaan tarkoituksellisesti ja oikeudettomasti aiheuttaneen
kipua ja kärsimystä eräälle henkilölle. Artikkelissa kerrotaan Sinivuoren
valehdelleen rikosasian pääkäsittelyssä. Edelleen Sinivuoren kerrotaan olevan
polpon pervokolmikon jäsen ja tunnettu islamisaation suojelija. 
6. 5.11.2018 artikkelin "Jallun voittovideo: Setä kotronen menee torille!
(Sinivuoren johdolla)" (etpk liite 10). Artikkelissa Sinivuori nimetään polpon
kiduttaja-sinivuoreksi. Osana artikkelia on still-kuva syytteen alakohdassa 7
selostetusta videosta. Still-kuvassa Sinivuoren päähän on lisätty islamistiseen
kulttuuriin viittaava päähine.

De Wit on julkaissut internetissä seuraavat videot:
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13.02.2018 - 16.02.2019 Tampere

Rikoslaki 24 luku 10 §
5500/R/0088567/18
2. Törkeä kunnianloukkaus

7. 5.11.2018 jo aikaisemmin julkistetun videon "Setä Kotronen" (etpk liite 62).
Poliisin virkatoimia Helsingin kaupungin keskustassa kuvaavan videon
etualalle on Sinivuori editoitu edestakaisin heilumaan virkapuvussaan niin,
että hänen päähänsä on editoitu islamistiseen kulttuuriin viittaava päähine.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta esittämät väitteet ovat valheellisia
tietoja ja vihjauksia asianomistajasta ja myös muutoin asianomistajaa
halventavasti muotoiltuja.

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

De Wit on laitonlehti.net-verkko-osoitteessa ilmestyneen Laiton lehti?
-julkaisun perustaja ja ylläpitäjä. Laitonlehti.net-verkko-osoitteessa julkaistut
artikkelit ovat de Witin laatimia tai ainakin de Wit on hyväksynyt artikkelit
julkaistavaksi.

De Witin käytössä on ollut verkko-osoite marcodewit.fi. Kysymys on de Witin
henkilökohtaisesta verkko-osoitteessa. Verkko-osoitteessa julkaistut artikkelit
ovat de Witin laatimia tai ainakin de Wit on hyväksynyt artikkelit
julkaistavaksi.

De Witin käytössä on ollut useita internetin suorastriimaus ja
videojakelukanavia. Suorastriimauksina tehdyt suorat lähetykset ovat jääneet
suoran lähetyksen päätyttyä saatavilla internetin videojakelukanaville. De Wit
on tuottanut ja käsikirjoittanut näillä kanavilla esitetyn videomateriaalin,
toiminut videoilla pääosin itse pääosan esittäjänä ja päättänyt materiaalin
julkaisemisesta.

De Witin ylläkuvatuilla jakelukanavillaan julkaisema sisältö on ollut
rajoituksetta kaikkien luettavissa ja katsottavissa sekä edelleen levitettävissä.
Artikkelien sisältämät tiedot on levitetty huomattavan suuren ihmisjoukon
tietoon. De Wit on kehottanut lukijoita jakamaan artikkeleita edelleen.
Internetin jakelukanavilla julkaistu sisältö on tullut lukuisten de Witin
tiedotusta muutoin seuraamattomien henkilöiden tietoon näiden hakiessa tietoa
julkaisuun osuvilla hakusanoilla.

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus

De Witin teon tarkoituksena on ollut painostaa tämän haastehakemuksen
syytekohtien asianomistajia ja muita virkamiehiä luopumaan hoitamasta
tulevia virkavelvollisuuksiensa mukaisia, de Witin värittyneen ja useisiin
ihmisryhmiin vihamielisesti suhtautuvan aatemaailman vastaisia, laillisia
virkatehtäviään tai vaikuttamaan muutoin näiden virkatehtävien hoitamiseen.
Osaltaan kysymys on myös virkamiehiin kohdistuvasta henkilökohtaisesta
kostosta ja kiusaamisesta.

De Wit on lisäksi tarkoittanut julkaisuillaan lietsoa eri ihmisryhmiin
kohdistuvaa vihamielistä mielialaa, voimistaa yhteiskunnallista
vastakkainasettelua ja perusteettomasti heikentää ihmisten luottamusta poliisi-
ja oikeusviranomaisiin.

______________
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Tutkittu myös ilmoitusnumerossa 5500/R/0018535/18

YLEINEN OSA

Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
esittänyt internetin verkkosivustoilla konstaapeli Susanna Marasta valheellisia
tietoja ja vihjauksia siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa ja
kärsimystä sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Samaisilla verkkosivuilla
de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa kuvatuin tavoin myös muutoin
halventanut Maraa.

Tekoon sisältyvä julkisessa virassa olevan asianomistajan toiminnan arvostelu
ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Suurelta osin teossa ei
edes ole kysymys asianomistajan toiminnan arvostelusta vaan asianomistajan
henkilöön kohdistuvista herjauksista ja solvauksista.

Kunnianloukkauksessa on tässä teonkuvauksessa kuvatuin tavoin ja kuvatuissa
olosuhteissa aiheutettu asianomistajalle suurta kärsimystä. Tässä
teonkuvauksessa kuvatuin tavoin toteutettuna rikos on myös kokonaisuutena
arvostellen törkeä.

ERITYINEN OSA

A. Asianomistaja Marasta esitetyt valheelliset tiedot ja vihjaukset sekä tämän
halventaminen

De Wit on julkaissut Youtube-palvelussa seuraavat myöhemmin videona
saataville jääneet suoratoistolähetykset:

1. 13.2.2018 videon "Musta barbaari ja konstaapeli Susanna Mara" (etpk
5500/R/18535/18 liitteet 2, 7 ja 10). Videossa Susanna Maran kerrotaan
virkavelvollisuutensa vastaisesti jättävän tutkimatta tiettyjen väestöryhmien
tekemäksi epäillyt rikokset. Edelleen Marasta käytetään ilmaisuja
tekoblondipelle pikku konstaapelitar. Susanna Marasta esitetään useita kuvia
häntä videolla käsiteltäessä.
2. 9.3.2018 videon "Rikollinen poliisi? Susanna Mara" (etpk 5500/R/18535/18
liitteet 4, 8 ja 10) ja
3. 9.3.2018 videon "Osa II. Rikollinen poliisi? Susanna Mara" (etpk
5500/R/18535/18 liitteet 5, 9 ja 10). Syytteen alakohtien 2 ja 3 videoiden
otsikoissa luonnehditaan Maraa rikolliseksi. Videoilla Maraa kutsutaan
blondibimboksi ja pikkutekoblondiksi sekä kuvataan tämän toimivan
rikollisella asenteella ja tavalla. Videoiden sisällä esitetään videokuvaa ja
kuvia Marasta.

De Wit on laitonlehti.net-verkkosivustolla julkaissut seuraavat artikkelit:

4. 15.12.2018 artikkelin "Ranskassa muslimipoliisit radikalisoituvat
terroristeiksi!" (etpk liite 5). Artikkeliin on sisällytetty Susanna Marasta
virantoimituksessa otettu valokuva ja hänestä käytetään nimitystä
gansta-poliisi. Artikkelin otsikko, sisältö ja Maraa esittävä kuva muodostavat
kokonaisuuden, joka luo mielleyhtymän Marasta terrorismin tukijana.
5. 16.2.2019 artikkelin "Laittomat uutiset: rastaneekeri, sossumafia ja
konstaapeli Susanna Mara" (etkp liite 28). Artikkelissa, jonka otsikossa Mara
on mainittu nimeltä, Maraa esittävään kuvaan on yhdistetty kuva
mieshenkilöstä, jonka toisaalla artikkelissa väitetään syyllistyneen vakavaan
rikokseen. Artikkelissa luodaan mielleyhtymä Marasta rikollisuuden tukijana.
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YLEINEN OSA

Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
esittänyt internetin verkkosivustoilla Poliisiammattikorkeakoulun rehtorista
Kimmo Himbergistä valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on ollut
omiaan aiheuttamaan vahinkoa ja kärsimystä Himbergille sekä häneen
kohdistuvaa halveksuntaa. Samaisilla verkkosivuilla de Wit on teonkuvauksen
erityisessä osassa kuvatuin tavoin myös muutoin halventanut Himbergiä.

Tekoon sisältyvä julkisessa virassa olevan asianomistajan toiminnan arvostelu
ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Suurelta osin teossa ei
edes ole kysymys asianomistajan toiminnan arvostelusta vaan asianomistajan
henkilöön kohdistuvista herjauksista ja solvauksista.

ERITYINEN OSA

A. Asianomistaja Himbergistä esitetyt valheelliset tiedot ja vihjaukset sekä
tämän halventaminen

De Wit on julkaissut marcodewit.fi-verkkosivustolla seuraavat Himbergiä
käsittelevät artikkelit:

1. 5.5.2018 artikkelin "Poliisireksi Himberg rasisti!?!" (etpk liite 39).
Artikkelissa Himbergiä nimitetään rasistiksi ja väitetään Himbergin
virkavelvollisuuksiensa vastaisesti järjestävän maahanmuuttajille
ohituskaistoja poliisikouluun. Artikkeliin on liitetty kaksi kasvokuvaa
Himbergistä.
2. 6.5.2018 artikkelin "Poliisisiat vai poliisin sika-asiakkaat?" (etpk liite 40).
Artikkelin alkuun on liitetty Himbergin kasvokuva, jolloin lukija yhdistää
otsikon ilmaisun poliisisika kuvassa esiintyvään Himbergiin. Artikkelissa
väitetään, että Himberg virkavelvollisuuksiensa vastaisesti järjestää
maahanmuuttajille ohituskaistoja poliisikouluun.

05.05.2018 - 01.12.2018 Tampere

Rikoslaki 24 luku 9 §
5500/R/0088567/18
3. Kunnianloukkaus

6. 16.2.2019 artikkelin "Youtube sensuroi konstaapeli Susanna Maran
kritisoinnin?" (etpk liite 29). Artikkeliin on liitetty syytteen alakohdan 1
artikkelissa ollut kuva Marasta sekä toistettu alakohtien 1 ja 2 artikkeleissa
esitetyt väitteet ja vihjaukset Marasta.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta esittämät väitteet ovat valheellisia
tietoja ja vihjauksia asianomistajasta ja myös muutoin asianomistajaa
halventavasti muotoiltuja.

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.
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YLEINEN OSA

Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
esittänyt internetin verkkosivustoilla syyttäjä Juha-Mikko Hämäläisestä
valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan
vahinkoa ja kärsimystä Hämäläiselle sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.
Samaisilla verkkosivuilla de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa kuvatuin
tavoin myös muutoin halventanut Hämäläistä.

22.06.2018 - 05.12.2018 Tampere

Rikoslaki 24 luku 10 §
5500/R/0088567/18
4. Törkeä kunnianloukkaus

3. 8.5.2018 artikkelin "Poliisireksi Kimmo Himbergiä kritisoivia videoita
sensuroidaan!" (etpk liite 41). Artikkeliin on sisällytetty kuva Himbergistä ja
kuvatekstissä vihjataan Himbergin olevan rasisti.
4. 30.8.2018 artikkelin "Rikosilmoitus konstaapeli Järvisestä. Päästi
anarkistihyökkääjän karkuun!" (etpk liite 42). Artikkelissa on kuvituksena
Himbergin kasvokuva ja artikkelissa esitetään väite siitä, Himberg hoitaa
virkaansa ääripolitisoituneisuuden ohjaamana.

De Wit on julkaissut laitonlehti.net-verkkosivustolla seuraavat Himbergiä
käsittelevät artikkelit:

5. 24.10.2018 artikkelin "Poliisin pervokolmikko fanittaa lapsien
seksualisointia" (etpk liite 1). Artikkelissa Himbergiä nimitetään  poliittisen
poliisin (jäljempänä "polpo") jäseneksi, polporeksiksi ja nimitetään Himbergiä
polpon vihakolmikon jäseneksi, jonka alaisuudessa toimii polpon
pervokolmikko, sekä vihjataan Himbergin suhtautuvan myötämielisesti lasten
seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

6. 1.12.2018 artikkelin "Toivola & Mykkänen: Eduskunta ja poliisi
mustemmiksi!" (etpk liite 4). Artikkelissa toistetaan syytteen alakohdissa 1-5
kuvattuja väitteitä siitä, että Himbergin virkatehtäviä ohjaavat poliittiset
perusteet, että hän virkavelvollisuuksiensa vastaisesti järjestää
maahanmuuttajille ohituskaistoja poliisikouluun.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta esittämät väitteet ovat valheellisia
tietoja ja vihjauksia asianomistajasta ja myös muutoin asianomistajaa
halventavasti muotoiltuja.

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

______________
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Tekoon sisältyvä julkisessa virassa olevan asianomistajan toiminnan arvostelu
ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Suurelta osin teossa ei
edes ole kysymys asianomistajan toiminnan arvostelusta vaan asianomistajan
henkilöön kohdistuvista herjauksista ja solvauksista.

Kunnianloukkauksessa on tässä teonkuvauksessa kuvatuin tavoin ja kuvatuissa
olosuhteissa aiheutettu asianomistajalle suurta kärsimystä. Tässä
teonkuvauksessa kuvatuin tavoin toteutettuna rikos on myös kokonaisuutena
arvostellen törkeä.

ERITYINEN OSA

A. Asianomistaja Hämäläisestä esitetyt valheelliset tiedot ja vihjaukset sekä
tämän halventaminen

De Wit on julkaissut marcodewit.fi-verkkosivustolla seuraavat artikkelit:

1. 22.6.2018 artikkelin "Syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen väärentäjä?" (etpk
liite 45). Artikkelissa Hämäläisen väitetään väärentäneen todisteita
rikosasiassa, kuvataan Hämäläistä epärehellisen maineen omaavana miehenä
ja että Hämäläinen hoitaisi virkaansa poliittisesti ohjatuin perustein.
Artikkeliin on sisällytetty kuva Hämäläisestä. Lisäksi artikkeliin on linkitetty
erään toisen henkilön laatima Hämäläistä aivan vastaavalla tavalla herjaava ja
solvaava artikkeli. 
2. 24.6.2018 artikkelin "Tuomari Mitja Korjakoff puolueellinen afrofani?"
(etpk liite 43). Artikkelissa Hämäläistä nimitetään pahamaineiseksi
väärennyksistä epäillyksi syyttäjäksi. 
3. 24.6.2018 artikkelin "Tuomari Mitja Korjakoff väärentäjä?" (etpk liite 44).
Artikkelissa on toistettu alakohdassa 2 kuvatut väitteet Hämäläisestä ja
väitetään Hämäläisen toimineen yhdessä tuomari Korjakoffin kanssa
rikollisesti.

De Wit on julkaissut laitonlehti.net-verkkojulkaisussa seuraavat artikkelit:

4. 18.10.2018 artikkelin "Oikeusmurha: Ilja Janitskin vankilaan! Tuomaritar
Mitja Korjakoff afrofani?" (etpk liite 7). Artikkelissa väitetään Hämäläisen
toimineen eräässä rikosasiassa syyttäjänä poliittisen poliisin värväämänä.
Lisäksi artikkeliin on sisällytetty syytteen alakohdissa 1-3 kuvatut artikkelit. 
5. 5.12.2018 artikkelin "Allahin papitar tyrkyttää Maidaniin peniksen kuvia"
(etpk liite 26). Artikkelissa Hämäläisen väitetään olevan sananvapauden
vihollisena tunnettu korruptoitunut syyttäjä. Lisäksi artikkelissa Hämäläistä
kutsutaan vaihtoehtoisesti todella tyhmäksi tai härskiksi valehtelijaksi.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta esittämät väitteet ovat valheellisia
tietoja ja vihjauksia asianomistajasta ja myös muutoin asianomistajaa
halventavasti muotoiltuja.

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

______________
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YLEINEN OSA

Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
esittänyt internetin verkkosivustoilla käräjätuomari Mitja Korjakoffista
valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan
vahinkoa ja kärsimystä Korjakoffille sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.
Samaisilla verkkosivuilla de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa kuvatuin
tavoin myös muutoin halventanut Mitja Korjakoffia.

Tekoon sisältyvä julkisessa virassa olevan asianomistajan toiminnan arvostelu
ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Suurelta osin teossa ei
edes ole kysymys asianomistajan toiminnan arvostelusta vaan asianomistajan
henkilöön kohdistuvista herjauksista ja solvauksista.

Kunnianloukkauksessa on tässä teonkuvauksessa kuvatuin tavoin ja kuvatuissa
olosuhteissa aiheutettu asianomistajalle suurta kärsimystä ja erityisen suurta
vahinkoa. Tässä teonkuvauksessa kuvatuin tavoin toteutettuna rikos on myös
kokonaisuutena arvostellen törkeä.

ERITYINEN OSA

A. Asianomistaja Korjakoffista esitetyt valheelliset tiedot ja vihjaukset sekä
tämän halventaminen

De Wit on julkaissut marcodewit.fi-verkkosivustolla seuraavat artikkelit:

1. 24.6.2018 artikkelin "Tuomari Mitja Korjakoff puolueellinen afrofani?"
(etpk liite 43). Artikkelissa Mitja Korjakoffia nimitetään puolueelliseksi
afrofaniksi, hänen vihjataan olevan korruptoitunut ja olevan osa
korruptioverkostoa, sekä suhtautuneen hyväksyvästi todisteiden
väärentämiseen rikosasiassa. Artikkelissa väitetään Mitja Korjakoffin olevan
tunnettu aggressiivisuudestaan ja saavan raivokohtauksia oikeuden
istunnoissa. Mitja Korjakoffista käytetään artikkelissa nimitystä äärisuvakki ja
hänen vihjataan tekevän seksimatkoja Afrikkaan. Artikkeliin on sisällytetty
viisi kuvaa Mitja Korjakoffista.
2. 24.6.2018 artikkelin "Tuomari Mitja Korjakoff väärentäjä?" (etpk liite 44).
Artikkelissa Mitja Korjakoffin vihjataan olevan korruptoitunut tuomari ja
hänen väitetään toimineen rikollisessa yhteistyössä syyttäjä Hämäläisen
kanssa. Artikkelissa lisäksi toistetaan alakohdassa 1 kuvatut väitteet
Korjakoffin aggressiivisuudesta ja raivokohtauksista. Artikkeliin on
sisällytetty kuva Mitja Korjakoffista.

De Wit on julkaissut laitonlehti.net-verkkosivustolla seuraavat artikkelit:

3. 18.10.2018 "Oikeusmurha: Ilja Janitskin vankilaan! Tuomaritar Mitja
Korjakoff afrofani?" (etpk liite 7). Artikkelin otsikossa esitetään Mitja
Korjakoff halventavassa valossa käyttämällä hänestä halventavaa nimitystä
afrofani. Otsikon alla on manipuloitu kuva, jossa Mitja Korjakoffin vihjataan
juhlivan erään rikosasian vastaajan kiinniottoa. Artikkelissa väitetään

24.06.2018 - 30.07.2020 Tampere

Rikoslaki 24 luku 10 §
5500/R/0088567/18
5. Törkeä kunnianloukkaus
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YLEINEN OSA

Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
esittänyt internetin verkkosivustoilla konstaapeli Mika Vaseniuksesta
valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan
vahinkoa ja kärsimystä Vaseniukselle sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.
Samaisilla verkkosivuilla de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa kuvatuin
tavoin myös muutoin halventanut Vaseniusta.

Tekoon sisältyvä julkisessa virassa olevan asianomistajan toiminnan arvostelu
ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Suurelta osin teossa ei
edes ole kysymys asianomistajan toiminnan arvostelusta vaan asianomistajan
henkilöön kohdistuvista herjauksista ja solvauksista.

ERITYINEN OSA

16.10.2018 - 25.10.2018 Tampere

Rikoslaki 24 luku 9 §
5500/R/0088567/18
6. Kunnianloukkaus

Korjakoffin toimineen eräässä rikosasiassa puheenjohtajana poliittisen poliisin
värväämänä. Lisäksi artikkeliin on sisällytetty syytteen alakohdissa 1-2
kuvatut artikkelit.
4. 18.10.2018 "Vankilamatikkaa: Joutuuko Ilja Janitskin vielä lusimaan lisää?"
(etpk liite 8). Artikkelissa Mitja Korjakoffia kuvataan puolueellisena
tuomarina, jota suvakimpaa ei löydy.
5. 19.10.2018 "Tuomari Korjakoffin veli on poliisi: jäävi tuomitsemaan MV:tä
" (etpk liite 9). Artikkelissa väitetään Mitja Korjakoffin olevan kuuluisa
äärisuvakkiyhteyksistään ja hänestä käytetään halventavaa nimitystä afrofani.
Artikkeliin on sisällytetty kuvia Mitja Korjakoffista.

De Wit on julkaissut internetissä seuraavat videot:

6. 19.10.2018 videon "Ilja vankilaan" (etpk liite 62). Videossa käsitellään
halventavassa sävyssä syytteen alakohdissa 1 ja 3 kuvattuja artikkeleita ja
toistetaan ko. artikkeleissa Mitja Korjakoffista esitetyt väitteet.
7. 19.10.2018 videoartikkelin "Oikeusmurha MVn Janitskin vankilaan.
Tuomaritar a-fani?" (etpk liite 62). Videoartikkelissa käsitellään halventavassa
sävyssä syytteen alakohdissa 1 ja 3 kuvattuja artikkeleita ja toistetaan ko.
artikkeleissa Mitja Korjakoffista esitetyt väitteet.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta esittämät väitteet ovat valheellisia
tietoja ja vihjauksia asianomistajasta ja myös muutoin asianomistajaa
halventavasti muotoiltuja.

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

______________
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YLEINEN OSA

19.10.2018 - 05.11.2018 Tampere

Rikoslaki 24 luku 10 §
5500/R/0088567/18
7. Törkeä kunnianloukkaus

A. Asianomistaja Vaseniuksesta esitetyt valheelliset tiedot ja vihjaukset sekä
tämän halventaminen

De Wit on julkaissut laitonlehti.net -verkkosivustolla seuraavat Vaseniusta
käsittelevät artikkelit:

1. 16.10.2018 artikkelin "Himbergin poliisiopisto esittää. Osa 1:
Somalidialogiaa" (etpk liite 2). Artikkelissa väitetään poliisimiesten toimineen
rikollisesti erään mielenilmauksen yhteydessä sekä halvennetaan voimakkaasti
paikalla olleita poliisimiehiä. Osana artikkelia on kasvokuva Vaseniuksesta
virantoimituksessa siten, että yksi artikkelissa käsitellyistä poliisimiehistä
yksilöityy lukijoille Vaseniuksena. 
2. 17.10.2018 artikkelin "Miksi poliisit eivät suostu pyydettäessä näyttämään
virkamerkkiään (etpk liite 3). Artikkelissa väitetään syytteen alakohdassa 1
kuvatussa mielenilmauksessa paikalla olleen poliisimiehen valehdelleen.
Lisäksi artikkelissa halvennetaan kyseistä poliisimiestä. Artikkeliin on
linkitetty syytekohdan alakohdassa 1 kuvattu artikkeli. Linkissä näkyy kuva
Vaseniuksesta virantoimituksessa. Artikkelissa käsitelty poliisimies yksilöityy
lukijoille Vaseniuksena. 
3. 25.10.2018 artikkelin "Somalilla suojaväri! Itä-Uudenmaan poliisin
kieltäytyy tutkimasta ryöstöä" (etpk liite 30). Artikkelissa toistetaan syytteen
alakohdissa 1 ja 2 kuvatut väitteet ja jatketaan poliisimiehen halventamista.
Osana artikkelia on muokattu kuva Vaseniuksesta virantoimituksessa.
Artikkelissa käsitelty poliisimies yksilöityy lukijoille Vaseniuksena.

Lisäksi De Wit on julkaissut internetissä seuraavan videoartikkelin:

4. 25.10.2018 videoartikkelin "Avaan kirjeen valtakunnansyyttäjältä" (etpk
liite 62). Videolla de Wit toistaa syytteen alakohdissa 1-3 kuvatut väitteet ja
poliisimiehistä ja jatkaa poliisimiesten halventamista. Lähetyksessä mainitaan
Vasenius nimeltä, jolloin Vasenius yksilöityy kuulijoille yhtenä videolla
käsitellyistä poliisimiehistä.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta esittämät väitteet ovat valheellisia
tietoja ja vihjauksia asianomistajasta ja myös muutoin asianomistajaa
halventavasti muotoiltuja.

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

______________
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Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
esittänyt internetin verkkosivustoilla konstaapeli Pasi Kotroa valheellisia
tietoja ja vihjauksia siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa ja
kärsimystä Kotrolle sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Samaisilla
verkkosivuilla de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa kuvatuin tavoin
myös muutoin halventanut Kotroa.

Tekoon sisältyvä julkisessa virassa olevan asianomistajan toiminnan arvostelu
ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Suurelta osin teossa ei
edes ole kysymys asianomistajan toiminnan arvostelusta vaan asianomistajan
henkilöön kohdistuvista herjauksista ja solvauksista.

Kunnianloukkauksessa on tässä teonkuvauksessa kuvatuin tavoin ja kuvatuissa
olosuhteissa aiheutettu asianomistajalle suurta kärsimystä. Tässä
teonkuvauksessa kuvatuin tavoin toteutettuna rikos on myös kokonaisuutena
arvostellen törkeä.

ERITYINEN OSA

A. Asianomistaja Kotrosta esitetyt valheelliset tiedot ja vihjaukset sekä tämän
halventaminen

De Wit on laitonlehti.net-verkkosivustolla julkaissut seuraavat artikkelit:

1. 19.10.2018 "Tuomari Korjakoffin veli on poliisi: jäävi tuomitsemaan MV:tä
" (etpk liite 9). Artikkelissa esitetään asiayhteydestään irrotettu valokuva
Kotrosta. Kuvatekstissä Kotron kerrotaan näyttävän rantojen mieheltä ja
vihjataan tämän alkoholinkäytön olevan liiallista. 
2. 24.10.2018 artikkelin "Poliisin pervokolmikko fanittaa lapsien
seksualisointia" (etpk liite 1). Artikkeliin on sisällytetty ote syytteen
alakohdassa 1 käsitellystä artikkelista Kotroa esittävine kuvineen ja
kuvateksteineen. Lisäksi artikkelissa ilmoitetaan Kotron kuuluvan poliittisen
poliisin alimmalle tasolle. 
3. 5.11.2018 artikkelin "Jallun voittovideo: Setä kotronen menee torille!
(Sinivuoren johdolla)" (etpk liite 10). Artikkelissa Kotroa nimitetään polpon
kenttäkätyriksi ja hänestä käytetään ilmaisua pelle. Artikkeliin on lisäksi
sisällytetty ote syyte alakohdassa 1 käsitellystä artikkelista Kotroa esittävine
kuvineen ja kuvateksteineen sekä linkki Kotron oletetulle Facebook-sivustolle.

De Wit on julkaissut internetissä seuraavan videon:

4. 5.11.2018 jo aikaisemmin useita kertoja julkaistun videon "Setä Kotronen"
(etpk liite 62). Poliisin virkatoimia Helsingin kaupungin keskustassa kuvaavan
videon etualalle on editoitu edestakaisin heilumaan Kotro virkapuvussaan.
Videon taustalla soi Kotrosta laadittu pilkkalaulu.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta esittämät väitteet ovat valheellisia
tietoja ja vihjauksia asianomistajasta ja myös muutoin asianomistajaa
halventavasti muotoiltuja.

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus
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5500/R/0088567/18
9. Törkeä kunnianloukkaus

YLEINEN OSA

Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
artikkelien kokonaisuus ja asiayhteys huomioiden halventanut internetin
verkkosivustoilla konstaapeli Petja Korjakoffia julkaisemalla artikkeleissaan
tästä valokuvan ja facebook-sivujen otteen tämän nimeltä mainiten ja hänen
sukulaisuus- ja ystävyyssuhteitaan käsitellen.

Tekoon sisältyvä julkisessa virassa olevan asianomistajan toiminnan arvostelu
ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Suurelta osin teossa ei
edes ole kysymys asianomistajan toiminnan arvostelusta vaan asianomistajan
henkilöön kohdistuvista herjauksista ja solvauksista.

ERITYINEN OSA

A. Asianomistaja Korjakoffin halventaminen

De Wit on julkaissut laitonlehti.net-verkkosivustolla seuraavat artikkelit:

1. 19.10.2018 artikkelin "Tuomari Korjakoffin veli on poliisi: jäävi
tuomitsemaan MV:tä" (etpk liite 9). Artikkelissa esitetään kuva Petja
Korjakoffista sekä ote tämän facebook-seinältä. Artikkelissa muutoin esitetään
valheellisia väitteitä ja vihjauksia Petja Korjakoffin sukulaisista ja ystävistä.
Artikkeli on sen asiayhteys huomioiden Petja Korjakoffia halventava. 
2. 5.11.2018 artikkelin "Jallun voittovideo: Setä kotronen menee torille!
(Sinivuoren johdolla)" (etpk liite 10). Artikkeliin on sisällytetty Korjakoffin
kuvan sisältävä linkki alakohdassa 1 kuvattuun artikkeliin.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta käyttämät ilmaisut ovat sellaisenaan
halventavia arvostelmia asianomistajasta eikä lausuman
totuudenmukaisuudella tai -vastaisuudella ole rikosoikeudellisessa arvioinnissa
merkitystä.

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

______________

19.10.2018 - 05.11.2018 Tampere

Rikoslaki 24 luku 9 §
5500/R/0088567/18
8. Kunnianloukkaus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

______________
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YLEINEN OSA

Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
esittänyt internetin verkkosivustoilla ylikomisario Jari Taposesta valheellisia
tietoja ja vihjauksia siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa ja
kärsimystä Taposelle sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Samaisilla
verkkosivuilla de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa kuvatuin tavoin
myös muutoin halventanut Taposta.

Tekoon sisältyvä julkisessa virassa olevan asianomistajan toiminnan arvostelu
ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Suurelta osin teossa ei
edes ole kysymys asianomistajan toiminnan arvostelusta vaan asianomistajan
henkilöön kohdistuvista herjauksista ja solvauksista.

Kunnianloukkauksessa on tässä teonkuvauksessa kuvatuin tavoin ja kuvatuissa
olosuhteissa aiheutettu asianomistajalle suurta kärsimystä. Tässä
teonkuvauksessa kuvatuin tavoin toteutettuna rikos on myös kokonaisuutena
arvostellen törkeä.

ERITYINEN OSA

A. Asianomistaja Taposesta esitetyt valheelliset tiedot ja vihjaukset sekä
tämän halventaminen

De Wit on laitonlehti.net-verkkosivustolla julkaissut seuraavat artikkelit:

1. 24.10.2018 artikkelin "Poliisin pervokolmikko fanittaa lapsien
seksualisointia" (etpk liite 1). Artikkelissa Taposen väitetään olevan poliittisen
poliisin (jäljempänä polpo) pervokolmikon jäsen. Edelleen Taposen vihjataan
suhtautuvan myötämielisesti terroristeihin ja Suomen islamistumiseen.
Artikkelissa mainitaan Taponen nimeltä useita kertoja ja artikkeliin on liitetty
kuva Taposesta. 
2. 24.10.2018 artikkelin "Kiduttaja-komisario Johanna Sinivuori valehteli
oikeudessa!" (etpk liite 13). Artikkelissa Taposen väitetään hoitavan virkaansa
puolueellisesti ja suhtautuvan myönteisesti terroristeihin. Edelleen Taposen
esitetään islamisaation kannattajana ja polpon pervokolmikon jäsenenä. 
3. 25.10.2018 artikkelin "Anarkistikomissaari Taponen iskee taas: matut
hyväksi Saksalle!" (etpk liite 14). Artikkelin otsikossa Taposta nimitetään
anarkistikomissaariksi. Artikkelissa Taposen väitetään kuuluvan polpoon.
Lisäksi artikkeliin on linkitetty erään toisen verkkosivuston artikkeli, jossa
Taposesta käytetään luonnehdintaa politisoitunut poliisi. Artikkeliin on
sisällytetty kuva Taposesta. 
4. 5.11.2018 artikkelin "Jallun voittovideo: Setä kotronen menee torille!
(Sinivuoren johdolla)" (etpk liite 10). Artikkelissa Taposen väitetään kuuluvan
polpoon ja hänestä käytetään nimitystä Jari "Islam" Taponen. 
5. 18.2.2019 artikkelin "Poliisin ylikomisario Jari Taponen: raiskausaalto ei
ole lisännyt turvattomuutta!" (etpk liite 18). Artikkelissa Taposta nimitetään
valtakunnanpelleksi ja valtakunnanhulluksi. Artikkelissa esitetään väite siitä,
että Taponen on ollut kannanottojensa vuoksi hyllytettynä Helsingin
poliisilaitoksesta. Artikkeliin on sisällytetty kuva Taposesta. 
6. 18.2.2019 artikkelin "Äänestä: vihapuhepoliisi Jari Taponen vs. aitopoliisi
Vesa Levonen" (etpk liite 20). Artikkeliin on linkitetty Taposen valokuvan
sisältävä linkki syytteen alakohdassa 5 käsiteltyyn artikkeliin siten, että

24.10.2018 - 23.03.2019 Tampere

Rikoslaki 24 luku 10 §
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YLEINEN OSA

Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
esittänyt internetin verkkosivustoilla Poliisihallituksen poliisitarkastaja Måns
Enqvististä valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on ollut omiaan
aiheuttamaan vahinkoa ja kärsimystä Enqvistille sekä häneen kohdistuvaa
halveksuntaa. Samaisilla verkkosivuilla de Wit on teonkuvauksen erityisessä
osassa kuvatuin tavoin myös muutoin halventanut Enqvistiä.

Tekoon sisältyvä julkisessa virassa olevan asianomistajan toiminnan arvostelu
ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Suurelta osin teossa ei
edes ole kysymys asianomistajan toiminnan arvostelusta vaan asianomistajan
henkilöön kohdistuvista herjauksista ja solvauksista.

Kunnianloukkauksessa on tässä teonkuvauksessa kuvatuin tavoin ja kuvatuissa
olosuhteissa aiheutettu asianomistajalle suurta kärsimystä. Tässä
teonkuvauksessa kuvatuin tavoin toteutettuna rikos on myös kokonaisuutena
arvostellen törkeä.

ERITYINEN OSA

A. Asianomistaja Enqvististä esitetyt valheelliset tiedot ja vihjaukset sekä
tämän halventaminen

24.10.2018 Tampere

Rikoslaki 24 luku 10 §
5500/R/0088567/18
10. Törkeä kunnianloukkaus

Taposen kuvaan on lisätty teksti polpo. 
7. 23.3.2019 artikkelin "Ylikomissaari Jari Taponen levittää taas suomala
isvastaista vihaa: Suomi on Euroopan rasistisin maa" (etpk liite 19). Artikkelin
otsikkoteksti on Taposta halventava. Artikkeliin on sisällytetty valokuva, jossa
Taposen päähän on lisätty islamistiseen kulttuuriin viittaava päähine ja
kantoonsa rynnäkkökivääri.

De Wit on julkaissut internetissä seuraavan videon:

8. 14.11.2018 videon "Poliisi Maria saa lyödä" (etpk liite 57). Videolla siinä
esiintyvä De Wit kertoo Taposen kuuluvan poliittiseen poliisin ja olevan
älykääpiö sekä täydellinen rikollinen.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta esittämät väitteet ovat valheellisia
tietoja ja vihjauksia asianomistajasta ja myös muutoin asianomistajaa
halventavasti muotoiltuja.

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

______________
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YLEINEN OSA

Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
esittänyt internetin verkkosivustoilla rikosylikomisario Thomas Elfgrenistä
valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan
vahinkoa ja kärsimystä Elfgrenille sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.
Samaisilla verkkosivuilla de Wit on myös muutoin halventanut Elfgreniä.

Tekoon sisältyvä julkisessa virassa olevan asianomistajan toiminnan arvostelu
ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Suurelta osin teossa ei
edes ole kysymys asianomistajan toiminnan arvostelusta vaan asianomistajan
henkilöön kohdistuvista herjauksista ja solvauksista.

Kunnianloukkauksessa on tässä teonkuvauksessa kuvatuin tavoin ja kuvatuissa
olosuhteissa aiheutettu asianomistajalle suurta kärsimystä. Tässä
teonkuvauksessa kuvatuin tavoin toteutettuna rikos on myös kokonaisuutena
arvostellen törkeä.

ERITYINEN OSA

A. Asianomistaja Elfgrenistä esitetyt valheelliset tiedot ja vihjaukset sekä
tämän halventaminen

De Wit on julkaissut laitolehti.net-verkkosivustolla seuraavan artikkelin:

1. 24.10.2018 "Poliisin pervokolmikko fanittaa lapsien seksualisointia" (etpk
liite 1). Artikkelissa Elfgreniä nimitetään poliittisen poliisin jäseneksi. Lisäksi

24.10.2018 Tampere

Rikoslaki 24 luku 10 §
5500/R/0088567/18
11. Törkeä kunnianloukkaus

De Wit on julkaissut laitonlehti.net-verkkosivustolla seuraavan artikkelin:

1. 24.10.2018 "Poliisin pervokolmikko fanittaa lapsien seksualisointia" (etpk
liite 1). Artikkelissa Enqvistin kerrotaan olevan poliittisen poliisin (jäljempänä
"polpo") pervokolmikon johtaja ja vihjataan tämän suhtautuvan hyväksyvästi
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Artikkeliin on liitetty ja linkitetty kolme
aikaisemmin MV-lehdessä julkaistua artikkelia, joita on kuvitettu kahdella
Enqvistin kuvalla.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta esittämät väitteet ovat valheellisia
tietoja ja vihjauksia asianomistajasta ja myös muutoin asianomistajaa
halventavasti muotoiltuja.

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

______________
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YLEINEN OSA

Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
esittänyt internetin verkkosivustoilla konstaapeli Jani Saarisesta valheellisia
tietoja ja vihjauksia siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa ja
kärsimystä Saariselle sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Samaisilla
verkkosivuilla de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa kuvatuin tavoin
myös muutoin halventanut Saarista.

Tekoon sisältyvä julkisessa virassa olevan asianomistajan toiminnan arvostelu
ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Suurelta osin teossa ei
edes ole kysymys asianomistajan toiminnan arvostelusta vaan asianomistajan
henkilöön kohdistuvista herjauksista ja solvauksista.

ERITYINEN OSA

A. Asianomistaja Saarisesta esitetyt valheelliset tiedot ja vihjaukset sekä
tämän halventaminen

De Wit on julkaissut internetissä seuraavan videon:

1. 25.10.2018 videon "Avaan kirjeen valtakunnansyyttäjältä" (etpk liite 62).
Videolla De Wit esittää, että Saarinen olisi erään mielenilmauksen yhteydessä
toiminut rikollisesti. De Wit on lisäksi halventanut Saarista käyttämällä tästä
ilmaisuja pikkupoikapoliisi, maanpetturi ja suomalaisten vihaaja.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta esittämät väitteet ovat valheellisia
tietoja ja vihjauksia asianomistajasta ja myös muutoin asianomistajaa
halventavasti muotoiltuja.

25.10.2018 Tampere

Rikoslaki 24 luku 9 §
5500/R/0088567/18
12. Kunnianloukkaus

artikkeliin on sisällytetty Elfgrenin kuvan ja alla kuvatut väitteet sisältävät
linkit kolmeen aikaisemmin MV-lehdessä julkaistuun artikkeliin. Näissä
artikkeleissa Elfgrenin sanallisin ilmaisuin ja asiayhteydestään irrotetulla
Elfgreniä esittävällä kuvalla vihjataan suorasukaisesti Elfgrenin olevan
pedofiili, hoitavan virkaansa puolueellisesti ja vaikuttavan siihen, ettei
epäiltyjä poliisirikoksia tutkita asianmukaisesti.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta esittämät väitteet ovat valheellisia
tietoja ja vihjauksia asianomistajasta ja myös muutoin asianomistajaa
halventavasti muotoiltuja.

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

______________
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YLEINEN OSA

Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
esittänyt internetin verkkosivustoilla rikosylikomisario Saku Lehikoisesta
valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan
vahinkoa ja kärsimystä Lehikoiselle sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.
Samaisilla verkkosivuilla de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa kuvatuin
tavoin myös muutoin halventanut Lehikoista.

Tekoon sisältyvä julkisessa virassa olevan asianomistajan toiminnan arvostelu
ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Suurelta osin teossa ei
edes ole kysymys asianomistajan toiminnan arvostelusta vaan asianomistajan
henkilöön kohdistuvista herjauksista ja solvauksista.

ERITYINEN OSA

A. Asianomistaja Lehikoisesta esitetyt valheelliset tiedot ja vihjaukset sekä
tämän halventaminen

De Wit on laitonlehti.net-verkkosivustolla julkaissut seuraavat artikkelit:

1. 13.11.2018 "Komisario Saku Lehikoinen: Mari Kososta saa lyödä!" (etpk
liite 24). Artikkelin otsikossa väitetään Lehikoisen kehottavan tai ainakin
suhtautuvan hyväksyvästi erääseen henkilöön kohdistuviin väkivallantekoihin.
Sama väite toistetaan artikkelin tekstissä. Lisäksi artikkelissa väitetään
Lehikoisen olevan anarkistien kanssa liittoutunut rikollinen kansanvihollinen.

2. 14.11.2018 "Poliisi: Maria saa lyödä ilman seuraamuksia! -Video" (etpk
liite 25). Lyhyeen artikkeliin on sisällytetty ote ja linkki syytteen alakohdassa
1 kuvattuun artikkeliin, jolloin otsikossa esitetty väite poliisin kannanotosta 
henkilöityy Lehikoiseen.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta esittämät väitteet ovat valheellisia
tietoja ja vihjauksia asianomistajasta ja myös muutoin asianomistajaa
halventavasti muotoiltuja.

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

13.11.2018 - 14.11.2018 Tampere

Rikoslaki 24 luku 9 §
5500/R/0088567/18
13. Kunnianloukkaus

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

______________
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YLEINEN OSA

Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
esittänyt internetin verkkosivustoilla rikoskomisario Juha Järvelinistä
valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan
vahinkoa ja kärsimystä Järvelinille sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.
Samaisilla verkkosivuilla de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa kuvatuin
tavoin myös muutoin halventanut Järveliniä.

Tekoon sisältyvä julkisessa virassa olevan asianomistajan toiminnan arvostelu
ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Suurelta osin teossa ei
edes ole kysymys asianomistajan toiminnan arvostelusta vaan asianomistajan
henkilöön kohdistuvista herjauksista ja solvauksista.

ERITYINEN OSA

A. Asianomistaja Järvelinistä esitetyt valheelliset tiedot ja vihjaukset sekä
tämän halventaminen

De Wit on julkaissut laitonlehti.net-verkkosivulla seuraavan artikkelin:

1. 15.11.2018 artikkelin "Afgaanit joukkoraiskasi. Rikoskomisario Juha
Järvelin vähättelee ja pohjalaiset nössöilee! Miekkari tulee!" (etpk liite 22).
Artikkelissa Järveliniä nimitetään suvakkipoliisiksi ja tämän väitetään
valehdelleen erään rikosasian yhteydessä antamassaan haastattelussa.
Artikkelissa vihjataan, että Järvelin olisi korruptoitunut. Artikkeliin on
sisällytetty kaksi kuvaa Järvelinistä.

De Wit on julkaissut internetissä seuraavan videon:

2. 16.11.2018 videon "SKE6 Poliisi vähättelee Seinäjoen joukkoraiskausta"
(etpk liitteet 59 ja 62). Videossa toistetaan syytteen alakohdassa 1 kuvattu
väite siitä, että Järvelin on korruptoitunut.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta esittämät väitteet ovat valheellisia
tietoja ja vihjauksia asianomistajasta ja myös muutoin asianomistajaa
halventavasti muotoiltuja.

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus

15.11.2018 - 16.11.2018 Tampere

Rikoslaki 24 luku 9 §
5500/R/0088567/18
14. Kunnianloukkaus

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

______________
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YLEINEN OSA

Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
esittänyt internetin verkkosivustoilla konstaapeli Janne Törmälästä valheellisia
tietoja ja vihjauksia siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa ja

22.11.2018 Tampere

Rikoslaki 24 luku 9 §
5500/R/0088567/18
16. Kunnianloukkaus

YLEINEN OSA

Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
halventanut internetin verkkosivustoilla konstaapeli Marja Inkeroista
käyttämällä tästä videolta osoittaen tämän henkilöä loukkaavia ilmaisuja.

ERITYINEN OSA

A. Asianomistaja Inkeroisen halventaminen

De Wit on julkaissut internetissä seuraavan videon:

1. 21.11.2018 video "Olenko raiskaaja 21.11.2018" (etpk liitteet 58 ja 62).
Videolla de Wit näyttää aikaisemmin kuvattua videota kiinniottotilanteesta. De
Wit osoittaa videolla esiintyvää Inkeroista ja käyttää tästä ilmaisuja narttu,
kuvottava ja emakko.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta käyttämät ilmaisut ovat sellaisenaan
halventavia arvostelmia asianomistajasta eikä lausuman
totuudenmukaisuudella tai -vastaisuudella ole rikosoikeudellisessa arvioinnissa
merkitystä.

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

______________

21.11.2018 Tampere

Rikoslaki 24 luku 9 §
5500/R/0088567/18
15. Kunnianloukkaus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

______________
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YLEINEN OSA

Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
esittänyt internetin verkkosivustoilla rikoskomisario Erik Salonsaaresta
valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan
vahinkoa ja kärsimystä Salonsaarelle sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.
Samaisilla verkkosivuilla de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa kuvatuin
tavoin myös muutoin halventanut Salonsaarta.

Tekoon sisältyvä julkisessa virassa olevan asianomistajan toiminnan arvostelu
ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Suurelta osin teossa ei
edes ole kysymys asianomistajan toiminnan arvostelusta vaan asianomistajan
henkilöön kohdistuvista herjauksista ja solvauksista.

27.11.2018 Tampere

Rikoslaki 24 luku 9 §
5500/R/0088567/18
17. Kunnianloukkaus

kärsimystä Törmälälle sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Samaisilla
verkkosivuilla de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa kuvatuin tavoin
myös muutoin halventanut Törmälää.

Tekoon sisältyvä julkisessa virassa olevan asianomistajan toiminnan arvostelu
ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Suurelta osin teossa ei
edes ole kysymys asianomistajan toiminnan arvostelusta vaan asianomistajan
henkilöön kohdistuvista herjauksista ja solvauksista.

ERITYINEN OSA

A. Asianomistaja Törmälästä esitetyt valheelliset tiedot ja vihjaukset sekä
tämän halventaminen

De Wit on julkaissut laitonlehti.net -verkkosivustolla seuraavan artikkelin:

1. 22.11.2018 artikkelin "Marco De Wit videollaan: Olenko raiskaaja?" (etpk
liite 21). Artikkeliin on liitetty video mielenilmauksesta syyskuulta 2017.
Virkavaatteisiinsa pukeutunut Janne Törmälä on tunnistettavissa videolta. De
Wit käyttää videolla Törmälästä ilmaisuja iljettävä, epärehellinen ihminen
sekä sairas ja puolueellinen.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta esittämät väitteet ovat valheellisia
tietoja ja vihjauksia asianomistajasta ja myös muutoin asianomistajaa
halventavasti muotoiltuja.

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

______________
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YLEINEN OSA

Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
esittänyt internetin verkkosivustoilla rikosylikomisario Markus Kiiskisestä
valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan
vahinkoa ja kärsimystä Kiiskiselle sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.
Samaisilla verkkosivuilla de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa kuvatuin
tavoin myös muutoin halventanut Kiiskistä.

Tekoon sisältyvä julkisessa virassa olevan asianomistajan toiminnan arvostelu
ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Suurelta osin teossa ei
edes ole kysymys asianomistajan toiminnan arvostelusta vaan asianomistajan
henkilöön kohdistuvista herjauksista ja solvauksista.

Kunnianloukkauksessa on tässä teonkuvauksessa kuvatuin tavoin ja kuvatuissa
olosuhteissa aiheutettu asianomistajalle suurta kärsimystä. Tässä
teonkuvauksessa kuvatuin tavoin toteutettuna rikos on myös kokonaisuutena
arvostellen törkeä.

ERITYINEN OSA

11.12.2018 - 15.01.2019 Tampere

Rikoslaki 24 luku 10 §
5500/R/0088567/18
18. Törkeä kunnianloukkaus

ERITYINEN OSA

A. Asianomistaja Salonsaaresta esitetyt valheelliset tiedot ja vihjaukset sekä
tämän halventaminen

De Wit on laitonlehti.net-verkkosivustolla julkaissut seuraavan artikkelin:

1. 27.11.2018 artikkelin "Talkradio: Pää leikattu halal-tyylisesti. Poliisi epäilee
murhaa!" (etpk liite 35). Artikkelissa Salonsaari leimataan poliittisen poliisin
jäseneksi, joka harkitusti menettelee virkavelvollisuuksiensa vastaisesti.
Artikkeliin on sisällytetty kuva Salonsaaresta sekä karikatyyrikuva
joukkoraiskauksesta siten, että Salonsaaresta luodaan kuva seksuaalirikollisten
suojelijana.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta esittämät väitteet ovat valheellisia
tietoja ja vihjauksia asianomistajasta ja myös muutoin asianomistajaa
halventavasti muotoiltuja.

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

______________
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YLEINEN OSA

Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
esittänyt internetin verkkosivustoilla konstaapeli Lauri Nikulasta valheellisia
tietoja ja vihjauksia siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa ja
kärsimystä Nikulalle sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Samaisilla
verkkosivuilla de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa kuvatuin tavoin
myös muutoin halventanut Nikulaa.

Tekoon sisältyvä julkisessa virassa olevan asianomistajan toiminnan arvostelu
ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Suurelta osin teossa ei
edes ole kysymys asianomistajan toiminnan arvostelusta vaan asianomistajan
henkilöön kohdistuvista herjauksista ja solvauksista.

ERITYINEN OSA

19.12.2018 Tampere

Rikoslaki 24 luku 9 §
5500/R/0088567/18
19. Kunnianloukkaus

A. Asianomistaja Kiiskisestä esitetyt valheelliset tiedot ja vihjaukset sekä
tämän halventaminen

De Wit on julkaissut laitonlehti.net-verkkosivustolla seuraavat artikkelit:

1. 11.12.2018 artikkelin "Poliisi vihdoin julkisti pedomatuksi epäillyn kuvan.
Löytyi heti!" (etpk liite 33). Artikkelissa Kiiskinen leimataan poliittisen
poliisin (jäljempänä "polpo") jäseneksi, joka pedofiilirinkejä suojellakseen
jarruttaa Oulun poliisilaitoksessa rikostutkintoja. Artikkeliin on sisällytetty
kuva Kiiskisestä.
2. 20.12.2018 artikkelin "Rikosylikomisario Markus Kiiskinen idiootti vai
pedari?" (etpk liite 34). Artikkelin otsikossa ja tekstissä vihjataan Oulun
poliisilaitoksen Kiiskisen johdolla suojelevan pedofiilejä sekä vihjataan
Kiiskisen olevan pedofiili ja johtavan poliisijohtoista pedofiilirinkiä.
Artikkeliin on sisällytetty kuva Kiiskisestä.
3. 15.1.2019 "Oulun rikosylikomisario Markus Kiiskisen viisauksia" (etpk liite
32). Artikkelissa esitetään Kiiskisen kuvia, joihin on lisätty paikkaansa
pitämättömiä siteerauksia Kiiskisen sanomisista ilmeisessä
halventamistarkoituksessa. Artikkeliin on sisällytetty useita kuvia Kiiskisestä.
Artikkeliin on lisäksi linkitetty syytteen alakohdan 2 artikkeli.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta esittämät väitteet ovat valheellisia
tietoja ja vihjauksia asianomistajasta ja myös muutoin asianomistajaa
halventavasti muotoiltuja.

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

______________
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YLEINEN OSA

Marco de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa tarkemmin kuvatuin tavoin
esittänyt internetin verkkosivustoilla rikoskomisario Markku Lylykankaasta
valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan
vahinkoa ja kärsimystä sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Samaisilla
verkkosivuilla de Wit on teonkuvauksen erityisessä osassa kuvatuin tavoin
myös muutoin halventanut Lylykangasta.

Tekoon sisältyvä julkisessa virassa olevan asianomistajan toiminnan arvostelu
ylittää selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Suurelta osin teossa ei
edes ole kysymys asianomistajan toiminnan arvostelusta vaan asianomistajan
henkilöön kohdistuvista herjauksista ja solvauksista.

ERITYINEN OSA

A. Asianomistaja Lylykankaasta esitetyt valheelliset tiedot ja vihjaukset sekä
tämän halventaminen

De Wit on laitonlehti.net-verkkosivustolla julkaissut seuraavat artikkelit:

04.01.2019 - 18.02.2019 Tampere

Rikoslaki 24 luku 9 §
5500/R/0088567/18
20. Kunnianloukkaus

A. Asianomistaja Nikulasta esitetyt valheelliset tiedot ja vihjaukset sekä tämän
halventaminen

De Wit on laitonlehti.net-verkkosivustolla julkaissut seuraavan artikkelin:

1. 19.12.2018 "Kepuli vihapoliisi Lauri Nikula hyysännyt pedoraiskaajia?"
(etpk liite 6). Artikkeliin on sisällytetty useita asiayhteydestään irrotettuja
kuvia Nikulasta. Artikkelissa väitetään, että Nikulan johtaa
suvaitsevuuskampanjaa, jossa on vaarannettu tuhansien lasten ja nuorten
elämä. Edelleen artikkelissa vihjataan Nikulan suojelevan seksuaalirikollisia.
Artikkelissa käytetään halventamistarkoituksessa Nikulasta ilmaisuja
vihapuhepoliisi ja kepuli. Artikkeliin sisältyy toisella verkkosivustolla
julkaistu artikkeli, jossa Nikulan vihjataan olevan tyhmä tai epärehellinen.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta esittämät väitteet ovat valheellisia
tietoja ja vihjauksia asianomistajasta ja myös muutoin asianomistajaa
halventavasti muotoiltuja.

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

______________
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Marco de Wit on Suomen kansa ensin -puolueen tuolloisena johtohahmona ja
puolueen nimeämänä kansanedustajaehdokkaana omassa ja puolueensa
vaalikampanjassa asettanut yleisön saataville ja pitänyt yleisön saatavilla
mielipiteitä ja viestejä, joissa uhataan tai solvataan muslimeja,
turvapaikanhakijoita ja sukupuolivähemmistöjä heidän syntyperänsä,
kansallisen ja etnisen alkuperänsä, uskontonsa tai seksuaalisen
suuntautumisensa perusteella.

Teko on toteutettu seuraavasti:

a) de Wit on 6.4.2019 ja 12.4.2019 Helsingin Narinkkatorilla Suomen kansa
ensin -puolueen vaalitilaisuuksissa mainostanut itseään ja puoluettaan
suurikokoisella vaalimainoksella, jossa on todettu: "Matut ulos" ja "Homotus
kaappiin". Matu on halventavassa tarkoituksessa käytetty nimitys
turvapaikanhakijoista.

06.04.2019 - 14.04.2019 Helsinki

Rikoslaki 11 luku 10 §
5500/R/0021997/19
21. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

1. 4.1.2019 "Rikoskomisario Markku Lylykangas suojelee Hyvinkään
joukkoraiskaajia?" (etpk liite 37). Artikkelissa Lylykankaan väitetään tai
vihjataan suojelevan seksuaalirikoksista epäiltyjä. Lisäksi artikkelissa
väitetään Lylykankaan tulleen tunnetuksi puolueellisena äärisuvakkina.
Artikkeliin on sisällytetty kuva Lylykankaasta. 
2. 4.1.2019 "Persujen Leena Meri hiljaa Hyvinkään joukkoraiskaustutkinnan
keskeyttämisestä" (etpk liite 36). Artikkeliin on liitetty Lylykankaan kuvan
sisältävä linkki alakohdassa 1 kuvattuun artikkeliin. Lylykankaan kuvaan on
linkissä lisätty sana polpo, jolla vihjataan Lylykankaan olevan poliittisen
poliisin jäsen. 
3. 5.1.2019 "Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ja rikosylikomisario Ari
Soronen suojelevat terroristeja?" (etpk liite 38). Artikkeliin on liitetty
Lylykankaan kuvan sisältävä linkki syytteen alakohdassa 1 kuvattuun
artikkeliin. Lylykankaan kuvaan on linkissä lisätty sana polpo, jolla vihjataan
Lylykankaan olevan poliittisen poliisin jäsen. 
4. 18.2.2019 "Poliisin ylikomisario Jari Taponen: Raiskausaalto ei ole lisännyt
turvattomuutta!" (etpk liite 18). Artikkeliin on liitetty Lylykankaan kuvan
sisältävä linkki syytteen alakohdassa 1 kuvattuun artikkeliin. Lylykankaan
kuvaan on linkissä lisätty sana polpo, jolla vihjataan Lylykankaan olevan
poliittisen poliisin jäsen.

De Witin yllä kuvatut asianomistajasta esittämät väitteet ovat valheellisia
tietoja ja vihjauksia asianomistajasta ja myös muutoin asianomistajaa
halventavasti muotoiltuja.

B. De Witin teossa käyttämät jakelukanavat ja artikkeleiden tavoitettavuus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

C. De Witin vaikuttimet tekoihin ja toimiensa tarkoitus

Syytekohdan osalta viitataan kaikilta osin siihen, mitä on väitetty ja kuvattu
syytekohdassa 1 saman alaotsakkeen alla.

______________
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Kristiina Brandt on Suomen kansa ensin -puolueen nimeämänä
kansanedustajaehdokkaana omassa ja puolueensa vaalikampanjassa asettanut
yleisön saataville ja pitänyt yleisön saatavilla mielipiteitä ja muita viestejä,
joissa uhataan ja solvataan turvapaikanhakijoita ja sukupuolivähemmistöjä
heidän syntyperänsä, kansallisen ja etnisen alkuperänsä, uskontonsa tai
seksuaalisen suuntautumisensa perusteella.

06.04.2019 Helsinki

Rikoslaki 11 luku 10 §
5500/R/0021997/19
22. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

b) de Wit on 6.4.2019 julkaissut suorastriimauksena internetissä videon "
Poliisi paikalle: SKE:n vihavaalimainokset Narinkkatorilla" 6.4.2019
järjestetystä vaalitilaisuudesta. Video on ollut yleisön nähtävillä 8.4.2019 asti.
Videolla on kuvattu kohdassa a käsiteltyä de Witin vaalimainosta sekä
vastaavat lausumat sisältämää puolueen kansanedustajaehdokas Kristiina
Brandtin vaalimainosta. Videolla kuvatussa Brandtin vaalimainoksessa
matu-sanan u-kirjain on kuitenkin korvattu pääkallomerkillä. Matu on
halventavassa tarkoituksessa käytetty nimitys turvapaikanhakijoista.
Pääkallomerkillä on lisätty viestiin kyseistä kansanryhmää uhkaava elementti.

c) de Wit on ajalla 6.4.2019 - 10.4.2019 kiinnittänyt Uudenmaan alueella
teiden vierustoille vaalimainoksia, joissa vaalimainoksissa de Wit on
mainostanut itseään ja puoluettaan todeten: "Matut ulos" ja "Homotus kaappiin
".

d) de Wit on 6.4.2019 julkaissut sosiaalisessa mediassa viestin, jossa on
valokuva kohdassa c kuvatusta vaalimainoksesta ja saatetekstinä "Matut ulos
ja homot kaappiin -vaalimainoksia nyt tien varsilla!"

e) de Wit on ajalla 6.4.2019 - 14.4.2019 Suomen kansa ensin -puolueen
tuolloisena johtohahmona hyväksynyt puolueen vaalimainokseksi julisteen,
johon on sisällytetty kuvapari ja teksti "Kumman Suomen haluat?". Kuvaparin
yläkuvassa on vaaleaihoinen perhe idyllisessä puistomaisemassa. Alakuvassa
on tummalle taustalle kuvattu kadulla liekehtivä tulipalo ja lyömäase kädessä
kulkeva tumma hahmo. Alemmassa kuvassa etualalle on lisätty piirroskuva
mustaan burkhaan pukeutuneesta muslimista. Vaalimainoksessa yleistäen
kuvataan kaikki muslimit väkivaltaisiksi rikollisiksi, joiden vuoksi Suomen
yhteiskuntarauha vakavasti järkkyy. Vaalimainosta on puolueen toiminnassa
de Witin hyväksymänä kiinnitetty vaalimainostelineisiin eri puolilla Suomea
sekä pidetty esillä puolueen vaalitilaisuuksissa. Lisäksi de Wit on ladannut
internettiin videon "Hurjia vaalimainoksia", jossa on kuvattu kyseistä
vaalimainosta ja selostettu mainoksen sisältöä. Video on ollut nähtävissä
internetissä 7.4.2019 - 8.4.2019.

Yllä kuvatut muslimeja, turvapaikanhakijoita ja seksuaalivähemmistöjä
solvaavat ja turvapaikanhakijoita lisäksi uhkaavat lausumat eivät ole
hyväksyttävää liioittelua tai provosointia. Lausumien levittäminen yleisön
keskuuteen ei kuulu sananvapauden suojan piiriin. Yllä kuvatut lausumat ovat
kohdistuneet yleisesti yllä mainittuihin kansanryhmiin ja niissä on yleistäen
väitetty kansanryhmiin kuuluvien olevan alempiarvoisia tai rikollisia.
Lausumat ovat ihmisarvoa loukkaavia ja omiaan herättämään
suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja vihaa yllä mainittuihin kansanryhmiin
kuuluvia vastaan.



26 (107)

17.10.2018 - 01.09.2020 Tampere

Rikoslaki 11 luku 10 §
5500/R/0090464/18
24. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Marco de Wit on loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjannut ja häpäissyt
sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitetut islamilaiset ja juutalaiset
uskonnolliset yhdyskunnat pitävät pyhänä. Teko on toteututtu seuraavasti:

a) de Wit on 23.5.2019 Suomen kansa ensin -puolueen tuolloisena
johtohahmona julkisessa eurovaalitilaisuudessa Helsingin Narinkkatorilla
heitellyt uskontojen pyhinä pitämiä kirjoja selostaen samalla käsityksiään
teosten sisällöstä. De Witillä on ollut loukkaamistarkoitus islamilaisten
yhdyskuntien pyhänä pitämään Koraaniin. Lähetys vaalitilaisuudesta on de
Witin suostumuksella striimattu suorana lähetyksenä internettiin nimellä "
Vaalikujalla poliisi vs. vaalimainokset", missä tallenne on ollut yleisön
saatavilla ainakin 13.11.2019 asti.

b) de Wit on 24.5.2019 Suomen kansa ensin -puolueen tuolloisena
johtohahmona julkisessa eurovaalitilaisuudessa Helsingin Narinkkatorilla
repinyt islamilaisten yhdyskuntien pyhänä pitämää Koraania ja heittänyt
Koraanin maahan. Samassa tilaisuudessa de Wit on heitellyt juutalaisten
yhdyskuntien pyhänä pitämää Talmudia.

c) de Witin suostumuksella on internettiin saatettu yleisön saataville Suomen
kansa ensin -puolueen vaalimainosvideo ("Marco de Witin Lentävät Pyhät
Kirjat"), jossa on editoitu osioita edellä kohdassa b kuvatuista tapahtumista
Helsingin Narinkkatorilla 24.5.2019 taltioituja tapahtumia. Editoituun
videotaltioon on lisätty tehosteita videon sanomaa vahvistamaan.
Vaalimainosvideo on ollut internetissä yleisön saatavilla ainakin 24.8.2020
asti.

23.05.2019 - 24.08.2020 Helsinki

Rikoslaki 17 luku 10 §
5500/R/0076209/19
23. Uskonrauhan rikkominen

Teko on toteutettu siten, että Brandt on 6.4.2019 Helsingin Narinkkatorilla
Suomen kansa ensin -puolueen vaalitilaisuudessa mainostanut itseään ja
puoluettaan suurikokoisella vaalimainoksella, jossa iskulauseenomaisesti on
todettu: "Matut ulos" ja "Homotus kaappiin" kuitenkin siten, että sanan matut
u-kirjain on korvattu pääkallomerkillä. Matu on halventavassa tarkoituksessa
käytetty nimitys turvapaikanhakijoista. Pääkallomerkillä on lisätty viestiin
kyseistä kansanryhmää uhkaava elementti.

Yllä kuvatut turvapaikanhakijoita uhkaavat ja solvaavat sekä
seksuaalivähemmistöjä solvaavat lausumat eivät ole hyväksyttävää liioittelua
tai provosointia. Lausumien levittäminen yleisön keskuuteen ei kuulu
sananvapauden suojan piiriin. Yllä kuvatut lausumat ovat kohdistuneet
yleisesti yllä mainittuihin kansanryhmiin ja niissä on yleistäen väitetty
kansanryhmiin kuuluvien olevan alempiarvoisia tai rikollisia. Lausumat ovat
ihmisarvoa loukkaavia ja omiaan herättämään suvaitsemattomuutta,
halveksuntaa ja vihaa yllä mainittuihin kansanryhmiin kuuluvia vastaan.
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Marco de Wit on asettanut yleisön saataville ja pitänyt yleisön saatavilla
mielipiteitä julkaisemalla laitonlehti.net -verkkosivustolla ilmestyvässä "
Laiton Lehti?!" -julkaisussa jäljempänä kuvatut artikkelit, joissa uhataan,
panetellaan ja solvataan muslimeja, tummaihoisia, afganistanilaisia, pakolaisia
ja turvapaikanhakijoita heidän ihonvärinsä, syntyperänsä, kansallisen ja
etnisen alkuperänsä sekä uskontonsa perusteella.

Teko on toteutettu seuraavasti:

1. De Wit on 17.10.2018 julkaissut laitonlehti.net -verkkosivustolla artikkelin 
"Idioluutio: Euroopasta Eurabia. Sivilisaatio tuhoutumassa?" Artikkelissa
kerrotaan erityisesti islaminuskoisista maista saapuvien turvapaikanhakijoiden
olevan älyllisesti länsimaisia ihmisiä heikkolahjaisempia ja aiheuttavan
lisääntymisellään maailman vajoamisen takaisin pimeälle keskiajalle.

2. De Wit on 17.10.2018 julkaissut laitonlehti.net -verkkosivustolla artikkelin 
"Vihakartta: ÄO maailmankartta". Artikkelissa kerrotaan älykkyysosamäärän
korreloivan pitkälti ihonvärin kanssa ja kerrotaan tummaihoisten olevan
älyllisesti muita heikkolahjaisempia. Kirjoituksessa käsitellään vanhan
kiistanalaisen tutkimuksen tuloksia ja tehdään tuloksista tarkoitushakuisia
yksinkertaistavia johtopäätöksiä.

3. De Wit on 23.10.2018 julkaissut laitonlehti.net -verkkosivustolla artikkelin 
"Täky: Mitä islam tarjoaa?" Artikkeliin on sisällytetty 15 kuvan sarja, jossa
esitetään kysymys mitä islam meille tarjoaa ja esitetty vastauksina: jihadismin,
kunniamurhia, orjuuttamista, pedofiliaa, kaulankatkontaa, polttomurhia,
sukupuolielinten silvontaa, raiskauksia, panttivankeja, terroristeja,
mustakaapuja, mustakaaputerroristeja ja naisten sortamista. Artikkelissa
väitetään islamin eri suuntaukset ohittaen islamin olevan kauttaaltaan
väkivaltainen uskonto ja voimakkaasti yleistäen viestitetään, että kaikki
Suomeen saapuvat islaminuskoiset ovat uskontonsa perusteella väkivaltaisia ja
hyväksyvät kuvatunlaiset teot.

4. De Wit on 25.10.2018 julkaissut laitonlehti.net -verkkosivustolla artikkelin 
"Laiton sana: matupatja". Artikkelissa kerrotaan turvapaikanhakijoiden
hakeutuvan parisuhteeseen suomalaisten naisten kanssa vain kansalaisuuden
saadakseen. Artikkelissa kerrotaan tästä aiheutuvan riski aseellisesta
selkkauksesta ja uhataan tai ainakin solvataan, että tuossa selkkauksessa
turvapaikanhakijat ja heidän kanssaan parisuhteessa olevat tulevat kärsimään.
Lisäksi artikkelissa käytetään turvapaikanhakijoista halventavia nimityksiä
matu, mamu ja maanpetturi.

5. De Wit on 26.10.2018 julkaissut laitonlehti.net -verkkosivustolla artikkelin 
"Laiton laulu: Käymään muttei loisimaan!". Artikkeliin on kirjoitettu sanat
laulusta "Käymään muttei loisimaan" sekä lisätty linkit laulun
musiikkivideoon. Musiikkivideo kuvituksineen yleistää pakolaiset aseellisen
väkivallan tekijöiksi. Musiikkivideo on todettu kansanryhmää solvaavaksi ja
panettelevaksi Vantaan käräjäoikeuden tuomiolla 26.6.2018 / 127896
(Helsingin hovioikeus 29.3.2019/114335). Artikkelissa laulun sanoja
toistetaan, tuomiota referoidaan ja musiikkivideo on linkitetty solvaus- ja
panettelutarkoituksessa.

6. De Wit on 30.10.2018 julkaissut laitonlehti.net -verkkosivustolla artikkelin 
"Päivän kuva: Raiskausvaroitus!". Artikkelissa on muokattu kuva kuudesta
tieliikenteen varoitusmerkistä, joissa on kuvattu tummaihoinen mieshahmo
makaamassa valkoisen hahmon päällä. Kuvan alla on lisäksi panettelevuutta ja
solvaavuutta korostava teksti "Suomeen on päästetty sellaisella vauhdilla
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maahantunkeutujia, että monet heistä eivät edes ymmärrä kuinka vakava asia
on raiskaus. Esimerkiksi Afganistanin monilla alueilla raiskausta pidetään
pikkujuttuna. Samoin tietysti Lähi-Idän Isis-alueilla." Artikkelissa siten
väitetään yleistäen kaikkien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden syyllistyvän
raiskauksiin.

7. De Wit on 1.11.2018 julkaissut laitonlehti.net -verkkosivustolla artikkelin "
Feministisemmät liikennevalot: Nais- ja homovaloista pedovaloihin?".
Artikkelissa kerrotaan Afganistanista saapuneiden ihmisten yleisesti
harrastavan eläinteen sekaantumista, käyttävän lapsia seksuaalisesti hyväksi ja
huvittelumielessä raiskaavan poikalapsia.

8. De Wit on 19.11.2018 julkaissut laitonlehti.net -verkkosivustolla artikkelin 
"Dysgeniikka: Neekerit muuttuvat koko ajan tyhmemmiksi!?". Artikkelissa
kerrotaan tummaihoisten olevan älyllisesti muita vähälahjaisempia.
Kirjoituksessa käsitellään vanhan kiistanalaisen tutkimuksen tuloksia ja
tehdään tuloksista tarkoitushakuisia yksinkertaistavia johtopäätöksiä.

9. De Wit on 15.12.2018 julkaissut laitonlehti.net -verkkosivustolla artikkelin 
"Rauhan Nobel raiskattujen vauvojen lääkärille". Artikkelissa kerrotaan
kehitysmaalaistaustaisten maahanmuuttajien syyllistyvän suomalaistaustaisiin
verrattuna noin 20 kertaa useammin raiskauksiin sekä suomalaistaustaisista
poiketen syyllistyvän poikkeuksellisen törkeisiin raiskauksiin kuten
vastasyntyneisiin kohdistuviin raiskauksiin. Edelleen artikkelissa kerrotaan
kehitysmaalaistaustaisen maahanmuuttajien parissa seksuaalirikosten olevan
yleisesti hyväksyttäviä ja heille yleinen ylpeyden aihe. Artikkelissa esitetyt
väitteet ovat pakolaisia ja turvapaikanhakijoita voimakkaasti yleistäviä ja
sisällöltään vääriä

10. De Wit on 6.12.2018 julkaissut laitonlehti.net -verkkosivustolla artikkelin 
"Oulun poliisi suojelee pedofiilirinkiä? Jo yksi vapautettu! Mtv vähättelee".
Artikkelissa kerrotaan epäsuorasti, että kehitysmaista saapuneet
turvapaikanhakijat ovat syntyperänsä vuoksi yleisesti raiskaus- ja
pedofiliamyönteisiä. Artikkeliin on liitetty kuvallinen linkki, jonka
piirroskuvan keskiössä muslimit esitetään joukkoraiskaamassa nuorta
valkoihoista tyttöä.

11. De Wit on 17.10.2018 julkaissut laitonlehti.net -verkkosivustolla artikkelin
"Ruotsalaiset tytöt 1998 ja 2018". Artikkelin pääsisältönä on kuvapari, jossa
kuvatekstein swedish girls 1998 varustetussa kuvassa on kuvattu kolme
viimeistellysti tyyliteltyä vaaleaihoista nuorta naista. Toisessa kuvassa taas on
kuvatekstein swedish girls 2018 kuvattu kolmea mustaan hijabiin pukeutunutta
naista. Kuvaparin alle on vielä lisätty suomeksi teksti "Haluaako Suomi
tässäkin asiassa matkia Ruotsia?". Artikkelissa muslimit yleisesti kuvataan
vaaleaihoisiin nähden alempiarvoisena kansanryhmänä.

12. De Wit on 26.11.2018 julkaissut laitonlehti.net -verkkosivustolla artikkelin
"Neekerinainen usuttaa lapsensa varastamaan!" Artikkeliin on sisällytetty
kuvapari, jossa tummaihoisen naisen läsnä ollessa tummaihoinen lapsi yrittää
anastaa laukkua toisen ihmisen hallinnasta. Artikkelin tekstissä yleistäen
annetaan kuva siitä, että tummaihoiset naiset opettavat lapsensa varastamaan ja
että tummaihoiset ovat varkaita.

Yllä kuvatut artikkelit ovat olleet olleet laitonlehti.net -verkkosivustolla
yleisön saatavilla ainakin vielä 1.9.2020. Artikkelit ovat kokonaisuudessaan
mainittuja kansanryhmiä panettelevia tai solvaavia ja järjestysnumerolla 4
kuvattu artikkeli on lisäksi uhkaava.
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Vaatimus verkkoviestien poistamisesta yleisön saatavilta sekä hävittämisestä

Marco de Wit on sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun
lain 22 §:n 3 momentin nojalla määrättävä poistamaan yleisön saatavilta ja
hävittämään sisällöltään lainvastaiset mahdollisesti vielä poistamatta olevat,
syytteessä mainitut seuraavat verkkoviestit:

a) Osoitteessa laitonlehti.net olevat verkkoviestit:

1. 19.10.2018 "Tuomari Korjakoffin veli on poliisi: jäävi tuomitsemaan MV:tä
" (etpk liite 9) 
2. 24.10.2018 "Poliisin pervokolmikko fanittaa lapsien seksualisointia" (etpk
liite 1) 
3. 24.10.2018 "Kiduttaja-komisario Johanna Sinivuori valehteli oikeudessa!"
(etpk liite 13) 

Muu vaatimus syytekohdassa 1

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaaja de Wit on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset.

Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdissa 1-20

Syyttäjän muut vaatimukset

Marco de Wit on asettanut yleisön saataville mielipiteensä jakamalla Suomen
Kansa Ensin -puolueen vaalitilaisuuksissa Helsingin Narinkkatorilla 9.5.2019
ja 23.5.2019 vaalimainosta sekä 23.5.2019 selostamalla kovaäänisen kautta
kyseisen vaalimainoksen sisältöä saadakseen mielipiteensä mahdollisimman
laajan yleisön tietoisuuteen. Vaalimainoksessa panetellaan ja solvataan
muslimeja heidän syntyperänsä, kansallisen ja etnisen alkuperänsä sekä
uskontonsa perusteella.

Kyseiseen vaalimainokseen, jossa on de Witin tiedot ja Suomen Kansa Ensin
-puolueen tunnus, on sisällytetty piirroskuva, jonka kuvan keskiöön kuvataan
islaminuskoiset henkilöt joukkoraiskaamassa nuorta valkoihoista tyttölasta.
Vaalimainokseen on lisätty teksti "Pahinta tässä kuvassa on, että se on totta!".
Vaalimainoksessa esitetyssä mielipiteessä yleistäen kerrotaan muslimien
olevan seksuaalirikollisia.

09.05.2019 - 23.05.2019 Helsinki

Rikoslaki 11 luku 10 §
5500/R/0028243/19
25. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

De Wit on toiminut verkkolehden Laiton Lehti?! päätoimittajana ja julkaissut
artikkelit hallitsemallaan kaikille avoimella laitonlehti.net -verkkosivustolla,
jolle De Wit on tavoitellut suurta lukijakuntaa. Artikkeleissa esiintyvät
muslimeja, tummaihoisia, afganistanilaisia, pakolaisia ja turvapaikanhakijoita
uhkaavat, solvaavat ja panettelevat lausumat eivät ole hyväksyttävää liioittelua
tai provosointia. Lausumien levittäminen yleisön keskuuteen ei kuulu
sananvapauden suojan piiriin. Yllä kuvatut lausumat ovat kohdistuneet
yleisesti yllä mainittuihin kansanryhmiin ja niissä on yleistäen väitetty
kansanryhmiin kuuluvien olevan alempiarvoisia ja rikollisia. Lausumat ovat
ihmisarvoa loukkaavia ja omiaan herättämään suvaitsemattomuutta,
halveksuntaa ja vihaa yllä mainittuihin kansanryhmiin kuuluvia vastaan.
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4. 6. 5.11.2018 "Jallun voittovideo: Setä kotronen menee torille! (Sinivuoren
johdolla)" (etpk liite 10) 
5. 5.11.2018 jo aikaisemmin julkistettu video "Setä Kotronen" (etpk liite 62) 
6. 15.12.2018 "Ranskassa muslimipoliisit radikalisoituvat terroristeiksi!" (etpk
liite 5) 
7. 16.2.2019 "Laittomat uutiset: rastaneekeri, sossumafia ja konstaapeli
Susanna Mara" 
8. 16.2.2019 "Youtube sensuroi konstaapeli Susanna Maran kritisoinnin?"
(etpk liite 29) 
9. 1.12.2018 "Toivola & Mykkänen: Eduskunta ja poliisi mustemmiksi!" (etpk
liite 4) 
10. 18.10.2018 "Oikeusmurha: Ilja Janitskin vankilaan! Tuomaritar Mitja
Korjakoff afrofani?" etpk liite 7) 
11. 5.12.2018 "Allahin papitar tyrkyttää Maidaniin peniksen kuvia" (etpk liite
26) 
12. 18.10.2018 "Vankilamatikkaa: Joutuuko Ilja Janitskin vielä lusimaan lisää?
" (etpk liite 8) 
13. 16.10.2018 "Himbergin poliisiopisto esittää. Osa 1: Somalidialogiaa" (etpk
liite 2) 
14. 17.10.2018 artikkelin "Miksi poliisit eivät suostu pyydettäessä näyttämään
virkamerkkiään etpk liite 3) 
15. 25.10.2018 artikkelin "Somalilla suojaväri! Itä-Uudenmaan poliisin
kieltäytyy tutkimasta ryöstöä" (etpk liite 30) 
16. 25.10.2018 "Anarkistikomissaari Taponen iskee taas: matut hyväksi
Saksalle!" (etpk liite 4) 
17. 18.2.2019 "Poliisin ylikomisario Jari Taponen: raiskausaalto ei ole
lisännytturvattomuutta!" (etpk liite 18) 
18. 18.2.2019 "Äänestä: vihapuhepoliisi Jari Taponen vs. aitopoliisi Vesa
Levonen" (etpk liite 20) 
19. 23.3.2019 artikkelin "Ylikomissaari Jari Taponen levittää taas
suomalaisvastaista vihaa: Suomi on Euroopan rasistisin maa" (etpk liite 19) 
20. 13.11.2018 "Komisario Saku Lehikoinen: Mari Kososta saa lyödä!" (etpk
liite 24) 
21. 14.11.2018 "Poliisi: Maria saa lyödä ilman seuraamuksia! -Video" (etpk
liite 25) 
22. 15.11.2018 "Afgaanit joukkoraiskasi. Rikoskomisario Juha Järvelin
vähättelee ja pohjalaiset nössöilee! Miekkari tulee!" (etpk liite 22) 
23. 27.11.2018 "Talkradio: Pää leikattu halal-tyylisesti. Poliisi epäilee murhaa!
" (etpk liite 35). 
24. 11.12.2018 artikkelin "Poliisi vihdoin julkisti pedomatuksi epäillyn kuvan.
Löytyi heti!" (etpkliite 33) 
25. 20.12.2018 artikkelin "Rikosylikomisario Markus Kiiskinen idiootti vai
pedari?" (etpk liite 34) 
26. 15.1.2019 "Oulun rikosylikomisario Markus Kiiskisen viisauksia" (etpk
liite 32) 
27. 19.12.2018 "Kepuli vihapoliisi Lauri Nikula hyysännyt pedoraiskaajia?"
(etpk liite 6) 
28. 4.1.2019 "Rikoskomisario Markku Lylykangas suojelee Hyvinkään
joukkoraiskaajia?" (etpkliite 37) 
29. 4.1.2019 "Persujen Leena Meri hiljaa Hyvinkään joukkoraiskaustutkinnan
keskeyttämisestä" (etpk liite 36) 
30. 5.1.2019 "Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ja rikosylikomisario Ari
Soronen suojelevat terroristeja?" (etpk liite 38) 
31. 18.2.2019 "Poliisin ylikomisario Jari Taponen: Raiskausaalto ei ole
lisännyt turvattomuutta!" (etpk liite 18)

b) Osoitteessa marcodewit.fi olevat verkkoviestit:
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Asianomistajien vaatimukset

L sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 22 § 3

De Wit on sananvapauslain 22 §:n 3 momentin nojalla määrättävä poistamaan
yleisön saatavilta ja hävittämään seuraavat sisällöltään lainvastaiset edelleen
poistamatta olevat, syytteen teonkuvauksessa kuvatut artikkelit osoitteesta
verkko-osoitteesta laitonlehti.net:

1. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Idioluutio: Euroopasta
Eurabia. Sivilisaatio tuhoutumassa?"
2. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Vihakartta: ÄO
maailmankartta"
3. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Täky: Mitä islam tarjoa
a?"
4. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Laiton sana: matupatja"
5. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Laiton laulu: Käymään
muttei loisimaan!"
6. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Päivän kuva:
Raiskausvaroitus!"
7. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Feministisemmät
liikennevalot: Nais- ja homovaloista pedovaloihin?"
8. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Dysgeniikka: Neekerit
muuttuvat koko ajan tyhmemmiksi!?"
9. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Rauhan Nobel
raiskattujen vauvojen lääkärille"
10. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Oulun poliisi suojelee
pedofiilirinkiä? Jo yksi vapautettu! Mtv vähättelee"
11. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Ruotsalaiset tytöt
1998 ja 2018"
12. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Neekerinainen usuttaa
lapsensa varastamaan!"

Muu vaatimus syytekohdassa 24

De Wit on sananvapauslain 22 §:n 3 momentin nojalla määrättävä poistamaan
yleisön saatavilta ja hävittämään seuraavat sisällöltään lainvastainen edelleen
poistamatta oleva syytteen teonkuvauksessa kuvattu video "Marco de Witin
Lentävät Pyhät Kirjat" verkko-osoitteesta https://www.youtube.com (URL
https://www.youtube.com/watch?v=vNp-Wn3ZObA).

Muu vaatimus syytekohdassa 23

L sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 22 § 3

32. 5.5.2018 "Poliisireksi Himberg rasisti!?!" (etpk liite 39) 
33. 6.5.2018 "Poliisisiat vai poliisin sika-asiakkaat?" (etpk liite 40) 
34. 8.5.2018 "Poliisireksi Kimmo Himbergiä kritisoivia videoita sensuroidaan!
" (etpk liite 41) 
35. 30.8.2018 "Rikosilmoitus konstaapeli Järvisestä. Päästi
anarkistihyökkääjän karkuun!" (etpkliite 42) 
36. 22.6.2018 "Syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen väärentäjä?" (etpk liite 45) 
37. 24.6.2018 "Tuomari Mitja Korjakoff puolueellinen afrofani?" (etpk liite
43) 
38. 24.6.2018 "Tuomari Mitja Korjakoff väärentäjä?" (etpk liite 44) 
39. 22.11.2018 artikkelin "Marco De Wit videollaan: Olenko raiskaaja?" (etpk
liite 21)
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Taponen on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja vaatinut de Witin
velvoittamista suorittamaan korvauksena henkisestä kärsimyksestä 2500 euroa
korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 23.3.2019 lukien ja
oikeudenkäyntikulut, 2875,56 euroa, korkolain 4 § 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta.

Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 9

Petja Korjakoff on vaatinut de Witin velvoittamista korvaamaan loukkauksen
aiheuttamasta kärsimyksestä 4200 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen 5.11.2018 lukien.

Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 8

Kotro on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja vaatinut de Witin
velvoittamista korvaamaan vahingosta ja kärsimyksestä 4000 euroa korkolain
4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen tekoajankohdasta laskien.

Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 7

Mitja Korjakoff on yhtynyt syyttäjän
rangaistusvaatimukseen tekoaikoineen. Syyttäjän teonkuvauksessa esitetyt
Mitja Korjakoffin kunniaa törkeästi loukkaavat artikkelit ovat edelleen yleisön
saatavilla verkkosivustoilla ja muualla internetissä ja
löydettävissä Google-haulla.

Mitja Korjakoff on yhtynyt myös syyttäjän vaatimukseen verkkoviestien
poistamisesta yleisön saatavilta ja hävittämisestä.

Hän on vaatinut de Witin velvoittamista korvaamaan kärsimyksestä 10000
euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen rikoksen
viimeisestä tekopäivästä 30.7.2020 lukien.

Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 5

Hämäläinen on vaatinut de Witin velvoittamista korvaamaan kärsimyksestä 10
euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden
kuluttua tuomionantopäivästä lukien.

Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 4

Mara on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja vaatinut de Witin
velvoittamista suorittamaan korvauksena henkisestä kärsimyksestä 2500 euroa
korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 16.2.2019 lukien ja
oikeudenkäyntikulut, 2664,76 euroa, korkolain 4 § 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta.

Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 2

Sinivuori on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja vaatinut, että de Wit
velvoitetaan suorittamaan korvauksena henkisestä kärsimyksestä 2500 euroa
korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 5.11.2018 lukien ja
oikeudenkäyntikulut, 2627,80 euroa, korkolain 4 § 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomiosta lukien.

Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 1
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 mukaan päätoimittajan tehtävä on kritisoida. Kritiikki on ollutDe Witin
asiallista, ja kirjoituksissa on reagoitu aina johonkin vallankäyttöön. Kysymys
on ollut tällaisia tilanteita koskevien toimien asianmukaisesta kritisoinnista.
Alakohta B. on ollut riidaton lukuun ottamatta väitettä videoiden jäämisestä
internetin jakelukanaville; videoita on ainakin poistettu.

Syytekohta 1

De Wit on vastustanut syytekohtaa, mutta julkaisut ovat
olleet riidattomat. Arvostelu on kohdistunut asianomistajan toimintaan
julkisessa virassa. Asianomistaja on ollut kuvallisessa aineistossa virkapuvussa
tai muutoin virkatehtävässään. Läpi käydyt tilanteet ovat koskeneet viran
harjoittamista, asianomistajankin kuvaamin tavoin mm. mielenosoituksissa

Vastaus

Laki rikosuhrimaksusta 2 §, 3 § ja 4 §

Vastaaja Brandt on velvoitettava suorittamaan rikosuhrimaksu 80 euroa.

Rikosuhrimaksu

Laki rikosuhrimaksusta 2 §, 3 § ja 4 §

Vastaaja de Wit on velvoitettava suorittamaan rikosuhrimaksu 80 euroa.

Rikosuhrimaksu

Muut asiassa esitetyt vaatimukset

Nikula on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja vaatinut de Witin
velvoittamista korvaamaan kärsimyksestä 2200 euroa korkolain 4 § 1
momentin mukaisine viivästyskorkoineen rikoksentekopäivästä 19.12.2018
lukien ja oikeudenkäyntikulut, 3493,70 euroa, korkolain 4 § 1 momentin
mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamipäivästä
lukien.

Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 19

Kiiskinen on vaatinut de Witin velvoittamista korvaamaan henkisestä
kärsimyksestä 2500 euroa. Oikeudenkäyntikulua ei ole syntynyt.

Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 18

Järvelin on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja vaatinut de Witin
velvoittamista korvaamaan kärsimyksestä 2000 euroa korkolain 4 § 1
momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden
ratkaisun antamisesta lukien ja oikeudenkäyntikulut, 3437,28 euroa, samoin
korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua
käräjäoikeuden ratkaisun antamisesta lukien.

Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 14

Enqvist on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja vaatinut de Witin
velvoittamista korvaamaan kärsimyksestä 2500 euroa korkolain 4 § 1
momentin mukaisine viivästyskorkoineen 24.10.2018 alkaen.

Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 10
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joko tilanne- tai yleisjohtajana. Ainakaan kunnianloukkaus ei ole ollut
tekomuodoltaan törkeä. Asianomistaja on tutkinnassa lausunut, että tämä on
ollut ikävää ja haittaavaa, mutta hän ei ole kärsinyt erityisen suurta vahinkoa
asiassa. Tämä lausuma ei ole osoittanut suuren kärsimyksen aiheutumista,
eikä rikosnimikettä täytä pelkästään on omiaan -tilanne. Lisäksi kysymys on
ollut omakustanteisesta julkaisutoiminnasta, jonka julkinen tavoittavuus on
ollut rajallista ja jonka tuloksia palveluntarjoajat ovat pystyneet poistamaan.

Asianomistaja Sinivuoren korvausvaatimuksista

De Wit on vastustanut vaatimuksia perusteen osalta ja
kärsimyskorvausvaatimusta määrällisesti 900 euroa ylittäneiltä osin
mutta hänellä ei ole ollut
huomautettavaa oikeudenkäyntikuluvaatimusmäärästä.

Syytekohta 2

De Wit on vastustanut syytekohtaa. Julkaisut sinänsä ovat
olleet riidattomat. Arvostelu on kohdistunut asianomistajan toimintaan
julkisessa virassa. Asianomistaja on ollut kuvallisessa aineistossa virkapuvussa
tai muutoin virkatehtävissään. Ainakaan kunnianloukkaus ei ole
ollut tekomuodoltaan törkeä. Asianomistaja on lausunut tutkinnassa, ettei
julkaisujen osalta ole aiheutunut suurta kärsimystä tai erityisen suurta
vahinkoa, eikä rikosnimikettä täytä pelkästään on omiaan -tilanne. Lisäksi
kysymys on omakustanteisesta julkaisutoiminnasta, jonka julkinen
tavoittavuus on ollut rajallista ja jonka tuloksia palveluntarjoajat ovat
pystyneet poistamaan.

Asianomistaja Maran korvausvaatimuksista

De Wit on vastustanut vaatimuksia perusteen osalta ja
kärsimyskorvausvaatimusta määrällisesti 1500 euroa ylittäneiltä osin.
Ainakaan suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa asianomistaja ei
ollut kuulustelukertomuksensa mukaan
kokenut. Oikeudenkäyntikuluvaatimusmäärästä ei ole ollut huomautettavaa.

Syytekohta 3

De Wit on vastustanut syytekohtaa. Julkaisut sinänsä ovat olleet
riidattomat. Arvostelu on kohdistunut asianomistajan toimintaan julkisessa
virassa. Halventaviin nimityksiinkin on liittynyt suora viittaus poliisiin.
Lisäksi kysymys on ollut omakustanteisesta julkaisutoiminnasta, jonka
julkinen tavoittavuus on ollut rajallista ja jonka tuloksia palveluntarjoajat ovat
pystyneet poistamaan.

Syytekohta 4

Syytekohta on jätettävä tutkimatta. Ei ole ollut erittäin tärkeää yleistä etua,
joka olisi vaatinut syytteen nostamisen ilman asianomistajan
rangaistusvaatimusta.

Jos kohta tutkitaan, De Wit on vastustanut sitä. Julkaisut sinänsä ovat olleet
riidattomat. Arvostelu on kohdistunut asianomistajan toimintaan julkisessa
virassa. Kaikissa kohdissa on mainittu asianomistajan asema syyttäjänä tai
hänen käsittelemiään oikeudenkäyntejä, useimmissa molemmat. Ainakaan
kunnianloukkaus ei ole ollut tekomuodoltaan törkeä. Asianomistajan mukaan
vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa ei ollut varsinaisesti aiheutunut.
Rikosnimikettä ei täytä pelkästään on omiaan -tilanne. Lisäksi kysymys on
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ollut omakustanteisesta julkaisutoiminnasta, jonka julkinen tavoittavuus on
ollut rajallista ja jonka tuloksia palveluntarjoajat ovat pystyneet poistamaan.

Asianomistaja Hämäläisen korvausvaatimuksesta

De Wit on vastustanut vaatimusta perusteen osalta mutta hyväksynyt
sen määrällisesti.

Syytekohta 5

De Wit on vastustanut syytekohtaa. Julkaisut sinänsä ovat olleet
riidattomat. Arvostelu on kohdistunut asianomistajan toimintaan julkisessa
virassa. Henkilökohtaisuuksiin on viitattu vain potentiaalisena lähtökohtana
esitetylle asianomistajan viranharjoittamisen luonteelle. Ainakaan
kunnianloukkaus ei ole ollut tekomuodoltaan törkeä. Kysymys on
ollut omakustanteisesta julkaisutoiminnasta, jonka julkinen tavoittavuus on
ollut rajallista ja jonka tuloksia palveluntarjoajat ovat pystyneet poistamaan,
myös asianomistajaa koskevan aineiston osalta.

Asianomistaja Mitja Korjakoffin korvausvaatimuksesta

De Wit on vastustanut vaatimusta perusteen osalta ja määrällisesti 2000 euroa
ylittäneiltä osin. Kysymys on näyttänyt olevan marginaalisesta
kohderyhmästä, ja yleisimmin esiintyvien näkemysten kannattajat saattavat
pitää julkaisuja meriittinä.

Syytekohta 6

Syytekohta tulee jättää tutkimatta. Ei ole ollut erittäin tärkeää yleistä etua, joka
olisi vaatinut syytteen nostamisen ilman asianomistajan rangaistusvaatimusta.

Jos kohta tutkitaan, de Wit on vastustanut sitä. Julkaisut sinänsä ovat olleet
riidattomat. Arvostelu on kohdistunut asianomistajan toimintaan julkisessa
virassa, joka on ollut kuvallisessa aineistossa virkapuvussa tai muuten
virkatehtävissä. Asianomistaja ei ollut kokenut tapahtuneen olleen omiaan
aiheuttamaan hänelle vahinkoa tai kärsimystä tai häneen kohdistuvaa
halveksuntaa.

Syytekohta 7

De Wit on vastustanut kohtaa, mutta julkaisut ovat
olleet riidattomat. Arvostelu on kohdistunut asianomistajan toimintaan
julkisessa virassa. Ainakaan kunnianloukkaus ei ole ollut tekomuodoltaan
törkeä. Rikosnimikettä ei täytä pelkästään on omiaan -tilanne. Lisäksi
kysymys on ollut omakustanteisesta julkaisutoiminnasta, jonka julkinen
tavoittavuus on ollut rajallista ja jonka tuloksia palveluntarjoajat ovat
pystyneet poistamaan.

Asianomistaja Kotron korvausvaatimuksesta

De Wit on vastustanut vaatimusta henkisestä kärsimyksestä perusteen osalta ja
määrällisesti 1500 euroa ylittäneiltä osin. Asianomistaja ei ollut kokenut
ainakaan suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa.

Syytekohta 8

De Wit on vastustanut kohtaa, mutta julkaisut ovat olleet riidattomat ja osin
toistoa. Arvostelu on kohdistuvan asianomistajan toimintaan julkisessa virassa:
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on spekuloitu vain yhteyksiä toiseen poliisiin tai käräjätuomariin.
Asianomistaja on myös jäänyt ikään kuin sivurooliin artikkelissa.

Asianomistaja Petja Korjakoffin korvausvaatimuksesta

De Wit on vastustanut vaatimusta henkisestä kärsimyksestä perusteen osalta ja
määrällisesti 1100 euroa ylittäneiltä osin.

Syytekohta 9

De Wit on vastustanut syytekohtaa. Julkaisut sinänsä ovat
olleet riidattomat. Arvostelu on kohdistunut asianomistajan toimintaan
julkisessa virassa. Ainakaan kunnianloukkaus ei ole ollut tekomuodoltaan
törkeä. Asianomistaja ei ollut kokenut erityisen suurta
vahinkoa. Rikosnimikettä ei täytä pelkästään on omiaan -tilanne. Lisäksi
kysymys on ollut omakustanteisesta julkaisutoiminnasta, jonka julkinen
tavoittavuus on ollut rajallista ja jonka tuloksia palveluntarjoajat ovat
pystyneet poistamaan.

Asianomistaja Taposen korvausvaatimuksista

De Wit on vastustanut vaatimuksia perusteen osalta ja
kärsimyskorvausvaatimusta määrällisesti 1500 euroa ylittänein osin - ainakaan
asianomistaja ei ollut kokenut erityisen suurta vahinkoa - mutta hänellä ei ole
ollut huomautettavaa oikeudenkäyntikuluvaatimusmäärästä.
Syytekohta 10

De Wit on vastustanut kohtaa, mutta julkaisu on ollut riidaton. Arvostelun
on kohdistunut asianomistajan toimintaan julkisessa virassa, ja nimenomaan
virkapuvussa Pride-kulkueeseen osallistumista on ongelmallisena pidettykin.
Ainakaan kunnianloukkaus ei ole ollut tekomuodoltaan törkeä. Yksi artikkeli
on käsitellyt asianomistajaa vain osittain. Lisäksi kysymys on ollut
omakustanteisesta julkaisutoiminnasta, jonka julkinen tavoittavuus on
ollut rajallista ja jonka tuloksia palveluntarjoajat ovat pystyneet poistamaan.

Asianomistaja Eqvistin korvausvaatimuksesta

De Wit on vastustanut kärsimysvaatimusta perusteen osalta ja määrällisesti
1400 euroa ylittäneiltä osin.

Syytekohta 11

Syytekohta tulee jättää tutkimatta. Ei ole ollut erittäin tärkeää yleistä etua, joka
olisi vaatinut syytteen nostamisen ilman asianomistajan rangaistusvaatimusta.

Jos kohta tutkitaan, de Wit on vastustanut sitä. Julkaisu sinänsä on
ollut riidaton. Arvostelu on kohdistunut asianomistajan toimintaan julkisessa
virassa. Ainakaan kunnianloukkaus ei ole ollut tekomuodoltaan törkeä.
Asianomistaja ei ollut kokenut tiedon tai vihjauksen olleen omiaan
aiheuttamaan vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa, eikä tällaisia ollut
aiheutunut. Lisäksi kysymys on ollut omakustanteisesta julkaisutoiminnasta,
jonka julkinen tavoittavuus on ollut rajallista ja jonka tuloksia
palveluntarjoajat ovat pystyneet poistamaan.

Syytekohta 12

De Wit on vastustanut kohtaa. Julkaisu sinänsä on ollut riidaton.
Asianomistajan nimen mainitseminen on johtunut vain siitä, että de Wit oli
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lukenut kirjettä tietämättä etukäteen sen sisältöä, ja se oli mennyt suoraan
videolle. Arvostelu on kohdistunut asianomistajan toimintaan julkisessa
virassa, ja vain virkatoiminnasta yksittäisen mielenilmauksen yhteydessä on
ollut kysymyskin.

Syytekohta 13

Kohta tulee jättää tutkimatta. Ei ole ollut erittäin tärkeää yleistä etua, joka olisi
vaatinut syytteen nostamisen ilman asianomistajan rangaistusvaatimusta.

Jos kohta tutkintaan, de Wit on vastustanut sitä. Julkaisut sinänsä ovat
olleet riidattomat. Arvostelu on kohdistunut asianomistajan toimintaan
julkisessa virassa, ja koskenut yksittäisen tapauksen ratkaisua.

Syytekohta 14

De Wit on vastustanut syytekohtaa. Julkaisut sinänsä ovat
olleet riidattomat. Arvostelu on kohdistunut asianomistajan toimintaan
julkisessa virassa ja koskenut yksittäisen tapauksen virkatoimia.

Asianomistaja Järvelinin korvausvaatimuksista

De Wit on vastustanut vaatimuksia perusteen osalta ja
kärsimyskorvausvaatimusta määrällisesti 1100 euroa ylittäneiltä osin.
Kysymys on ollut yhdestä artikkelista ja yhdestä videosta lyhyin
tekoajoin. Hän on hyväksynyt oikeudenkäyntikuluvaatimuksen käytettyine
tuntihintoineen muuten mutta paljoksunut valmistautumisesta 11.3.2021
päivän osalta vaadittua määrää 330 euroa ylittäneiltä osin. Muulta osin
kuluvaatimukseen ei ole ollut huomautettavaa, mutta pääkäsittelypäivän
16.3.2021 kulun tulee olla toteutuneen ajan mukainen.

Syytekohta 15

De Wit on vasustanut kohtaa. Julkaisu sinänsä on ollut riidaton. Arvostelu on
kohdistunut asianomistajan toimintaan julkisessa virassa. Kyse on
ollut de Witin kiinniottotilanteesta.

Syytekohta 16

De Wit on vastustanut syytekohtaa. Julkaisu sinänsä on ollut
riidaton. Arvostelu on kohdistunut asianomistajan toimintaan julkisessa
virassa. Kyse on ollut de Witin kiinniottotilanteesta.

Syytekohta 17

De Wit on vastustanut syytekohtaa. Julkaisut sinänsä ovat
olleet riidattomat. Arvostelu on kohdistunut asianomistajan toimintaan
julkisessa virassa ja koskenut yksittäisen tapauksen virkatoimia.

Syytekohta 18

De Wit on vastustanut kohtaa. Julkaisut sinänsä ovat olleet
riidattomat. Arvostelu on kohdistunut asianomistajan toimintaan julkisessa
virassa ja liittynyt vähäiseen tiedottamiseen, jota muutkin olivat
ihmetelleet. Törkeä tekomuoto ei ole täyttynyt, koska asianomistajalle ei ollut
aiheutunut suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa. Lisäksi kysymys on
ollut omakustanteisesta julkaisutoiminnasta, jonka julkinen tavoittavuus on
ollut rajallista ja jonka tuloksia palveluntarjoajat ovat pystyneet poistamaan.
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Asianomistaja Kiiskisen korvausvaatimuksesta

De Wit on vastustanut vaatimusta perusteen osalta ja määrällisesti 1200 euroa
ylittäneiltä osin. Ainakaan suurta kärsimystä tai erityisen suurta
vahinkoa asianomistaja ei ollut kuulustelukertomuksensa mukaan kokenut.

Syytekohta 19

De Wit on vastustanut syytekohtaa. Julkaisu sinänsä on
ollut riidaton. Arvostelu on kohdistunut asianomistajan toimintaan julkisessa
virassa ja poliittisessa toiminnassa.

Asianomistaja Nikulan korvausvaatimuksista

De Wit on vastustanut korvausvaatimuksia perusteen osalta ja
kärsimyskorvausvaatimusta määrällisesti 1000 euroa ylittäneiltä osin.
Kysymys on ollut yhdestä artikkelista. Hänellä ei ole ollut
lausuttavaa asianomistajan oikeudenkäyntikuluvaatimusmäärästä.

Syytekohta 20

Syytekohta tulee jättää tutkimatta. Ei ole ollut erittäin tärkeää yleistä etua, joka
olisi vaatinut syytteen nostamisen ilman asianomistajan rangaistusvaatimusta.

Jos kohta tutkitaan, de Wit on vastustanut sitä. Julkaisut sinänsä ovat
olleet riidattomat. Arvostelu on kohdistunut asianomistajan toimintaan
julkisessa virassa. Jokaisessa yhteydessä on ollut poliisiviittaus.
Asianomistajan mukaan tiedot ja vihjaukset eivät olleet olleet omiaan
aiheuttamaan vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa eikä sellaisia ollut
aiheutunut.

Haastehakemus R 20/5759

21. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan 6.-14.4.2019

De Wit on vastustanut syytekohtaa. Sanalla "matu" on tarkoitettu
maahantunkeutujaa, eikä kansanryhmää ole muodostettavissa sen perusteella,
ovatko henkilön perusteet Suomeen saapumiselle olleet oikeutetut vai
valheelliset. Ilmaisulla "homotus" on puolestaan viitattu
sukupuolivähemmistöjen korostettuun esilläpitoon, jonka harjoittajat eivät
usein itse kuulu seksuaalisesti tai muutenkaan mihinkään
vähemmistöryhmään. Sen taustalla on usein valtamedia, eikä henkilötoimija
ole edes yksilöitävissä.

"Kumman Suomen haluat?" - mainoksen alakuvan lyömäasehenkilö pimeässä
ympäristössä ei ole ollut luonnehdittavissa. Kasvot peittävä huivi on laajalti
koettu naista alistavaksi vaatekappaleeksi, ja niin sanotut burkat ovatkin
kiellettyjä jo vajaassa kymmenessä Euroopan maassa. Riidattomat seikat
ovat olleet riidattomat, ja de Wit on ollut puolueen johtohahmon asemassa.

22. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan 6.4.2019

 on vastustanut syytekohtaa. Teonkuvaus on ollut kokonaan riitainen.Brandt
Brandt on ollut kuitenkin paikalla ja mainostanut itseään, mutta kuvaus ja
tulkinta, joka asiassa on esitetty, on ollut poliittista vainoa. Hänen
vaalimainoksessaan on lukenut matot ulos, joten syyttäjän tulkinta asiasta on
ollut väärä. Syyttäjä on syrjinyt Brandtia ja samaistanut
hänet kanssavastaajaan, mutta Brandtilla ei ole ollut tekemistä de Witin
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Todistelu

kunnianloukkausjuttujen kanssa. Brandtia tulee kohdella itsenäisenä
henkilönä.

Syyte on hylättävä, ja valtio on velvoitettava korvaamaan Brandtille tämän
oikeudenkäyntikuluina paperikulut 30 euroa, tulostusmatkakulut Vantaalle ja
takaisin, yhteensä 39,60 euroa, ja kahden päivän matkakuluina Pirkanmaan
käräjäoikeuteen 211,20 euroa, kaikki yhteensä 280,80 euroa.

Hän ei ole halunnut maksaa rikosuhrimaksua. Hän on toiminut oikein.

23. Uskonrauhan rikkominen 23.5.2019-24.8.2020

  on vastustanut syytekohtaa. Jo riidattomista seikoista on selvinnyt,De Wit
että heiteltyjä eri uskontojen pyhiä kirjoituksia on ollut muitakin, yli kaksi
kertaa enemmän, kuin joista on syytetty. Jos menettelytapa on ollut niiden
osalta sama mutta ei ole ollut rikos, se ei ole voinut olla rikos näidenkään
osalta. Muiden kirjojen joukossa on ollut myös Raamattu, minkä osalta on
huomattava, että rikoslain 17 luvun 10 §:n sanamuoto kuuluu "joka julkisesti
pilkkaa Jumalaa tai...". Kristillisen Jumalan ensisijaisesta asemasta
säädöksessä ja syytteen siltä osin nostamattomuudesta seuraa, että syyte on
hylättävä viimeistään tulkittaessa epäselvä seikka syytetyn eduksi.

Haastehakemus R 20/5758

24. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan 17.10.2018-1.9.2020

De Wit on vastustanut syytekohtaa. Kysymys on sananvapauden käyttämisestä
poliittisena toimijana. Riidattomat seikat ovat olleet riidattomat. Asiassa on
otettava huomioon valtakunnansyyttäjänviraston kansanryhmää vastaan
kiihottamista koskevan rikoksen syyttämisraja, päätökset, joiden osalta
aiemmin ei ole päädytty syyttämään.

25. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan 9.5.2019-23.5.2019

De Wit on vastustanut syytekohtaa. Viestien kritiikki on kohdistunut
kantasuomalaisen näköisiin poliitikoihin ja virkamiehiin kuvan laidoilla ja
ollut luonteeltaan sallittua, eikä islamisti ole tarkoittanut muslimia.
Riidattomat seikat ovat olleet riidattomat. Vaalimainoksesta on ollut eri
versioita, joita kaikkia ei ole jaettu.

Syyttäjän muut vaatimukset

De Wit on vastustanut syyttäjän muita vaatimuksia perusteen osalta. Hänellä ei
ole ollut huomautettavaa todistelukustannusmääristä muulta osin eikä
matkakustannusten osalta julkisten kulkuneuvojen käyttämistä vastanneelta
osalta. Perustunnusmerkistön mukaiset kunnianloukkaukset eivät johda
rikosuhrimaksuvastuuseen. Verkkoviestien poistamisvaatimusten
vastustaminen on perustunut syytteen kiistämiseen. Viestejä ei ole perustetta
poistaa, jos syyksilukemista ei tapahdu; silloin ei ole oikeudellista perustetta
käyttää vaatimusta de Witiä vastaan. Asiassa on vedottu myös viestien
edelleen linkittämiseen, joten omien viestien poistaminen ei merkitse samaa
kuin verkosta poistaminen.

 on vastustanut Brandtin oikeudenkäyntikuluvaatimusta perusteenSyyttäjä
osalta, mutta hänellä ei ole ollut siitä määrällisesti huomautettavaa.
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Kirjalliset todisteet

Alla olevassa luettelossa saman todisteen toistuessa todiste on merkitty
*:llä ja todisteen numero on merkitty todisteen nimen perään. 

Syytekohta 1

1. video "Hirviöpoliisittaret?: Johanna Sinivuori ja Katariina
Tuominen lasuilmoitusten tehtailijoita?" (etpk 2400/R/20180/18
liitteet 1,3 ja 4)
2. video "Sossuilmiannon tekijä paljastunut" (etpk 2400/R/20180/18
liitteet 2 ja 4)
3. Laitonlehti.net -julkaisu: "Tuomari Korjakoffin veli on poliisi! Jäävi
tuomitsemaan MV:tä!" (Liite 9. Etpk s. 200-213, pdf-tiedosto s.
65-78)
4. Laitonlehti.net -julkaisu: "Poliisin pervokolmikko fanittaa lapsien
seksualisointial" (Liite 1. Etpk s. 136-149, pdf-tiedosto s. 1-14)
5. Laitonlehti.net -julkaisu: Kiduttaja-komisario Johanna Sinivuori
valehteli oikeudessa!" (Liite 13. Etpk s. 229-239, pdf-tiedosto s.
94-104)
6. Laitonlehti.net -julkaisu: "Jallun voittovideo: Setä Kotronen
menee torille! (Sinivuoren johdolla)" (Liite 10. Etpk s. 214-218,
pdf-tiedosto s. 79-83)
7. video ”Setä Kotronen” (Liite 62, erillinen videotiedosto)

Syytekohta 2

8. video "Musta barbaari ja konstaapeli Susanna Mara" (etpk
5500/R/18535/18 liitteet 2, 7 ja 10)
9. video "Rikollinen poliisi Susanna Mara" (etpk 5500/R/18535/18
liitteet 4, 8 ja 10)
10. video "Osa II. Rikollinen poliisi Susanna Mara" (etpk
5500/R/18535/18 liitteet 5, 9 ja 10)
11. Laitonlehti.net -julkaisu: "Ranskassa muslimipoliisit
radikalisoituvat terroristeiksi!" (Liite 5. Etpk s. 170-176, pdf-tiedosto
s. 35-41)
12. Laitonlehti.net -julkaisu: "Laittomat uutiset: rastaneekeri,
sossumafia ja konstaapeli Susanna Mara" (Liite 28. Etpk s.342-344,
pdf-tiedosto s. 207-209)
13. Laitonlehti.net -julkaisu: "Youtube sensuroi konstaapeli
Susanna Maran kritisoinnin?" (Liite 29. Etpk s. 345-351,
pdf-tiedosto s. 201-216)

Syytekohta 3

14. Marcodewit.fi -sivuston julkaisu: "Poliisireksi Kimmo Himberg
rasistil?!" (Liite 39. Etpk s. 422, pdf-tiedosto s. 287)
15. Marcodewit.fi -sivuston julkaisu: "Poliisisiat vai poliisin
sika-asiakkaat?" (Liite 40. Etpk s. 423, pdf-tiedosto s. 288)
16. Marcodewit.fi -sivuston julkaisu: "Poliisireksi Kimmo Himbergiä
kritisoivia videoita sensuroidaan!" (Liite 41. Etpk s. 289,
pdf-tiedosto s. 424)
17. Marcodewit.fi -sivuston julkaisu: "Rikosilmoitus konstaapeli
Järvisestä. Päästi anarkistihyökkääjän karkuun!" (Liite 42. Etpk s.
290, pdf-tiedosto s. 425)
18. Laitonlehti.net -julkaisu: "Poliisin pervokolmikko fanittaa lapsien
seksualisointial" (Liite 1. Etpk s. 136-149, pdf-tiedosto s. 1-14)
19. Laitonlehti.net -julkaisu: "Toivola ja Mykkänen: Eduskunta ja
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poliisi mustemmiksi!" (Liite 4. Etpk s. 165-169, pdf-tiedosto s.
30-34)

Syytekohta 4

20. Marcodewit.fi -sivuston julkaisu: "Syyttäjä Juha-Mikko
Hämäläinen väärentäjä?" (Liite 45. Etpk s. 428, pdf-tiedosto s. 293)
21. Marcodewit.fi -sivuston julkaisu: "Tuomari Mitja Korjakoff
puolueellinen afrofani?" (Liite 43. Etpk s. 426, pdf-tiedosto s. 291)
22. Marcodewit.fi -sivuston julkaisu: "Tuomari Mitja Korjakoff
väärentäjä?" (Liite 44. Etpk s. 427, pdf-tiedosto s. 292)
23. Laitonlehti.net -julkaisu: "Oikeusmurha: Ilja Janitskin vankilaan!
Tuomaritar Mitja Korjakoff afrofani?" (Liite 7. Etpk s. 185-193,
pdf-tiedosto s. 50-58)
24. Laitonlehti.net -julkaisu: "Allahin papitar tyrkyttää Maidaniin
peniksen kuvia!" (Liite 26. Etpk s. 321-328, pdf-tiedosto s. 186-193)
24a. tutkinnan päätös (23.8.2017), 5500/S//8612/17

Syytekohta 5

* Marcodewit.fi -sivuston julkaisu: "Tuomari Mitja Korjakoff
puolueellinen afrofani?" (Todiste 21. Liite 43. Etpk s. 426,
pdf-tiedosto s. 291)
* Marcodewit.fi -sivuston julkaisu: "Tuomari Mitja Korjakoff
väärentäjä?" (Todiste 22. Liite 44. Etpk s. 427, pdf-tiedosto s. 292)
* Laitonlehti.net -julkaisu: "Oikeusmurha: Ilja Janitskin vankilaan!
Tuomaritar Mitja Korjakoff afrofani?" (Todiste 23. Liite 7. Etpk s.
185-193, pdf-tiedosto s. 50-58)
25. Laitonlehti.net -julkaisu: "Vankilamatikkaa: Joutuuko Janitskin
vielä lusimaan lisää?" (Liite 8. Etpk s. 194-199, pdf-tiedosto 59-64)
* Laitonlehti.net -julkaisu: "Tuomari Korjakoffin veli on poliisi! Jäävi
tuomitsemaan MV:tä!" (Todiste 3. Liite 9. Etpk s. 200-213,
pdf-tiedosto s. 65-78)
26. video ”Ilja vankilaan” (Liite 62, erillinen videotiedosto)
27. video ”Oikeusmurha MVn Janitskin vankilaan. Tuomaritar
a-fani?” (Liite 62, erillinen videotiedosto)
27.a Omaterveyden kirjaukset 4.7.2018 ja 8.3.2021, lääkärintodistus
8.3.2021 ja lääkärinlausunto 11.3.2021

Syytekohta 6

28. Laitonlehti.net -julkaisu: "Himbergin poliisiopisto esittää. Osa 1:
Somalidialogiaa" (Liite 2. Etpk s. 150-157, pdf-tiedosto s. 15-22)
29. Laitonlehti.net -julkaisu: "Miksi poliisit eivät suostu
pyydettäessä näyttämään virkamerkkiään?" (Liite 3. Etpk s.
158-164, pdf-tiedosto s. 23-29)
30. Laitonlehti.net -julkaisu: "Somalilla suojaväri! Itä-Uudenmaan
poliisi kieltäytyy tutkimasta ryöstöä." (Liite 30. Etpk s. 352-359,
pdf-tiedosto s. 217-224)
31. video ”Avaan kirjeen valtakunnansyyttäjältä” (Liite 62, erillinen
videotiedosto)

Syytekohta 7

* Laitonlehti.net -julkaisu: "Tuomari Korjakoffin veli on poliisi! Jäävi
tuomitsemaan MV:tä!" (Todiste 3. Liite 9. Etpk s. 200-213,
pdf-tiedosto s. 65-78)
* Laitonlehti.net -julkaisu: "Poliisin pervokolmikko fanittaa lapsien
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seksualisointial" (Todiste 18. Liite 1. Etpk s. 136-149, pdf-tiedosto
s. 1-14)
* Laitonlehti.net -julkaisu: "Jallun voittovideo: Setä Kotronen menee
torille! (Sinivuoren johdolla)" (Todiste 6. Liite 10. Etpk s. 214-218,
pdf-tiedosto s. 79-83)
* video ”Setä Kotronen” (Todiste 7. Liite 62, erillinen videotiedosto)

Syytekohta 8

* Laitonlehti.net -julkaisu: "Tuomari Korjakoffin veli on poliisi! Jäävi
tuomitsemaan MV:tä!" (Todiste 3. Liite 9. Etpk s. 200-213,
pdf-tiedosto s. 65-78)
* Laitonlehti.net -julkaisu: "Jallun voittovideo: Setä Kotronen menee
torille! (Sinivuoren johdolla)" (Todiste 6. Liite 10. Etpk s. 214-218,
pdf-tiedosto s. 79-83)

Syytekohta 9

* Laitonlehti.net -julkaisu: "Poliisin pervokolmikko fanittaa lapsien
seksualisointial" (Todiste 18. Liite 1. Etpk s. 136-149, pdf-tiedosto
s. 1-14)
* Laitonlehti.net -julkaisu: Kiduttaja-komisario Johanna Sinivuori
valehteli oikeudessa!" (Todiste 5. Liite 13. Etpk s. 229-239,
pdf-tiedosto s. 94-104)
32. Laitonlehti.net -julkaisu: "Anarkistikomissaari Taponen iskee
taas: matut hyväksi Saksalle!" (Liite 14. Etpk s. 240-245,pdf-tiedosto s.
105-110)
* Laitonlehti.net -julkaisu: "Jallun voittovideo: Setä Kotronen menee
torille! (Sinivuoren johdolla)" (Todiste 6. Liite 10. Etpk s. 214-218,
pdf-tiedosto s. 79-83)
33. Laitonlehti.net julkaisu: "Poliisin ylikomisario Jari Taponen:
raiskausaalto ei ole lisännyt turvattomuutta!" (Liite 18. Etpk s.
262-269, pdf-tiedosto s. 127-134)
34. Laitonlehti.net -julkaisu: "Äänestä: vihapuhepoliisi Jari Taponen
vs. aitopoliisi Vesa Levonen" (Liite 20. Etpk s. 276-285,
pdf-tiedosto s. 141-150)
35. Laitonlehti.net -julkaisu: "Ylikomissaari Jari Taponen levittää
taas suomalaisvastaista vihaa: Suomi Euroopan rasistisin maa"
(Liite 19. Etpk s. 270-275, pdf-tiedosto s. 135-140)

35a. video 14.11.2018 "Poliisi Maria saa lyödä" (etptkliite 62)

Syytekohta 10

* Laitonlehti.net -julkaisu: "Poliisin pervokolmikko fanittaa lapsien
seksualisointial" (Todiste 18. Liite 1. Etpk s. 136-149, pdf-tiedosto
s. 1-14)

Syytekohta 11

* Laitonlehti.net -julkaisu: "Poliisin pervokolmikko fanittaa lapsien
seksualisointial" (Todiste 18. Liite 1. Etpk s. 136-149, pdf-tiedosto
s. 1-14)

Syytekohta 12

* video ”Avaan kirjeen valtakunnansyyttäjältä” (Todiste 31. Liite 62,
erillinen videotiedosto)
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Syytekohta 13

36. Laitonlehti.net -julkaisu: "Komisario Saku Lehikoinen: Mari
Kososta saa lyödä!" (Liite 24. Etpk s. 305-315, pdf-tiedosto
170-180)
37. Laitonlehti.net -ju|kaisu: "Poliisi: Maria saa lyödä ilman
seuraamuksia! -Video" (Liite 25. Etpk s. 316-320, pdf-tiedosto s.
181-185)

Syytekohta 14

38. Laitonlehti.net -julkaisu: "Afgaanitjoukkoraiskasi.
Rikoskomisario Juha Järvelin vähättelee ja pohjalaiset nössöilee
Miekkari tulee!" (Liite 22. Etpk s. 291-299, pdf-tiedosto s. 156-164)
39. video "SKE6 poliisi vähättelee Seinäjoen
joukkoraiskausta” (Liite 62, erillinen videotiedosto. Litterointi ajalta
36.55-43.25. Liite 59, etpk s. 445-446, pdf-tiedosto s. 310-311)

Syytekohta 15

40. video "Olenko raiskaaja 21.11.2018.” (Liite 62, erillinen
videotiedosto. Litterointi aikaväli 11:40 - 20:30. Liite 58, etpk s.
442-444, pdf-tiedosto s. 307-309)

Sytekohta 16

41. Laitonlehti.net -julkaisu: "Marco de Wit videollaan: Olenko
raiskaaja?" (Liite 21. Etpk s. 286-290, pdf-tiedosto s. 151-155)
* video "Olenko raiskaaja 21.11.2018.” (Todiste 40. Liite 62,
erillinen videotiedosto)

Syytekohta 17

42. Laiton Lehti? -julkaisu: ”Talkradio: Pää leikattu halal-tyylisesti.
Poliisi epäilee murhaa!" (Liite 35. Etpk s. 388-393, pdf-tiedosto s.
253-158)

Syytekohta 18

43. Laitonlehti.net -julkaisu: "Poliisi vihdoin julkisti pedomatuksi
epäillyn kuvan. Löytyi heti!" (Liite 33. Etpk s. 372-378, pdf-tiedosto
s. 237-243)
44. Laitonlehti.net -julkaisu: "Rikosylikomisario Markus Kiiskinen
idiootti vai pedari?" (Liite 34. Etpk s. 379-387, pdf-tiedosto
244-252)
45. Laitonlehti.net -julkaisu: "Oulun rikosylikomisario Markus
Kiiskisen viisauksia" (Liite 32. Etpk s. 367-371, pdf-tiedosto s.
232-236)

Syytekohta 19

46. Laitonlehti.net -julkaisu: "Kepuli vihapoliisi Lauri Nikula
hyysännyt pedoraiskaajia?" (Liite 6. Etpk s. 177-184, pdf-tiedosto s.
42-49)

Syytekohta 20

47. Laitonlehti.net -julkaisu: "Rikoskomisario Markku Lylykangas
suojelee Hyvinkään joukkoraiskaajia?" (Liite 37. Etpk s. 401-410,



44 (107)
pdf-tiedosto s. 266-275)
48. Laitonlehti.net -julkaisu: "Persujen Leena Meri hiljaa
joukkoraiskaustutkinnan keskeyttämisestä" (Liite 36. Etpk s.
394-400, pdf-tiedosto s. 259-265)
49. Laitonlehti.net -julkaisu: "Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen
ja rikosylikomisario Ari Soronen suojelevat terroristeja?" (Liite 38.
Etpk s. 411-421, pdf-tiedosto 276-286)
* Laitonlehti.net julkaisu: "Poliisin ylikomisario Jari Taponen:
raiskausaalto ei ole lisännyt turvattomuutta!" (Todiste 33. Liite 18.
Etpk s. 262-269, pdf-tiedosto s. 127-134)

Syytekohdat 1 - 20

50. näyttökuvia Laiton lehti? -verkkojulkaisusta (Liitteet 46-56. Etpk
s. 429-439. pdf-tiedosto 294-304)

Muu oikeudenkäyntiaineisto

Oikeudessa on luettu Kotron, Vaseniuksen, Kiiskisen ja Taposen
esitutkintakertomukset  merkityiltä osin.

Oikeudessa on luettu Thomas Elfgrenin esitutkintakertomus.

Syytekohta 21-22

 - valokuvaliite 15.11.2019 (etpk liite 1)
 - video "Hurjia vaalimainoksia" (etpk liite 2.1): videosta kohdat
0.10-0.11, 0.22-0.26.45, 0.28-0.28.40, 0.33.10 - 0.34
- video "Poliisi paikalle: SKE:n vihavaalimainokset Narinkkatorilla"
(etpk liite 2.2): videosta kohta 1.23.50-1.26.00

Vastaaja Brandt

- hahmopsykologiaesimerkki (Kokkola) kirjoitusvirheen lukemisesta
- tulosteita Twitter-viesteistä
- Wikipedia-artikkeli
- artikkeli 30.3.2021 Uutisaamu-ohjelmasta

- artikkeli 17.7.2019 MTV-uutisista

Vastaaja de Wit

- kuvakaappaus yle.fi 21.8.2013, "Liikaa homotusta" (esitutkinnan liite)
- päätös esitutkinnan rajoittamisesta 19.10.2015, 15/673, E 15/691,
Valtakunnansyyttäjänvirasto
- Valtakunnansyyttäjänviraston ilmoitus professori Tatu Vanhasen
haastattelua koskevassa asiassa 30.9.2004

Muu oikeudenkäyntiaineisto

Oikeudessa on luettu de Witin esitutkintakertomus merkityiltä osin
(syytekohta 21).

Syytekohta 23

- video "Vaalikujalla poliisi vs. vaalimainokset, videosta kohta 1:34 -
1:43 (Etpk liite 2.1)
- video "Marco de Witin Lentävät Pyhät Kirjat" (Etpk liite 2.2)
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Tuomion perustelut

- video "Finlandiya'ada secim cadirinda Kur'an i KerinYe saldiri!" (Etpk
liite 2.3)

Syytekohta 24

1. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Idioluutio:
Euroopasta Eurabia. Sivilisaatio tuhoutumassa?" (etpk R/90646/18 liite
6)

2. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Vihakartta: ÄO
maailmankartta" (etpk R/90646/18 liite 7)

3. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Täky: Mitä islam
tarjoaa?" (etpk R/90646/18 liite 5)

4. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Laiton sana:
matupatja" (etpk R/90646/18 liite 4)

5. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Laiton laulu:
Käymään muttei loisimaan!" (etpk R/90646/18 liite 3)

6. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Päivän kuva:
Raiskausvaroitus!" (etpk R/90646/18 liite 2)

7. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Feministisemmät
liikennevalot: Nais- ja homovaloista pedovaloihin?" (etpk R/90646/18
liite 1)

8. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Dysgeniikka:
Neekerit muuttuvat koko ajan tyhmemmiksi!?" (etpk R/90646/18 liite 9)

9. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Rauhan Nobel
raiskattujen vauvojen lääkärille" (etpk R/90646/18 liite 12)

10. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Oulun poliisi
suojelee pedofiilirinkiä? Jo yksi vapautettu! Mtv vähättelee" (etpk
R/90646/18 liite 11)

11. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Ruotsalaiset
tytöt 1998 ja 2018" (etpk R/90646/18 liite 8)

12. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Neekerinainen
usuttaa lapsensa varastamaan!" (etpk R/90646/18 liite 10)

Syytekohta 25

13. kopio takavarikoidusta vaalimainoksesta (etpk 28243/19 liite 4)

 

Henkilötodistelu

Sinivuori, Mara, Himberg, Hämäläinen, Mitja Korjakoff, Vasenius,
Kotro, Petja Korjakoff, Taponen, Enqvist, Saarinen, Lehikoinen,
Järvelin, Inkeroinen, Törmälä, Salonsaari, Kiiskinen, Nikula,
Lylykangas, de Wit ja Brandt todistelutarkoituksessa
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Syytekohdista 1.-20. yleisesti ja ERITYISTEN OSIEN kohdista B. ja C.

Teonkuvauksissa väitetyt julkaisut ovat olleet riidattomat. Samoin on ollut
riidatonta, että de Wit on ilmoittanut olleensa Laiton lehti? -julkaisun perustaja
ja tekoaikana sen päätoimittaja ja että kaikki julkaisussa julkaistut artikkelit
ovat olleet hänen kirjoittamiaan, muokkaamiaan ja hyväksymiään. Riidatonta
on ollut myös, että hän on ilmoittanut olleensa vastuussa marcodewit.fi
-verkkosivustosta samalla tavoin kuin Laiton lehti? -julkaisusta. Nämä seikat
ovat saaneet tuen myös hänen julkaisusta, verkkosivustosta ja julkaisuista
kertomastaan.

Erimielisyys on ollut ensin siitä, onko erittäin tärkeä yleinen etu vaatinut
syytteen nostamisen niin, että valtakunnansyyttäjällä on ollut oikeus antaa
määräys syytteen nostamiseen syytekohtien 4., 6., 11., 13. ja 20. osalta, ja
lisäksi kysymyksistä, onko de Wit syyllistynyt kunnianloukkauksiin vai onko
arvostelu kohdistunut asianomistajien menettelyyn julkisessa virassa tai
tehtävässä niin, ettei se ole ylittänyt selvästi hyväksyttävänä pidettävää, ovatko
mahdolliset kunnianloukkaukset täyttäneet törkeän kunnianloukkauksen
tunnusmerkistöt sellaisten osalta vaadituin tavoin, ja, jos kysymys on ollut
kunnianloukkauksista, siitä, onko asianomistajilla ollut oikeus
kärsimyskorvauksiin, korvausmääristä ja syyttäjän muista vaatimuksista.

Vaikka syyttäjän väittämät julkaisut ovat olleet riidattomat, teonkuvauksissa
on vaikuttanut olleen myös väitteitä ilmauksista, jotka eivät ole vastanneet
todistelua esitetyiltä osin. Teonkuvauksista on siksi niiden ulkoisesta
riidattomuudesta huolimatta hylätty sellaisia seikkoja koskevat väitteet ja
ilmaisut, jotka eivät ole saaneet tukea esitetystä todistelusta.

Kunnian loukkaamista on toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen
esittäminen niin, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä
loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa, tai muulla tavalla toisen
halventaminen. Muun halventamisen osalta kunnianloukkauksena ei pidetä
arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn muun muassa julkisessa virassa
tai tehtävässä ja politiikassa ja joka ei ylitä selvästi hyväksyttävänä pidettävää.
Tämä merkitsee sitä, että arvostelun on kohdistuttava tällaisessa tapauksessa
henkilön tuollaisessa tehtävässä toimimisen arvosteluun. Esimerkiksi
henkilökohtaisten ominaisuuksien tai henkilön muun toiminnan kuin julkisessa
tehtävässä menettelemisen arvosteleminen ei ole sallittua halventavin tavoin,
vaikka henkilö toimisikin tällaisessa tehtävässä.

Kunnianloukkaus on törkeänä pidettävä, jos sillä aiheutetaan suurta kärsimystä
tai erityisen suurta vahinkoa ja jos rikos on myös kokonaisuutena arvostellen
törkeä. Kokonaistörkeyttä arvosteltaessa merkitystä on ainakin halventavan
ilmaisun laadulla ja sisällöllä, sillä, miten laaja henkilöpiiri on tunnistanut tai
voinut tunnistaa loukatun henkilön, ilmaisun esittämisen syyllä ja
tarkoituksella, sillä, onko menettelyn tarkoituksena ollut merkityksellisen
asian käsitteleminen vai vain vahingon aiheuttaminen loukattavalle ja sillä,
onko loukkaus sisältänyt rasistista tai muuta vihapuheen kaltaista
kielenkäyttöä (HE 19/2013, s. 49-50).

Tiedon tai vihjauksen esittäjän mielipide tai kanta jonkin asian
todenperäisyydestä ei lähtökohtaisesti riitä osoittamaan todenperäisyyttä, vaan
väitteiden tai vihjausten todenperäisyyden pitää olla luotettavasti
tarkistettavissa ja siten myös osoitettavissa. Henkilön, joka levittää toisesta
tietoa tai vihjausta, on ainakin jollain tasolla varmistuttava tiedon
oikeellisuudesta. Vaatimuksen merkitys korostuu tilanteessa, jossa henkilöstä
esitetään nimi tai kuvia yleisölle tarkoitetuissa julkaisuissa. Merkitystä
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väitteen tai vihjauksen esittäjän tahallisuusarvion kannalta on esimerkiksi sillä,
onko tiedon tai vihjauksen esittäjällä ollut vahvoja perusteita pitää väittämiään
tai vihjauksiaan totena tai onko hän peräti pyrkinyt varmistamaan niiden
taustan ja todenperäisyyden, ja mitä on tehnyt näiden varmistamiseksi.

Siltä osin kuin de Wit on esittänyt julkaisuissa asianomistajista tietoja ja
vihjauksia, joiden todenperäisyyden asianomistajat ovat kiistäneet, hänen on
tullut osoittaa esittämiensä seikkojen paikkansapitävyys. Hänellä ei ole
kuitenkaan vaikuttanut esitetyn selvityksen perusteella olleen pyrkimystä tai
tahtotilaakaan tällaisten seikkojen varmistamiseen lukuun ottamatta hänen
itsensä kokemia kokemuksia, joista hän on tiennyt. Tietojen ja vihjausten
esittäminen ja levittäminen ovat vaikuttaneet perustuneen tästä huolimatta
hänen laajalti tietämistäänkin kokemuksista ja muualta saamastaan aineistosta
tekemiinsä päätelmiin ja sellaisten liioitteluun. Hän ei ole kertomansa
perusteella kyseenalaistanut muualta saamiensa tietojen todenperäisyyttä tai
selvittänyt tällaisia tietoja julkaisujensa kohdehenkilöiltä tai ilmeisesti
muutenkaan eikä ole osoittanut tällaisten perustuneen tosiasioihin edes
pääpiirteissään. Koska hänen on tullut osoittaa esittämiensä seikkojen
paikkansapitävyys, nämä seikat ovat olleet valheellisiksi katsottavia siltä osin
kuin hän ei ole osoittanut niiden paikkansapitävyyttä tai niitä perustelluiksi
vähintään pääpiirteiltään, tai ellei tällainen seikka ole todentunut jollakin
tavoin muuten. Vihjauksiksi arvioitavia ilmaisutapoja ovat olleet esimerkiksi
kysymysten muotoon laaditut viitteet asianomistajien menettelytavoista.

Asianosaisten kertomusten uskottavuutta ei ole syntynyt sinänsä aihetta
epäillä; kukin on vaikuttanut kertoneen asiasta näkemyksensä siihen
vaikuttavien seikkojen osalta. Joitakin kysymyksiä koskien on tosin ollut
jonkinlaista haluttomuutta vastata, mutta tällaisia kysymyksiä koskevilla
seikoilla ei ole ollut määräävää merkitystä asian arvioimisen kannalta.

Asianomistajat ovat kokeneet kunniaansa loukatun. Heidän mukaansa heistä
esitetyille tiedoille ja vihjauksille ei ole ollut perusteita. De Wit ei ole tukenut 
julkaisuissa esittämiensä tietojen ja vihjausten todenperäisyyttä kertomaansa
enempää. Hän ei ole osoittanut myöskään poliittisen poliisin olemassaoloa,
eikä sellaista ole yleisesti tiedossa olevan mukaan olemassa. Ilmaisut sellaisen
jäsenyydestä ovat antaneet tästä huolimatta ilmaisun kohteena olleesta
henkilöstä muuksi halventamiseksi arvioitavan kuvan lisäksi puolueellisen
kuvan ilman, että de Wit siis olisi osoittanut ilmaisuilleen tosiasiapohjaa. De
Witin julkaisuissa esittämät tiedot ja vihjaukset ovat olleet myöhemmin syyksi
lukemisen osalta perustelluilta osin omiaan aiheuttamaan vahinkoa ja
kärsimystä asianomistajille ja heihin kohdistuvaa halveksuntaa paitsi heidän
virkatehtäviensä ja ammattiensa takia myös muuten, mikä de Witin on
täytynyt ilmaisujensa ja esittämiensä tietojen ja vihjausten perusteettomuuden
valossa vähintään ymmärtää ja siten tietää.

Teonkuvauksiin on sisältynyt lisäksi useita muita halventavia ilmauksia,
haukkumasanoja, joista on ilmennyt sellaisenaan epäkunnioituksen
osoittaminen asianomistajaa kohtaan. Tällainen muu halventaminen ei siis ole
ollut hyväksyttävää siltä osin, kuin se ei ole kohdistunut asianomistajien
julkisen viran tai tehtävän hoitamiseen ja menettelyyn siinä. De Wit on
halventanut asianomistajia arvostelemalla näiden virkatehtävätoimintaa syyksi
luettavilta osin selvästi hyväksyttävänä pidettävän rajan ylittäen tai kokonaan
vailla yhteyttä virkatehtävätoimintaan – arvostelu on ollut näiltä ja syyksi
luetuilta osin selvästi loukkaamistarkoituksin tehtyä. Tätä koskien pelkkä väite
tai mielipide siitä, että menettelytavat ovat johtuneet virantoimituksen
arvostelemisesta, olleet sellaisen arvostelemista tai perustuneet kohdehenkilön
virkamiesasemaan tai virkavaatetukseen ei ole osoittanut näin olleen
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arvostelun henkilöitä osoittelevan luonteen, sen asiattomuuden ja samalla
virkatehtävään liittymättömyyden takia. Usein ilmaisutavoissa on ollut
kysymys samalla sekä valheellisiksi arvioitavista tiedoista tai vihjauksista että
muusta halventamisesta.

Hyväksyttävänä pidettävän arvostelun raja on perustettu kanssakäymisessä
yleisesti hyväksyttävänä pidettävään asialliseen ilmaisutapaan mutta niin, että
julkista tehtävää koskevalta arvostelulta on hyväksytty tätä kärjekkäämpääkin
sanankäyttöä siihen asti, ettei se ole selvästi ylittänyt kanssakäymisessä
yleisesti hyväksyttävänä pidettävää. Siltä osin kuin de Witin menettelyssä on
mahdollisesti ollut kysymys yleiseltä kannalta merkittävän asian
käsittelemiseksi käytetyistä ilmauksista syyksi luettujen ilmausten sisältö on
ylittänyt vastaavin tavoin selvästi hyväksyttävänä pidettävän rajan. Syyksi
luetut ilmaisutavat ovat olleet selvän asiattomia - kannanotot asioista ja
menettelytavoista olisi voinut esitettää ilman henkilöön käyvää halventamista.

Valittu ratkaisutapa ei ole estänyt tai estä käyttämästä sananvapautta
kenenkään ennalta estämättä, kuten asiassa ei ole ilmeisesti käynytkään, ja
suojaa myös perusoikeudeksi säädettyä kunniaa ja yksityiselämää
(perustuslaki 10 § 1 ja 12 § 1).

ERITYISEN OSAN kaikkia syytekohtia koskevien teonkuvausten
kohdassa B. luetellut seikat ovat olleet riidattomat lukuun ottamatta sitä,
ovatko suorastriimauslähetykset jääneet lähetyksen päätyttyä saataville
internetin videojakelukanaville. De Witin mukaan videoita on poistettu.
Poistamisen tapahtumista ei ole ollut aihetta kyseenalaistaa. Koska videoita on
tavattu asian tutkintaan liittyen ja koska niistä on esitetty otteita, niiden on
täytynyt olla saatavilla, ja videoiden poistaminen on tuskin muutenkaan
tapahtunut samantien lähetyksen päätyttyä. Siksi sitä, etteikö julkaistu sisältö
olisi ollut jälkeenpäin ainakin jonkin aikaa muiden saatavilla internetissä, ei
ole ollut aihetta epäillä.

Kohtaan B. liittyneiden yhteisten todisteiden (liitteet 46-56) perusteella De Wit
oli 10.18.2018 kirjoittanut Mitja Korjakoffia koskeneen kirjoituksensa olleen
eniten luettu kymmenillä tuhansilla lukukerroilla, ja että toista artikkelia oli
luettu tai ainakin aukaistu muutamassa tunnissa yli kymmenentuhatta kertaa.
De Wit oli myös kiittänyt tämän toisen artikkelin jakamisesta ja lukemisesta.

 De Wit on kertonut näitä todisteita ja niiden määrätietoja koskien, että hänen
julkaisujensa etusivut oli haettu esille tällaisin määrin, mutta eri asia on ollut,
kuinka paljon niitä oli luettu. Näyttökuvat olivat käsitelleet Laittoman lehden?
ensimmäisiä kirjoituksia, jolloin ei ollut ollut vielä levikkiä, joten kirjoituksia
oli lukenut vain vähäinen määrä ihmisiä, eikä niitä pääse enää näkemään.
Pehmojutut, kuten Jallu voitti oikeudessa, olivat saaneet kymmeniä tuhansia
lukukertoja, joten sosiaalinen media on tehokas. Mitja Korjakoff -kirjoituksen
kotisivu oli ollut luetuin kymmenillä tuhansilla lukukerroilla, mutta se lienee
harvoja tällaisia. Se oli julkaistu kiinnostusta herättäneen oikeudenkäynnin
aikana, joten sitä oli luettu paljon. Muuten kirjoituksia ei ollut juuri luettu. De
Wit ei ole ansainnut toiminnalla. Jos jokin asia on mielenkiintoinen, se voi
saada 10.000-20.000 lukijaa, ja pyrkimys on ollut laajempaan. Kirjoitus
tabuartikkeleista ja varomisesta oli ollut ironiaa ja vähän kaikenlaista
muutakin, mutta tuomarin kritisoiminen johtaa vaikeuksiin. Kysymys ei ollut
ollut siitä, ettei artikkeleita ollut voinut julkaista, vaan kysymys oli ollut
nepotismiongelmasta, korruptoituneesta järjestelmästä, jossa viranomaisia
pelätään.
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Tämän selvityksen perusteella on ollut pääteltävissä, että ainakin kaksi
kirjoituksista on päätynyt de Witinkin mukaan huomattavan suuren
ihmisjoukon tietoon. Muidenkaan artikkelien huomattavan suurelle joukolle
levittämistä ei ole ollut tämän ja niiden internetissä julkaisemisen takia aihetta
epäillä. Siitä ei sen sijaan ole esitetty selvitystä, että internetin jakelukanavilla
julkaistu sisältö olisi tullut lukuisten de Witin tiedotusta muuten
seuraamattomien henkilöiden tietoon näiden hakiessa tietoa julkaisuun
osuvilla hakusanoilla siitä huolimatta, että tällaiselle on ollut
hakujärjestelmien takia mahdollisuus. Tätä koskeva väite on tämän takia
hylättävä.

ERITYISEN OSAN kaikkia syytekohtia koskevien teonkuvausten kohdan
 C. osalta de Wit on kertonut Laittoman lehden? ajatuksen olleen

viranomaiskritiikin esittäminen; viranomaiskriittisyys oli ollut kirjoitusten
ajatus. Tähän on liittynyt esimerkiksi polpo, ja aluksi oli ollut
keskimääräisälykkyysosamääräkirjoituksia. Viranomaiskritiikki vaatii paljon
lähdeaineistoa koskien sitä, miten viranomainen on käyttänyt asemaansa
väärin. Oikeudenkäyntiin on päädytty siksi, että de Wit levittää kirjoituksia
tehokkaasti.

Kohdan ensimmäisen kappaleen alkuosan väitteet ovat vaikuttaneet tätä
selvitystä ja sitä taustaa vasten mahdollisilta, että julkaisuja on kohdistettu
useisiin virkamiehiin. Toisaalta väitteet ovat vaikuttaneet samalla enemmän de
Witin toiminnasta päätellyltä. De Wit on todennut syytekohdan 3. osalta
kertoessaan poliisin jättäneen pridessa esiintymisen ja siten tekemättä jotakin,
mitä hän ei ollut halunnut sen tekevän, mutta tältäkin osin on jäänyt
osoittamatta, että tämä olisi ollut de Witin menettelytavan tarkoitus. Kohdan
C. väitteillä ei ole myöskään ollut merkitystä kunnianloukkauksen
tunnusmerkistön kannalta lukuun ottamatta törkeiden tekomuotojen
kokonaisarvostelua. Asianomistajien kertoman mukaan de Witin toiminnalla ei
ole ollut väitettyä vaikutusta Maraa lukuun ottamatta, jonka tehtäväkuvaan de
Witin menettelytapa oli Maran mukaan vaikuttanut. Näiden syiden takia
kohdan ensimmäisen kappaleen ensimmäinen virke on hylättävä.

De Wit on sen sijaan kertonut kappaleen jälkimmäisen virkkeen osalta
menetelleensä useammassakin tilanteessa väitetyin tavoin siksi, että
virkamiehet olivat toimineet tavalla, jota hän ei ollut pitänyt oikeana tai
hyväksynyt. Kysymys on ollut hänen kertomastaan päätellen siksi
virkamiesten toiminnan kostamisesta ja menettely jatkuvana myös
kiusaamiseksi luonnehdittavaa.

 Kohdan toisen kappaleen osalta ei ole esitetty selvitystä vihamielisen
mielialan lietsomispyrkimystä ja yhteiskunnallisen vastakkainasettelun
voimistamista koskevien väitteiden tueksi, vaikka de Witin julkaisut ovat
herättäneet epäilyjä tällaiseen seuraukseen mahdollisesti johtavuudesta. Näitä 
koskevat väitteet on siksi hylättävä. De Wit on todennut kirjoittaneensa
poliisista kuitenkin sen toimittua puolueellisesti ja suomalaisten luottavan
poliisiin, minkä takia on ollut hänen tehtävänsä herätellä suomalaisia, ja
artikkelien olevan yleisen tason kritiikkiä muun muassa poliisin ja syyttäjän
samanmielisyydestä. Tämän ja sen takia, että hän on kirjoittanut poliittisesta
poliisista osoittamatta sellaisen olemassaoloa ja osoittamatta, että virkamiehet
olisivat toimineet hänen kuvaamallaan tavalla, hänen on osoitettu pyrkineen
heikentämään luottamusta poliisi- ja oikeusviranomaisiin.

Syytekohdista 1.-20. kohdittain
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  1. Sinivuori on kertonut de Witin julkaisujen herättäneen hyvin

epämiellyttäviä tuntemuksia ja loukanneen ja tuntuneen pahalta
henkilökohtaisuuksien ja persoonan puimisen takia ja myös muuten, ja niiden
vaikuttaneen työhyvinvointiin, ahdistaneen ja johtaneen varautumiseen.
Perusteita käyttää väitettyjä ilmauksia ei ollut ollut, eikä Sinivuori ollut kuullut
tällaista henkilöön käynyttä aiemmin. Hänen useat kollegansa ja vanhempansa
ovat kuulleet julkaisuista. Hän oli törmännyt de Witiin useita kertoja ja oli
ollut useamman kerran tilannejohtajana pride-tapahtumassa. Kulkueessa oli
ollut lapsia tai nuoria. Hän oli ollut todistamassa oikeudenkäynnissä
virkatehtävään liittyen, ja hänen on sanottu toimineen siinä lainvastaisesti. Hän
oli yleisjohdon kanssa asiasta keskusteltuaan ollut tekemässä
lastensuojeluilmoituksen pride-tapahtuman yhteydessä, koska lapsi oli alistettu
poliisitoimenpiteiden kohteeksi. Taponen oli voinut olla yleisjohtajana
samoissa tilaisuuksissa, kuin joissa Sinivuori oli ollut tilannejohtajana.
Työtehtävät ovat jakaantuneet useammalle henkilölle, eikä niitä ole voinut
valita.

 De Wit on kertonut julkaisuihin johtaneista tapahtumista ja kommentoinnin
johtuneen Sinivuoren osalta siitä, että tämä oli ollut johtava poliisihenkilö
mielenosoituksia valvomassa. Noissa yhteyksissä oli toistunut useita
konflikteja heidän välillään. Ongelmat olivat tulleet vain Taposen, Sinivuoren
ja Kotron kanssa; he olivat olleet puolueellisia. Heidät oli laitettu vuosien ajan
yhteyshenkilöiksi, he olivat puolustaneet muita näiden toimittua laittomasti, ja
Sinivuori oli keskeyttänyt mielenosoituksia laittomasti ja tehnyt ilmiantoja
sosiaaliviranomaisille. Jos poliisin tarkoitus oli ollut toimia puolueettomasti ja
jos luottamus Sinivuoreen oli mennyt, miksi juuri hänet oli pitänyt laittaa
tehtävään, vaikka oli ollut konfliktitilanne. Sinivuori oli antanut
oikeudenkäynnissä virheellisesti ymmärtää toimineensa ja poliisin toimineen
asiallisesti, mutta miten de Wit voisi todistaa asian. De Witin toiminnan
tarkoituksena on ollut estää korruptio ja toiveena herättää suomalainen
yhteiskuntajärjestelmä.

De Wit on tukenut kertomallaan väitettyjä julkaisujaan mutta ei ole esittänyt
julkaisuissa esittämiensä tietojen ja vihjausten tueksi muuta selvitystä. Sinänsä

videoissa ja muissa julkaisuissa on ollut teonkuvauksissa väitetytriidattomissa 
ilmaisut lukuun ottamatta alakohdan A.3. kohdalla perusteltua. Ilmaisut eivät
ole pitäneet Sinivuoren mukaan paikkaansa. Ilmauksissa on ollut siten paitsi
valheellisten tietojen ja vihjausten esittämistä myös muuta halventamista.
Valheellisten vihjausten esittämistä ovat olleet esimerkiksi kysymysmerkein
varustetut otsikoinnit Sinivuorta koskien. Muuta halventamista ovat olleet
luonnehdinnat Sinivuoren henkilöstä. Ne ovat olleet sellaisinaan halventavia ja
julkisen viran tai tehtävän toimittamiseen liittymättömiä, joten kysymys ei ole
ollut hyväksyttävästä toiminnan arvostelusta. Valheellisia tietoja ovat olleet
esimerkiksi huijariksi ja kiduttajaksi kutsuminen, tarkoituksellisen ja
oikeudettoman kivun ja kärsimyksen aiheuttaminen, valehtelu rikosasian
pääkäsittelyssä ja islamisaation suojelijaksi väittäminen. Poliittista poliisia ja
pervokolmikkoa ei ole osoitettu olevan olemassa eikä sellaisia tiettävästi ole,
joten vihjaukset tällaisiin liittyen ovat olleet valheellisia ja halventamista myös
muuten.

Kohdassa A.2. tarkoitettu videon 13.3.2018 nimi sossuilmiannon tekijän
paljastumisesta on seurannut Sinivuorenkin kuvaamasta
lastensuojeluilmoituksen tekemisestä, joten sitä koskeva tieto on pitänyt
paikkansa, vaikka ilmoituksen olisi tosiasiassa lopulta tehnyt muu henkilö kuin
Sinivuori. Otsikko ei ole ollut harhaanjohtava, eikä ilmaisu ole ylittänyt
hyväksyttävänä pidettävän rajaa. Sen sijaan kohdassa A.1. videon 15.2.2018
nimessä ilmaistua vihjausta Sinivuoren tehtailemista lasuilmoituksista ei ole
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osoitettu totuutta vastaavaksi siihen verrattuna, että Sinivuori on ollut
tekemässä yhtä lastensuojeluilmoitusta. Ilmaus on ollut siten vahvasti
liioitteleva, todenperäiseksi osoittamaton ja tehtailuilmaisun vuoksi myös
muuten halventava.

Kohdassa A.3. tarkoitetusta artikkelista 19.10.2018 ei ole ollut pääteltävissä
vihjausta Sinivuoren seksuaalisesta suuntautumisesta – ilmaus pride-kulkueen
fanittamisesta ei ole osoittanut sellaista. Kirjoitus on ollut tältä osin selostusta
Sinivuoren tehtävästä, ja ilmaus fanituksesta on ollut sillä tavoin
täsmentymätön ja harmittomalta vaikuttava, ettei sen ole voinut päätellä olleen
omiaan aiheuttamaan tuossa yhteydessä kärsimystä Sinivuorelle tai
halventaneen tätä muuten. Artikkeliin linkitetyn pilalauluvideon hylkääminen
perustellaan kohdan A.7. perustelun kohdalla.

Kohdassa A.6. tarkoitettu still-kuva on otettu kohdassa A.7. selostetusta
videosta. Kuvassa Sinivuoren päähän on lisätty päähine, joka on viitannut
islamilaiseen kulttuuriin. Pelkästään toisen kulttuurin päähineen lisääminen ei
ole ollut tunnusmerkistön edellyttämin tavoin halventavaksi arvioitava -
päähine sellaisenaan ei ole ollut halventava – ja rangaistusta on vaadittu kuvan
osalta vain päähineen perusteella.

Kohdassa A.7. tarkoitettu video on ollut poliisin virkatoiminnasta nousevaksi
arvosteluksi arvioitava eikä ole ollut tavanomaisen meemityylisenä sillä tavoin
loukkaavana pidettävä, että sen olisi katsottava ylittäneen hyväksyttävänä
pidettävän rajan. Kuten edellisen kohdan osalta on perusteltu, päähine ei ole
ollut sellaisenaan halventava.

Sinivuorta on loukattu usein tavoin ja julkaisuin vajaan vuoden aikana hänen
ammattialaansa koskien väittämällä hänen muun muassa valehdelleen ja
menetelleen muutenkin oikeudettomasti ilman, että väitteiden tueksi olisi ollut
de Witin mielipiteen lisäksi muuta selvitystä, ja loukkaukset ovat olleet senkin

Sinivuori on kertonut julkaisujen aiheuttaneen jälkeen saatavilla. ahdistusta ja
johtaneen varautumiseen. Tätä ei ole ollut aihetta epäillä paitsi muuten
myöskään loukkaamistavan, vakavien loukkausten laajalle joukolle
levittämisen takia. De Witin on täytynyt ennakoida ja siten tietää menettelynsä
aiheuttavan tällaisia seurauksia. Kunnianloukkauksen aiheuttama kärsimys on
ollut suurena pidettävää. Menettelytapa on ollut näiden syiden,
perusteettomuuden ja rajoittamattomalle ihmisjoukolle osoittamisen takia
kokonaisuutena törkeä.

De Wit on syyllistynyt törkeään kunnianloukkaukseen teonkuvauksen
mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia teonkuvauksesta hylättäviä osia:

Kohdasta A.2. hylätään teksti ”Sossuilmiannon tekijä paljastunut”.

Kohta A.3. hylätään kokonaan.

Kohdassa A.6. hylätään sen kaksi viimeistä virkettä eli kohta still-kuvaa
koskevalta osalta.

Kohta A.7. hylätään kokonaan.

Kohdasta B. hylätään sen viimeinen virke.

Kohdasta C. hylätään väite siitä, että de Witin teon tarkoituksena on ollut
painostaa haastehakemuksen syytekohtien asianomistajia ja muita virkamiehiä
luopumaan hoitamasta tulevia virkavelvollisuuksiensa mukaisia, de Witin
värittyneen ja useisiin ihmisryhmiin vihamielisesti suhtautuvan aatemaailman
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vastaisia, laillisia virkatehtäviään tai vaikuttamaan muutoin näiden

 virkatehtävien hoitamiseen, ja viimeisen kappaleen väite siitä, että hän on
tarkoittanut lietsoa eri ihmisryhmiin kohdistuvaa vihamielistä mielialaa ja

.voimistaa yhteiskunnallista vastakkainasettelua 

 2. Mara on kertonut de Witin videoiden järkyttäneen ja niiden ja artikkelien
loukanneen ja aiheuttaneen turvattomuutta ja kärsimystä erityisesti menettelyn
pitkäkestoisuuden takia. Perusteita käyttää ilmauksia ei ole ollut; hän olisi

toiminut vastoin virkavelvollisuuttaan. Hän oli kohdannut deniiden mukaan 
Witin mielenosoituksen yhteydessä. Mustaan naamioon pukeutunut mies oli
tullut tilanteeseen, jossa Maran tehtävänä oli ollut turvata mielenosoituksen
kulku ja pitää yhteyttä mielenosoituksen johtajaan. De Wit oli ollut
kritisoimassa mielenosoitustahoa. Naamioitunut mies oli sanonut de Witille
ilmeisesti pedofiliaa tai lapsenraiskausta koskenutta. Mara oli toiminut
tilanteessa parhaaksi katsomallaan tavalla ja keskittyen perustehtäväänsä, joka
ei ollut ollut yleisen järjestyksen ylläpitäminen. Osapuolet oli yritetty saada
erilleen, ettei vakavampaa tapahdu, ja Mara on arvioinut de Witinkin ajatelleen
tilanteessa turvallisuutta. Naamioituminen ei ollut ollut sallittua. Marasta on
kanneltu asiaan liittyen lopputuloksin, ettei hänen toiminnassaan ollut ollut
moitittavaa. Artikkelit eivät olleet olleet videoiden jälkeen enää niin
järkyttäviä mutta olivat aiheuttaneet turvattomuutta, turhautumista ja
ärtymystä työn naurunalaiseksi saattamisen takia. Hänestä oli pyydetty myös
tietoa, mikä oli herättänyt ajatuksia, mitä niillä tehdään ja aiotaanko pahaa.
Hän oli saanut kymmeniä viestejä ja vihakommentteja ja oli joutunut suojaa
maan virkaprofiilinsa joksikin ajaksi. Esimiehet olivat tukeneet häntä, ja hän
oli käynyt työterveyslääkärillä unettomuuden ja nukahtamisvaikeuden takia ja
oli saanut lääkitystä ja oli keskustellut työterveyspsykologin kanssa. Julkaisut
eivät olleet ainoastaan hankaloittaneet hänen työtehtäviään vaan olivat myös
rajoittaneet niitä. Hän ei ole ollut enää mielenosoituksissa ahdistuksen ja
kohtaamispelon takia ja on jättänyt somepostaukset mutta jatkanut työntekoa.
Hän on kuullut asiasta eri tahoilta työelämässä ja muuten. Jotkut ovat ottaneet
tiedot totena. Hänen lausumansa tutkinnassa aiheutunutta kärsimystä koskien
oli koskenut Laiton lehti? -julkaisuja, ei videoita. Valokuvalla, jossa on
näytetty sormimerkkiä, ei ollut ollut syvällisempää merkitystä. Toista
videoleikettä koskeneen tapahtuman osalta oli ollut kysymys kampanjasta,
johon oli liittynyt ovillakäynti pilailumielessä, ei teatteriesityksestä tai
vastaavasta. Hänet oli ohjattu käyttämään työssä luovia keinoja. Asia on
käsitelty esimiesten kanssa, ja nämä ovat hyväksyneet toimet. Hän tuntee
Sinivuoren ja Kotron, jonka kanssa on samassa työpaikassa. Taponen on ollut
hänen esimiehensä.

 De Wit on kertonut, että Mara oli hakeutunut julkisuuteen, ja de Wit oli
reagoinut siihen. De Wit oli pitänyt gangstamerkkien näyttämistä poliisin
osalta ja virkapuvussa vakavana asiana samoin kuin jonkun luona asiattomalla
tavalla virkapuvussa käymistä, ja kritiikin kärki oli ollut se, että Mara oli
levittänyt gangstakulttuuria virkapuvussa ja esimiestensä ohjaamana. De Wit
on kertonut myös muista julkaisuihin johtaneista tapahtumista. Videon
tarkoittamassa tilanteessa mielenosoittaja oli tullut uhkaavassa tilanteessa de
Witin iholle, mutta Mara ei ollut määrännyt pyynnöistä huolimatta
mielenosoittajaa poistumaan, kysynyt tämän nimeä, ottanut kiinni tai
reagoinut. Nimitykset Marasta olivat johtuneet tästä seuranneesta
hermostumisesta. Artikkeli Ranskan poliisien radikalisoitumisesta oli liittynyt
Maran asiaan siltä osin, mihin maahanmuuttajien poliisin palvelukseen
ottaminen johtaa.

De Wit ei ole esittänyt julkaisuissa esittämiensä väitteiden tueksi kertomansa
lisäksi muuta selvitystä. Sinänsä riidattomissa videoissa ja muissa julkaisuissa
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on ollut teonkuvauksissa väitetyt ilmaisut lukuun ottamatta kohdan A.6.
kohdalla perusteltua. Julkaisuissa on ollut poliisin toiminnan
hyväksyttävänäkin pidettävää arvostelua, mutta niissä on kiinnitetty paljolti
huomiota myös Maran henkilöön ja olemukseen halventavin ilmaisuin. Nuo
ilmaisut eivät ole olleet virassa menettelyn arvostelemista, eikä de Witin
kokemuksesta videoidun mielenosoituksen yhteydessä ole ollut yleistettävissä
oikeaksi väitettä rikosten tutkimatta jättämisestä, väitettävissä Maraa
rikolliseksi tai tämän toimivan rikollisella tavalla tai asenteella. De Wit ei ole
osoittanut näitä koskevien tietojen ja vihjausten todenperäisyyttä.

Kohdassa A.4. tarkoitetun artikkelin 15.12.2018 valokuvan ja nimityksen
gangsta-poliisi tarkoituksen on voinut nähdä niin myönteisessä kuin
kielteisessä valossa, vaikka asiaa koskevan artikkelin viesti on ollut
mahdollisesti muiden siinä nimettyjen osalta kielteiseksi arvioitava.
Valokuvan ja nimityksen tarkoitus on jäänyt Maraa koskevalta osin
epäselväksi, ja tulkinnanvaraiseksi on jäänyt jo nimityksen gangsta-poliisi
tarkoitus, vaikka Mara on arvioinut sen viitanneen jollain tavoin
järjestäytyneeseen jengiytymiseen; hän on toisaalta arvioinut sen periytyneen
käyttöön rap-musiikista. Artikkelista ei ole saanut kuvaa Marasta myöskään
terrorismin tukijana, joten kohta on hylättävä.

Myös kohdan A.5. artikkelin 16.2.2019 otsikossa mainittu Maran nimen
tarkoitus on jäänyt epäselväksi, eikä otsikon tai julkaisun muu rakenne tai
kirjoitus ole saanut Marasta aikaan mielleyhtymää rikollisuuden tukijana.
Kohta on siksi hylättävä.

Kohdan A.6. artikkelin 16.2.2019 osalta viitatussa alakohdassa 1. ei ole ollut
artikkelia, vaan tarkoitetut kuva ja tekstit ovat olleet edellä perustellusti
hylätyissä kohdissa A.4. ja A.5. Siksi kohdasta A.6. on hylättävä jälkimmäinen
virke. Koska otsikko on kohdistunut etupäässä Youtube-palveluun ja koska
otsikossa tarkoitetussa kritisoimisessa on voinut olla kysymys hyväksyttävänä
pidettävän asteella olleesta kritisoinnista, kohta A.6. on hylättävä myös otsikon
osalta ja samalla kokonaan.

Maraa on loukattu usein tavoin noin kuukauden ajan julkaisutoimin hänen
ammattiaan ja sen hoitamista koskevin valheellisin tiedoin rikosten tutkimatta
jättämistä koskien ja vihjaamalla hänet rikolliseksi ja halventamalla häntä
myös muuten asiattomin tavoin niin, että loukkaukset ovat olleet

Mara on kertonut julkaisujenmyöhemminkin ainakin jonkin ajan saatavilla. 
aiheuttaneen merkittävää kärsimystä ja turvattomuuden tunnetta jopa niin, että
hän on turvautunut terveydenhuoltohenkilöstön apuun ja että hänen
tehtävänkuvaansa on osin muutettu. Tätä ei ole ollut aihetta epäillä paitsi
muuten myöskään loukkaamistavan, vakavien loukkausten laajalle joukolle

. Kunnianlo levittämisen takia ukkauksen aiheuttama kärsimys on ollut
suurena pidettävää, ja de Witin on täytynyt ymmärtää tällainen kärsimys
menettelynsä seuraukseksi. Menettelytapa on ollut näiden syiden, menettelyn
perusteettomuuden ja rajoittamattoman ihmisjoukon saataville saattamisen
takia kokonaisuutena törkeä, mitä koskevaa arvostelua ei ole poistanut se, että
muut ovat poistaneet videoita.

De Wit on syyllistynyt törkeään kunnianloukkaukseen teonkuvauksen
mukaisesti lukuun ottamatta kohtien B. ja C. osalta syytekohdan 1. kohdalla
hylättyä ja seuraavia teonkuvauksesta hylättäviä osia:

Kohdat A.4., A.5. ja A.6. hylätään kokonaan.
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 on 3. Himberg kertonut pitävänsä de Witin julkaisuja väitteineen ja

liisiammattikorkeakoulun rehtori,vihjauksineen loukkaavina. Hän on ollut po 
ja koulutuksessa on korostettu yhdenvertaisuutta ja sen mukaista ihmisten
kohtelemista. Valheellinen kirjoittelu levittää ajatusta poliisin toiminnan
epäluotettavuudesta ja raunioittaa yhteiskunnan perusrakenteita. De Witin
julkaisut ovat käyneet Himbergin henkilöön ja aiheuttaneet ahdistusta myös
muissa. Poliisikoulutukseen ei haluta suurta määrää muita kuin
kantasuomalaisia, mutta Himberg on sanonut, että poliisitoiminta onnistuu
parhaiten, jos poliisirakenne vastaa kansan etnistä rakennetta, mikä on
vastannut tutkimustietoa. Rakennetta ei pyritä kuitenkaan korjaamaan
syrjivällä valinnalla. Lainaus ”vaikka tämä kuulostaa kliseeltä, haluamme
suuremman määrän Suomen rajojen ulkopuolelta” on ollut oikea. Opiskelijat
ovat koostuneet nyt yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta
kantasuomalaisista. Opiskelijakoostumusta voi pyrkiä muuttamaan tarpeiden
mukaan kohdennetulla markkinoinnilla, mutta valintakriteerit kouluun ovat
kaikilla samat pois lukien jotkut fyysiset vaatimuserot. Ajatus lasten
seksualisoinnista pride-tapahtumissa ja poliisin osallistumisesta sellaisiin on
ollut uusi. Poliisin on oltava herkkä ottaessaan kantaa pride-kulkueisiin. Myös
poliisivirassa olevilla on ilmaisunvapaus. Jos oppilaan puheeseen vaikuttaa
sisältyvän rasismia, siihen puututaan, ja jos poliisi kutsuu asiakasta
sika-asiakkaaksi, se on halventavaa.

  ohituskaistan poliisikouluun tarkoittaneen sitä, että jotkutDe Wit on kertonut
tarvitsevat kouluun päästäkseen enemmän pisteitä kuin toiset tai että
ulkomaalaisia tuetaan ja autetaan, jotta heidän olisi helpompi päästä läpi
pääsykokeesta ja edistetään heidän sisäänpääsyään. Poliisikoulun museon opas
oli kertonut poliisitoiminnan historiasta ja esitellyt poliisiautoa sanoen
sikaosaston olevan takana. Poliisit kutsuvat suomalaisia asiakkaita sioiksi,
eivät muita. Kiintiöiden asettamisella pyritään syrjimään suomalaisia.
Kirjoituksessa poliisijohdosta, Kolehmaisesta ja Himbergistä, on ollut
kysymys poliittisesta kannanotosta. Himbergin lausunnot ja siteeraukset ovat
olleet julkisuudesta. Vihakolmikko on ollut poliisin johto, joka on luonut
vihamielisen asenteen, ja julkaisussa oli kerrottu, mikä pride on, mitä poliisi
oli siinä tehnyt, ja että poliisijohto oli suosinut sellaista.

De Wit on tukenut kertomallaan väitettyjä julkaisujaan mutta ei ole esittänyt
julkaisuissa esittämiensä väitteiden tueksi muuta selvitystä. Riidattomissa
julkaisuissa on ollut teonkuvauksissa väitetyt ilmaisut. Julkaisuissa on ollut
poliisitoiminnan osalta hyväksyttävänäkin pidettävää arvostelua, mutta niissä
on ollut siis Himbergiin kohdistetuilta osilta valheellisiksi osoittautuneita
väitteitä ja vihjauksia niin, että ne ovat olleet osaksi muutenkin loukkaavia ja
ylittäneet hyväksyttävyyden rajan siltä osin kuin arvostelu on kohdistunut
Himbergin menettelyyn virassa saati muuten. Kohdennettua markkinointia ei
ole voinut pitää ohituskaistojen järjestämisenä, eikä ääripolitisoituneisuuden
ohjauksesta viran hoitamista koskien ole ollut merkkiä. Kohdassa A.1. väitetyn
ohituskaistojen järjestämistä koskevan  väitteen osalta on ollut kysymys
paremmin vihjauksesta. Kohdassa A.2. tarkoitetun artikkelin 6.5.2018 otsikon
ja kuvan yhdistäminen on artikkeliteksteineen halventanut Himbergiä ilman,
että se olisi ollut hyväksyttävänä pidettävää. Kohdassa A.5. tarkoitetun
artikkelin 24.10.2018 vihjaus myötämielisestä suhtautumisesta lasten
seksuaaliseen hyväksikäyttöön on ilmennyt artikkelin otsikkoa ja tekstiä
koskevasta kokonaisuudesta, koska tekstin perusteella Himberg ei ole
välittänyt lapsiin kohdistuneesta seksuaalisuuteen liittyneestä toiminnasta.
Alakohtaa A.6. koskevan artikkelin 1.12.2018 väitteiden osalta artikkelissa ei
ole ollut suoraa väitettä virkavelvollisuuden vastaisesta menettelystä, mutta
siinä esitetty olisi tarkoittanut tällaista, jos siinä väitetty olisi pitänyt
paikkansa.
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De Wit on syyllistynyt kunnianloukkaukseen muuten teonkuvauksen mukaisesti
mutta niin, että alakohdassa A.1. sana väitetään oikaistaan sanaksi vihjataan,
ja lukuun ottamatta kohtien B. ja C. osalta syytekohdan 1. kohdalla hylättyä.

 sananvapausasioita koskeneen4. Hämäläinen on kertonut hänellä olleen 
työkannan ja kokeneensa sen oltua kesken, ettei ollut voinut ottaa kantaa
omassa asiassaan, ja oli jättänyt siksi muiden päätettäväksi syytekynnyksen
ylittymisen, vaikka ei ollut hyväksynyt menettelyä. Työasiat on jaettu hänelle
työtilanteen, asian laadun ja erikoistumis- ja osaamisalueen perusteella.
Perusteita käyttää väitettyjä ilmauksia ei ole ollut. De Witin julkaisut ovat
olleet valheellisia ja halventavia eivätkä olleet tuntuneet hyvältä. Ne olivat
liittyneet ammatilliseen maineeseen ja tuottaneet lisäkirjoituksia. Hämäläinen
oli kokenut nämä kärsimyksen luontoisina; muita seurauksia asiasta ei ollut
ollut. Hänen oli väitetty väärentäneen asiakirjan, jota koskeva asia oli ratkaistu
tutkinnan päätöksellä jo vuonna 2017 niin, ettei asiassa ollut ollut syytä epäillä

arvostelun ylittäneen virkatoimien arvostelun; hän olirikosta. Hän oli kokenut 
yrittänyt hoitaa työnsä tunnollisesti. Itse kuvan välittäminen ei ollut ollut
ongelma. Hän on tienyt Taposen muuten ja Kotron nimeltä.

 on kertonut julkaisujensa johtuneen polittisesta ohjailusta, johonDe Wit
kaikki oli liittynyt. Sisäasiainhallinto ja oikeusjärjestelmä ovat olleet
poliittisia. Hämäläinen oli pitänyt viha- ja sananvapausrikoksia esillä, ja
oikeudenkäyntiin oli valittu syyttäjä ja tuomari. De Wit ei ole keksinyt asioita
vaan on siteerannut toista toimittajaa. Hän ei ole väittänyt Hämäläistä
väärentäjäksi vaan oli vain siteerannut toista. Hän on tienyt nyt, että
Hämäläistä koskien oli tehty ilmoituksia, jotka eivät olleet johtaneet
tutkintaan, mutta ei ole osannut sanoa, oliko tiennyt tämän julkaisujensa
aikana. Hänen lehtensä on ollut joukkotiedotusväline, ja hänelle on opetettu
lähdekritiikkiä. Hän saa paljon aineistoa, eikä linkin liittämällä tarvitse liittää
lähteitä. Se, ettei toisen toimittajan kommentteihin ollut reagoitu, oli antanut
ymmärtää, että tämä oli ollut oikeassa.

Väitetty menettely on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttämällä. Hämäläinen
on joutunut esitetyn perusteella kirjoitusten kohteeksi virkatoimiensa
hoitamisen takia. Tämä on tapahtunut ajankohtana, jolloin hän oli kokenut
päätyvänsä rangaistusvaatimuksen esittämällä esteelliseksi hoitamaan
virkatehtäviään. Vaikka de Witiä ei ole osoitettu aiemmin rangaistun tai
huomautetun väitetynlaisesta menettelytavasta (ks. HE 184/1999, §:n 12
yksityiskohtaiset perustelut), valtakunnansyyttäjällä on ollut tämän ja tästä
johdettavan erittäin tärkeän yleisen edun takia oikeus määrätä syyte
nostettavaksi. Muu ratkaisu merkitsisi sitä, että virkamies olisi
tarkoitetunlaisessa tilanteessa työtehtävänsä takia vailla suojaa, ja olisi omiaan
luomaan kuvan siitä, ettei menettelytavasta voi joutua vastaamaan
virkamiehen ratkaisun takia.

De Wit on tukenut kertomallaan väitettyjä julkaisujaan mutta ei ole esittänyt
julkaisuissa esittämiensä tietojen ja vihjausten tueksi muuta selvitystä. Sinänsä

Siltä osinriidattomissa julkaisuissa on ollut teonkuvauksissa väitetyt ilmaisut. 
kuin de Wit on vuonna 2018 vihjannut ja väittänyt Hämäläistä epäiltävän
väärennyksistä, epärehellisen maineen omaavaksi, virkaa poliittisesti ohjatuin
perustein hoitavaksi, tämän toimineen poliittisen poliisin värväämänä tai
olevan sananvapauden vihollisena tunnettu korruptoitunut syyttäjä, hän ei ole
osoittanut näitä todenperäisiksi. Todisteeksi jätetyssä tutkinnan päätöksessä ei
ole ollut tietoa siitä, että se olisi koskenut Hämäläistä, mutta todisteella ei ole
ollut asiassa muutenkaan määräävää merkitystä, koska de Wit ei ole osoittanut
väittämiään ja vihjauksiaan todenperäisiksi. Todisteesta on ilmennyt silti joka
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tapauksessa, että jo vuonna 2017 oli todettu, ettei rikosta ollut ollut siinä
käsitellyssä asiassa edes syytä epäillä asiaa tuolloin epäilleen henkilön
kannasta huolimatta. Muut teonkuvauksessa väitetyt ilmaisut ovat olleet
muuten halventavia ja nimittelemisen takia selvästi hyväksyttävyyden rajat
ylittäneitä. Siltä osin kuin de Wit on julkaisuissaan käyttänyt muiden
Hämäläistä koskevia kirjoituksia, hän on levittänyt eli esittänyt muualta
saamaansa aineistoa varmistumatta ja edes pyrkimättä varmistumaan sen
totuuspohjasta.

Hämäläinen ei ole kuvannut de Witin menettelystä aiheutuneen suurta
kärsimystä tai muutakaan sellaista seurausta, josta olisi voinut päätellä
kärsimyksen olleen suurta, joten menettelyn ei ole osoitettu täyttäneen törkeän
kunnianloukkauksen tunnusmerkistöä, mutta teko on ollut muuten omiaan
aiheuttamaan Hämäläiselle vahinkoa tai kärsimystä ja häneen kohdistuvaa
halveksuntaa.

Syytekohta tutkitaan.

De Wit on syyllistynyt kunnianloukkaukseen teonkuvauksen mukaisesti lukuun
ottamatta kohtien B. ja C. osalta syytekohdan 1. kohdalla hylättyä ja
seuraavaa teonkuvauksen kohtaa:

Teonkuvauksen YLEISEN OSAN kolmas kappale hylätään kokonaan.

 pakkokeinoasian ja hänelle5. Mitja Korjakoff on kertonut ratkaisseensa 
jaetun rikosasian, jotka olivat johtaneet julkaisuihin. Perusteita käyttää

tekemistäilmauksia ei ollut ollut, eikä halventavilla ilmauksilla ollut ollut 
hänen työtehtäviensä kanssa. Hän ei ole aggressiivinen, eikä raivokohtauksia
ole ollut, minkä de Wit on oikeudenkäynnissä paikalla oltuaan tiennyt, mutta
hän on voinut joutua johtamaan prosessia jämäkästi ja käymään tiukkaa
keskustelua. Vihjaus Afrikan-matkan osalta oli ollut erityisen loukkaava.
Vaikka valokuvat olivat jääneet julkisiksi, de Witillä ei ollut ollut lupaa niiden
käyttämiseen. Vihjailu vangitsemisen juhlimisesta oli ollut tyrmistyttävää. Hän
ei ole voinut tutkia Petja Korjakoffin tutkimia asioita, eikä oikeudenkäynneissä
ollut esitetty esteellisyysväitteitä. Kirjoitukset palautuvat mieleen hänen ne
nähdessään, ja kuvat ja kirjoitelmat tulevat haulla heti esiin. Hän ei ole
tuntenut Kotroa, Taposta tai poliiseja mielenosoituksiin liittyen. Hän on
ymmärtänyt suvakilla tarkoitettavan henkilöä, joka suhtautuu hyväksyvästi
laittomaan maahanmuuttoon, mikä ei ole pitänyt hänen osaltaan paikkaansa.
Hän on saanut asiatonta kommentointia sosiaalisen median kautta myös
muuten. Kuva ja tekstit ovat olleet internetissä lähemmäs kolme vuotta, ja
tietoisuus niiden siellä olosta aiheuttaa kärsimystä edelleen. Hän on hoitanut
määrätyt työtehtävänsä, joutunut maalituksen kohteeksi, ja hänen
yksityiselämäänsä on reposteltu internetissä. Kärsimys on ollut suurta.
Vahinkoakin on voinut aiheutua, koska kuka tahansa voi tarkistaa internetistä,
mitä hänestä on kirjoitettu, ja se voi vaikuttaa oikeudenkäynnin osallisen
ajatteluun. Hän on kokenut mainettaan käräjätuomarina loatun. Missään
muissa teksteissä hänestä ei ole ollut poimittuna hänen yksityisiä kuviaan,
avattu hänen vapaajanviettoaan tai lähipiiriään, eivätkä muut ole synnyttäneet
kärsimystä. Julkaistuja tietoja ei saa poistettua, mutta de Wit olisi voinut ne
poistaa. Mitja Korjakoff ei ole voinut käsitellä nyt tämänlaatuisia asioita,
koska hänen oma asiansa on ollut vireillä. Hän on käynyt keskustelemassa
asiasta työterveyshuollossa, mutta se ei ole muuttanut tilannetta, ja myös Petja
Korjakoff on kärsinyt tilanteesta.

 on kertonut, ettei De Wit ole väittänyt Mitja Korjakoffia väärentäjäksi vaan on
vain siteerannut Korjakoffia kritisoinutta kirjoitusta lisäten sanat ”tunnetaan”
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ja ”sanotaan”. Hän ei ollut päässyt Mitja Korjakoffin johdolla käsiteltyyn
oikeudenkäyntiin ja oli kirjoittanut asiasta vain sen oltua ajankohtainen, ei sen
jälkeen. Tuomio oli ollut ankarampi kuin oli vaadittu. Äärisuvakkitermi oli
liittynyt yhteiskunnan polarisaatioon. De Wit oli hakenut julkisista läheistä
tietoa, oliko Korjakoff ollut verkostoitunut äärisuvakkien kanssa. Kaikki de
Witin käyttämä tieto oli ollut julkista ja julkisista lähteistä. Afrofanius oli
liittynyt afrotyyliseen kampaukseen, ei kunnian loukkaamiseen.
Korruptioverkon osalta oli siteerattu vain toisen toimittajan kirjoituksia, eikä
de Wit ollut väittänyt seksimatkoja tehdyiksi, kuten ei ole väitettykään; hän oli
katsonut kuvia ja niiden levittäjiä, ja näillä oli ollut matkoja Gambiaan. Oli
katsottu tietoja Gambiasta, ja kirjoitettu siitä tarkoittamatta väitettyä. De Wit
oli kiinnittänyt huomiota Mitja Korjakoffin ympäristön ihmisiin, jotka oli
liitetty äärisuvakkiyhteyksiin, ja rikollisella yhteistyöllä Hämäläisen kanssa oli
viitattu toisen toimittajan artikkeliin, joka ei ole näyttänyt haitanneen.
Tuomarin olisi hyvä yrittää edes teeskennellä kansaa jakavaa asiaa
käsiteltäessä, ja äärisuvakkiyhteyskuuluisuudella oli viitattu tähän. De Wit
olisi ottanut Korjakoffin kuvat pois julkaisuista, jos tämä olisi pyytänyt.

De Wit on tukenut kertomallaan väitettyjä julkaisujaan mutta ei ole esittänyt
julkaisuissa esittämiensä tietojen ja vihjausten tueksi muuta selvitystä. Sinänsä
riidattomissa julkaisuissa on ollut teonkuvauksissa väitetyt ilmaisut huomioin,
että välinpitämättömästi todisteiden väärentämiseen suhtautuminen olisi
tarkoittanut niihin hyväksyvästi suhtautumista, että äärisuvakkinimitys on ollut
vihjauksen muodossa ja että vihjaus seksimatkojen tekemisestä on toteutettu
kirjoittamalla asiasta asiayhteydessään niin voimakkaan sarkastisin keinoin,

Siltä osinettä vihjauksesta on saanut teonkuvauksen väitteen mukaisen kuvan. 
kuin de Wit on julkaisuissaan käyttänyt muiden kirjoituksia Mitja
Korjakoffista, hän on levittänyt eli esittänyt muualta saamiaan tietoja
varmistumatta tai edes pyrkimättä varmistumaan niiden totuuspohjasta. Siltä
osin kuin hän on käyttänyt julkaisuissa esittämiään seikkoja koskien
sanamuotoja ”tunnetaan” tai ”sanotaan” tai lieventänyt tällaisia koskevia
seikkoja esimerkiksi kysymysmerkein, hän on silti vihjannut Mitja Korjakoffia
koskien tällaisista seikoista osoittamatta vihjauksille olleen todellisuuteen
perustunutta taustaa, ei ole osoittanut väitteitään todenperäisiksi ja on
halventanut tätä myös muin tavoin. Hän ei ole poistanut teonkuvauksessa
tarkoitettuja julkaisujaan, joten rikoksen tekeminen on jatkunut asian vireille
saattamiseen asti (rikoslaki 8 luku 2 § 2).

Mitja Korjakoffin kertoman perusteella hänelle ei ole osoitettu aiheutuneen 
erityisen suurta vahinkoa  . Ennuste vahingon mahdollisuudesta ei ole
poistanut tätä koskevaa puutetta. Teonkuvauksesta on siksi hylättävä tätä
koskeva väite. Mitja Korjakoffia on loukattu silti usein vakavana pidettävin
tavoin ja julkaisuin noin neljän kuukauden ajanjaksolla niin, että loukkaukset
on levitetty laajalle joukolle ja että ne ovat olleet senkin jälkeen saatavilla. De
Wit on vihjannut Mitja Korjakoffin tämän ammattialaa koskien muun muassa
korruptoituneeksi ja rikosasian vastaajan kiinniottoa juhlineeksi, on antanut
ymmärtää tämän tuomitsevan puolueellisesti, väittänyt tämän toimineen
rikollisessa yhteistyössä ja halventanut tätä tämän henkilöön liittyen myös
muin tavoin ilman, että tavoilla olisi ollut tekemistä tämän viran hoitamiseen
liittyneen menettelyn kanssa. Mitja Korjakoffin kuvaama kärsimys on ollut
suurena pidettävää, mikä on todentunut osaltaan hänen jättämästään
terveydentilaselvityksestä; hän on ollut selvityksen perusteella asian takia
sairauslomalla kahteen otteeseen. Menettelytapa on ollut näiden syiden,
perusteettomuuden ja rajoittamattomalle ihmisjoukolle osoittamisen takia
kokonaisuutena törkeä.
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De Wit on syyllistynyt törkeään kunnianloukkaukseen teonkuvauksen
mukaisesti lukuun ottamatta kohtien B. ja C. osalta syytekohdan 1. kohdalla
hylättyä ja seuraavaa teonkuvauksen kohtaa:

Teonkuvauksen YLEISEN OSAN kolmannesta kappaleesta hylätään sanat ja
erityisen suurta vahinkoa.

 ei ole tiennyt, miksi oli päätynyt videolle mutta oli ollut6. Vasenius
suorittamassa poliisitehtävää. Artikkelit olivat olleet loukkaavia henkilök
ohtaisella tasolla, koska niissä oli menty henkilökohtaisiin ominaisuuksiin,
ulkonäköön, ja viran osalta, koska niissä oli käsitelty hänen virkatehtävänsä
hoitamista. Hän oli kokenut artikkelin ja kuvan, jossa oli ollut kyltit kädessään,
loukkaavina, ja on kokenut ne sellaisina edelleen. Sanassa pikkupoikapoliisi ei
ole ollut erehtymisen mahdollisuutta. Ulkonäkö tai ikä eivät ole vaikuttaneet
kuitenkaan viran hoitamiseen. Hän ei ole menettänyt asian takia yöuniaan. Hän
ei ollut käyttäytynyt myöskään puolueellisesti ja on epäillyt, että kuva oli
esitetty, koska hän ei ollut toiminut kuvaajan haluamalla tavalla. Samat asiat
toistuvat vielä kaksi vuotta myöhemmin, ja hän on kokenut asianomistajan
olevan rikoksesta epäiltyä heikommassa asemassa. Hän ei ole vaatinut
rangaistusta ajatuksin, ettei tarvitse mennä selvittämään asiaa. Hän on
todennut tutkintakertomuksestaan muistutettuna, että oli arvioinut häntä
käsitellyn artikkeleissa sen takia, ettei hän ollut toiminut de Witin haluamalla
tavalla vaan oli jättänyt asettumatta minkään ryhmän puolelle. Hän on

asian osalta selvitystä nimikyltin käyttämiseen liittyen.muistellut antaneensa 
Hänellä ei ollut ollut tehtävän aikana nimilappua, ja hän on selvittänyt sitä
koskevan asian mutta ei ole muistanut, miksi nimikylttiä ei ollut ollut.
Ohjeistuksen mukaan sen olisi lähtökohtaisesti pitänyt olla. Hän ei ole
muistanut kommentointia puhelimen anastamisesta ja ryöstämisestä eikä ole
muistanut, oliko de Wit pyytänyt saada antaa rikosilmoitusta, mutta asiasta oli
joku ilmoitus annettu.

 De Wit on kertonut julkaisuihin johtaneista tapahtumista samansuuntaisesti
Vaseniuksen kanssa siltä osin kuin paikalla oli ollut muukin ryhmä ja kuin

De Wit oli kertonut poliiseille häneltäVaseniuksella ei ollut ollut nimikylttiä. 
viedyn kännykän ja oli pyytänyt poliiseja pyytämään sen takaisin, mitä poliisit
eivät olleet tehneet. Poliisit olivat olleet vihamielisiä, keskustelukyvyttömiä ja
ilman nimilappuja eivätkä olleet suostuneet näyttämään virkamerkkejään.
Poliisi ei ollut tutkinut asiaa, eikä se ollut kiinnostanut ketään, ja
valtakunnansyyttäjä oli ilmoittanut, ettei asiassa ollut ollut rikosta. Hän oli
tehnyt videon, koska puhelin oli anastettu. Vaseniuksen kuva oli ollut peräisin
videolta, joka oli nauhoitettu valehtelemisen takia. Poliisi oli ollut hyvin
aggressiivisella asenteella, ja kun de Wit oli selittänyt kännykän varastetun,
vastaus oli ollut ”älkää länkyttäkö”. Hän oli kysynyt virkamerkkiä tai
nimilapua, koska asialle ei ollut tehty mitään. Hänen käyttämänsä nimi oli
perustunut hänen tietämykseensä ja paikallaoloonsa. Hän oli saanut 
puhelimensa takaisin myöhemmin omasta ansiostaan.

Sinänsä riidattomissa julkaisuissa on ollut pääpiirteissään teonkuvauksissa
väitetyt ilmaisut. Artikkelissa 16.10.2018 ei ole ollut väitettä poliisimiesten
rikollisesta toiminnasta, mutta sellaiseen on vihjattu vihjaamalla poliisin
rikoksesta välittämättömyyteen ja poliisin väittämään siitä, ettei rikosta ollut
tapahtunut. Poliisimiehen aggressiivista asennetta ei ole ollut pääteltävissä
Vaseniusta esittävästä kuvasta, eikä de Wit ole tukenut artikkeleissa
ilmaisemiaan väitteitä ja vihjauksia kertomustaan enempää.

De Wit on kohdistanut teonkuvauksessa tarkoitetut ilmaukset käyttämänsä
nimen perusteella Vaseniukseen mutta vaikuttanut erehtyneen Vaseniuksen
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toiminnasta tapahtumapaikalla. Erehtymisellä henkilöstä ei ole ollut
kuitenkaan merkitystä tahallisten menettelytapojen ja niiden de Witin tiedossa
olleen luonteen takia. Vasenius on ollut joka tapauksessa myös tunnistettavissa
artikkelien kuvasta.

Vasenius ei ollut kokenut tarpeelliseksi päätyä selvittämään asiaa, mikä on
puhunut sen mahdollisuuden puolesta, ettei hän ole pitänyt de Witin väitettyä
menettelytapaa merkittävänä, ja tällaisen kuvan on saanut myös hänen
kertomastaan. Osallisten kertoman perusteella Vaseniuksen nimen
selvittäminen on ollut tehtävän aikana mahdotonta. De Wit on arvostellut
artikkelissaan poliisimiesten toimintaa tilanteessa ilman, että olisi suoraan
väittänyt näiden toimineen rikollisesti. Artikkelissa 17.10.2018 on ollut
selostava väite poliisimiehen valehtelemisesta, mutta valokuvattu Vasenius ei
ole ollut pääteltävissä valehtelemisväitteen kohteeksi. Tällaista koskevaa
väitettä ei ole ollut myöskään videolla 25.10.2018.

De Witin julkaisut ovat olleet osin ja ainakin virkamerkin esittämistä koskevan
arvostelun osalta hyväksyttävän rajoissa olevaa arvostelua virkatehtävässä
menettelemisen osalta, eivätkä vaille totuuspohjaa jääneet väitteet ja vihjaus
ole olleet tapahtumasta saatu selvitys huomioon ottaen erityisen vakavina
pidettäviä. De Witiä ei ole osoitettu aiemmin rangaistun tai huomautetun
väitetynlaisesta menettelytavasta. Vaikka Vasenius on ollut kuvasta ja
myöhemmin de Witin nimeämänä tunnistettavissa menettelyn
kohdehenkilöksi, valtakunnansyyttäjän syytemääräyksen tueksi ei ole ollut
erittäin tärkeää yleistä etua. Tällaista etua ei ole ollut johdettavissa vain
joukkotiedotusvälineen käyttämisestä tai siitä, että de Wit on menetellyt muita
virkamiehiä kohtaan tai muuten moitittavin tavoin tai että virkamiehet ovat
päätyneet menettelyn kohteeksi viranhoitonsa takia. Ei ole ollut myöskään
pääteltävissä, että de Witin tarkoitus olisi ollut saada Vasenius tai virkamiehet
jättämään hoitamatta virkatehtäviään, vaan on antanut paremmin kuvan de
Witin omien ajatusten ajamisesta, eikä menettely ole luonut käsitystä siitä, että

syyteoikeutta ei ole ollut ja koskavirkamiehen on siedettävä mitä vain. Koska 
asia on tutkittu, syytekohta on hylättävä.

Syytekohta hylätään.

  7. Kotro on kertonut kokeensa de Witin ilmaisut ja videon loukkaavina ja
leimaavina. Perusteita käyttää väitettyjä ilmauksia ei ole ollut, eikä hänestä
käytetty vapaa-ajan kuva ollut liittynyt virkatehtäviin tai vastannut
todellisuutta. Se oli ollut todennäköisesti julkinen mutta irrotettu
asiayhteydestään. Hän on kokenut tulleensa kuvatuksi erittäin heikkona ja
kykenemättömänä henkilönä. Hän ei ole voinut valita tehtäviään, vaan ne on

ja hän on arvioinut päätyneensä lausumien ja videon kohteeksijaettu, 
virkatehtäviensä takia, joiden yhteydessä oli joutunut puuttumaan nytkin
käsiteltävänä oleviin asioihin. Kärsimys on vaikeasti määriteltävissä, mutta
hän on joutunut perustelemaan asiaa useille läheisille ja tuttaville ja kokenut
kärsimystä aiheutuneen sitä kautta. Muuten menettelyllä ei ole ollut vaikutusta
virkatehtävien hoitamiseen. Suuri kärsimys riippuu henkilön kyvystä kohdata
paine. Kärsimystä on ollut, ja se on ollut jatkuvaa ja pitkäkestoista. Tutkinnan
aikana kärsimys ei ollut ollut suurta, mutta asiaan on palattu sen jälkeen monta
kertaa hänen jouduttuaan selittämään sitä läheisilleen, ja se on vaikuttanut.
Esimiehet ovat osoittaneet huolestuneisuutensa maalittamisesta ja pitäneet
huolta hänen jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan. Hänen ja Sinivuoren
tehtävillä on voinut olla yhtymäpintaa mielenosoituksissa, ja työtehtävät ovat
määräytyneet työvuorojen perusteella.
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 on kertonut kommentointinsa johtuneen toistuneista konflikteistaDe Wit

Sinivuoren ja Kotron kanssa. Kotro oli tullut mukaan oltuaan rivipoliisina
mielenosoituksia valvomassa. Nämä olivat tulleet paikalle useista de Witin
toiveista huolimatta. Heidät oli laitettu yhteyshenkilöiksi kiusalla, ja he olivat
sallineet samaan aikaan muiden heilua viidakkoveitsien kanssa ja puolustaneet
tällaisia keskeyttäen vain de Witin joukon mielenosoituksia. Heistä oli
kirjoitettu sen takia ja vain näitä tapahtumia koskien. Kysymys ei ollut ollut
maalittamisesta vaan viranomaisten kritisoimisesta. Setä Kotronen menee
torille -video oli ollut harmiton. Artikkelit olivat olleet yleisen tason kritiikkiä
poliisin kostotoimenpiteistä ja poliisin ja syyttäjän yhtäpitämisestä, ja
poliisista oli kirjoitettu sen toimittua puolueellisesti. Suomalaiset luottavat
poliisiin. De Witin tehtävä on herätellä suomalaisia. Kuva Kotrosta oli ollut
humoristinen, samoin lause. Kotro juttelee ja naljailee aina itsekin
humoristisella otteella. De Wit oli miettinyt poliisin mahdollista sukulaisten
suosimisongelmaa tuomarin käyttäydyttyä kummallisesti ja Petja Korjakoffin
ja Kotron oltua kavereita.

Sinänsä riidattomissa videoissa ja muissa julkaisuissa on ollut teonkuvauksissa
väitetyt ilmaisut lukuun ottamatta alakohdan A.3. osalta perusteltua. De Wit ei
ole esittänyt julkaisuissa esittämiensä tietojen ja vihjausten tueksi kertomansa
lisäksi muuta selvitystä. Muu arvostelu on ylittänyt vähintään selvästi
hyväksyttävänä pidettävän rajan lukuun ottamatta kohdan A.4. osalta
perusteltua, ja arvostelu on ollut suurelta osalta muuta kuin virkatoimien
arvostelemista.

Kohdan A.3. artikkelissa 5.11.2018 ei ole ollut linkkiä Kotron oletetulle
facebook-sivustolle. Kohdassa A.4. tarkoitetun videon nimen ja laulun
sanoituksessa olleen nimiväännöksen on voinut arvioida Kotroa jossain määrin
halventavaksi, mutta nimiväännöksen osalta ei ole vaadittu rangaistusta ja
videon on voinut arvioida luomansa tunnelman takia muulta osin
virkatoiminnan hyväksyttäväksi arvosteluksi siitä huolimatta, ettei siinä ole
arvosteltu tiettyä virkamenettelyä.

Kotron kuvauksesta on voinut päätellä hänelle aiheutuneen kärsimyksen olleen
sillä tavoin merkittävää, että hänen esimiehensä olivat kiinnittäneet asiaan
hänen mukaansa huomiota. De Witin menettelytavat eivät ole olleet tältä osin
kuitenkaan ainakaan sisällöltään niin vakavina pidettäviä, että rikos olisi ollut
kokonaisuutena törkeäksi arvioitava.

De Wit on syyllistynyt kunnianloukkaukseen teonkuvauksen mukaisesti lukuun
ottamatta kohtien B. ja C. osalta syytekohdan 1. kohdalla hylättyä ja seuraavia
teonkuvauksen kohtia:

YLEISEN OSAN viimeisestä kappaleesta hylätään sen jälkimmäinen lause.

Kohdan A.3. osalta hylätään sanat sekä linkki Kotron oletetulle
Facebook-sivustolle.

Kohta A.4. hylätään kokonaan.

  8. Petja Korjakoff on kertonut kokeneensa kunniaansa ja yksityisyyttään 
loukkaavana, että hänet oli yhdistetty asioihin ja henkilöihin, joiden kanssa
hän ei ollut ollut tekemisissä virkatehtävissä tai muuten. Hänen kasvokuvansa
ei ollut ollut julkinen, mutta ilmeisesti joku hänen kaverinsa oli kommentoinut
sitä ilman riittävää suojausta. Häntä oli loukannut erityisesti se, ettei hänellä
ollut ollut tekemistä asioiden kanssa, vaan hänet oli liitetty asiaan vain nimen
perusteella, ja hän on arvioinut, että joku voi asiasta lukiessaan ottaa sen
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tosissaan, mikä voi vaikuttaa hänen virkatehtäviensä hoitamiseen. Asiassa on
puhuttu poliittisesta poliisista, mutta hän ei ole ollut puolueen jäsen tai
poliittisesti aktiivinen. Hän on tuntenut Kotron.

 on kertonut, ettei Petja Korjakoff ollut liittynyt mihinkään, eikä hänDe Wit
ollut niin väittänytkään, mutta jos tuomari oli käsitellyt jotakin asiaa, de Wit
oli arvioinut tärkeäksi tietää, kuka kukin oli ollut. Sukulaisuuskytkennät on
paljastettava, koska se estää korruption. Artikkeli Mitja Korjakoffin
jääviydestä tuomitsemaan oli kysynyt tärkeän kysymyksen siitä, olivatko
virkamiehet olleet sukulaisia tilanteessa, jossa de Witin lapsi oli uhattu tappaa
ja josta poliisi oli saanut tuomion. On tärkeä tietää, mitä poliisissa tapahtuu, ja
onko siellä sukulaisuutta. Petja Korjakoffin kuva oli täytynyt julkaista, koska
se oli ollut hänen itsensä julkiseksi laittama. Kaikki kuvat olivat olleet
julkisista läheistä. De Wit oli miettinyt poliisin mahdollista sukulaisten
suosimisongelmaa tuomarin käyttäydyttyä kummallisesti samalla alueella,
jolla Petja Korjakoff ja Kotro olivat olleet kavereita, ja hän oli miettinyt myös,
oliko Petja Korjakoff ollut mukana mielenosoitusten keskeyttämisissä.

Sinänsä riidattomissa julkaisuissa on ollut teonkuvauksissa väitetyt ilmaisut.
Julkaisuissa ei ole ollut Petja Korjakoffin suoraa loukkaamista, mutta niihin
sisällytetyt ja oikeudenkäynnissä perusteettomiksi osoittautuneet vihjaukset
muista ja muiden menettelytavoista ovat Petja Korjakoffin mukaan loukanneet
häntä. De Witin on täytynyt ymmärtää tämä menettelynsä seuraukseksi myös
Petja Korjakoffin osalta varsinkin, koska hän on erikseen vihjannut Petja
Korjakoffin yrittäneen häivyttää viitteet sisareensa, jota hän oli väittänyt
puolueelliseksi. Vaikka varsinainen halventaminen on kohdistunut Petja
Korjakoffin läheisiin, se on halventanut vihjaustensa ja niiden Petja
Korjakoffia koskeneen kytkennän takia myös Petja Korjakoffia. Petja
Korjakoff on ollut julkisessa virassa, mutta de Witin kirjoitus ei ole koskenut
Petja Korjakoffin menettelyä tuossa virassa tai muussakaan julkisessa
toiminnassa vaan tämän henkilöä, ja se on ylittänyt syytekohdissa 5. ja 7.
käsiteltyjen menettelytapojen perusteettomuus huomioon ottaen muutenkin
selvästi hyväksyttävyyden rajan.

De Wit on syyllistynyt kunnianloukkaukseen teonkuvauksen mukaisesti lukuun
ottamatta kohtien B. ja C. osalta syytekohdan 1. kohdalla hylättyä.

 ennaltaehkäisevän toiminnon9. Taponen on kertonut työskennelleensä 
johtajana niin, että työ on kohdannut myös vähemmistöjä, maahanmuuttajia ja
nuoria. Hän oli tavannut de Witin Rautatientorin mielenosoituksessa. Hän oli
antanut määräyksen lopettaa leiri ja siirtää mielenosoitukset niiden
aiheuttaman vaaran takia. Päätös on käynyt hallinto-oikeudessa.
Lopettamispäätöksen jälkeen kommunikaatio oli ollut väitetynkaltaista. Hän
on pitänyt de Witin ilmaisuja ja kuvauksia suurta kärsimystä aiheuttavina,
kyseenalaistavina ja poliisityön takia ja muutenkin hyvin halventavina, ei
yksittäisinä muutta niiden toistuttua eri kanavissa. Siltä osin kuin hän oli
tutkinnassa vastannut kysymykseen suuresta kärsimyksestä tai erityisen
suuresta vahingosta niin, ettei ollut kokenut erityisen suurta vahinkoa, hän on
todennut vastanneensa kysymykseen tosiasiallisesta vahingosta, taloudellisesta
tappiosta tai viralta laittamisesta; kärsimystä on ollut. Uskottavuuden
nujertamisessa on osin onnistuttu läheisten, kansalaisten ja työkavereiden
silmissä, koska on ollut ajatuksia siitä, että täytyyhän asiassa olla jotain
taustaa, koska hän on ollut koko ajan silmätikkuna. Kaikki asiassa on ollut
valheellista ja mustamaalaavaa ja saanut aikaan muita halventavia viestejä.
Taponen ei ole kokenut muuta vahinkoa mutta on huomannut
keskustelutilanteissa tulleensa tunnistetuksi kohdehenkilöksi ja kokenut siitä
häpeää. Hän oli ollut myös hetken pois sosiaalisesta mediasta törkyviestien
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määrän takia. Hän ei ole ollut polpon tai sen pervokolmikon jäsen, ei ole ollut
virasta hyllytettynä tai siirrettynä toisiin tehtäviin, eikä politiikka ole ollut
poliisin tehtävä. Hän on turvautunut työssä tutkittuun tietoon, on tuonut sen
esiin ja ilmaissut yleensä viittaamansa lähteen. Hänellä ei ole ollut liityntää
Hyvinkään tapahtumaan. Hän on kirjoittanut, että poliisi voidaan nähdä
poliittisena tai osana poliittista koneistoa sen valvoessa lakeja ja poliisin
toiminnan järjestämiseen liittyen. Tviittaus siitä, ettei raiskausaalto ollut
lisännyt turvattomuutta, oli liittynyt siihen, että seksuaalirikosten tilastokasvu
oli selittynyt kirjattujen seksuaalirikosten lisääntymisellä, selvittämisellä ja
seksuaalirikoslainsäädännön muuttamisella ilman liityntää raiskausaaltoon.
Aikuisten koulun penkille laittamisajatus ei ollut liittynyt seksuaalisuuteen,
vaan tviitti on irrotettu asiayhteydestään. Oli ollut kysymys syrjäytyneistä,
maahanmuutosta ja siitä, että koulutus on ollut keino saada pois syrjäytymisen
tieltä ja että terrorismilla on ollut yhteys syrjäytyneisyyteen; koulutus antaa
elämään paremman näköalan. Hän ei ollut vaatinut yli-ikäisiä terroristeja
koulun penkille tai lasten joukkoon, vaan ajatus oli ollut, että oppi tekee hyvää
myös terroristille, millä tavoin pystytään purkamaan jännitystä yhteiskunnassa.
Otsikkoa Suomi on euroopan rasistisin maa koskien oli ollut kysymys
rasisminvastaisesta viikosta ja juuri julkaistusta tutkimuksesta rasisimin
yleisyydestä kahdessatoista Euroopan maassa, jossa Suomi oli todettu
rasistisimmaksi. Hän ei ole levittänyt suomalaisvastaista vihaa eikä toimi
virassa anarkistisesti tai puolueellisesti. Hän ei ole tiennyt kanssaan kuvassa
olleen henkilön tarkemmista toimista eikä ollut tiennyt helposti syttyvistä
autoista. Hän ei ole tiennyt Helsingin Sanomien kirjoituksesta, jonka mukaan
hän olisi sanonut, ettei Suomi ensin -puolueen tietty piiri enää osoittaisi mieltä
Helsingissä, tai sitä, miksi niin on kirjoitettu; mielenosoittamista ei voi kieltää.

 on kertonut, että termi poliittinen poliisi on yleinen. Poliisia ohjataanDe Wit
sisäministeriön kautta, jossa on poliittisesti valittu johto, ja poliitikot valitsevat
poliisiylijohtajan. Taponen oli herättänyt tiedonvälityksellään huomiota,
pitänyt yhteyttä vähemmistöhin ja antanut poliittisia lausuntoja, ja niitä on
pitänyt saada käsitellä. Termi pervokolmikko oli liittynyt siihen, että Taponen
oli ollut yleis- tai toimintojohtajana pridemarssissa. Poliisi oli ollut
ensimmäisen kerran tapahtumassa virkapuvussa. Taponen oli pitänyt de Witin
toimintaa syrjivänä ja oli kaksi päivää aiemmin lopettanut toisen
mielenosoituksen ilman kunnon syytä antaen ymmärtää, että siinä olisi ollut
jotain kamalaa. Taponen on katsonut poliisin tehtäväksi ottaa kantaa, ja että
positiivinen syrjintä on hyväksyttävää, antanut lausunnoillaan ymmärtää, että
islamisaatiota vastustavat tai muita mielipiteitä omaavat lentävät ulos, ja
väittänyt, ettei Suomeen ole tullut islamisaatiota. Sitä ja islamisaation
myötämielisyyttä on tullut olla oikeus kritisoida. Taponen oli ollut myös sitä
mieltä, että terroristinkin pitää päästä kouluun lasten kanssa. Kaikki esille
nostetut seikat ovat tainneet olla reagointeja Taposen kirjoituksiin. Poliisia on
pitänyt saada kritisoida varsinkin sen esitettyä poliittisia mielipiteitä.
Raiskausaalto oli levittänyt turvattomuutta. Taponen oli kiistänyt
islamisaatio-ongelman, vaikka hänen olisi pitänyt estää terrorismia, ja on
todennut Suomen olevan Euroopan rasistisin maa. De Witin käyttämä meemi
oli ollut vuosia vanha, ja sitä oli käytetty, koska Taponen oli syyttänyt
suomalaisia rasisteiksi. De Wit oli ollut 14.11.18 Suomen kansa ensin
-puolueen puheenjohtaja ja oli kritisoinut vaimonsa pahoinpitelijän
kuulustelematta jättämistä. Ilmaus täydellinen rikollinen oli liittynyt tähän ja
siihen, että esimerkiksi suvakiksi kutsuminen tuottaa tuomion, rajakiksi
kutsuminen ei. Älykääpiöksi kutsumisen syy ei ollut ollut tuen hakeminen
poliittiselle uralle. On ollut ikävää, että de Wit on käyttänyt sellaista kieltä,
mutta hänen vaimoaan oli pahoinpidelty ja kohdeltu poliisin toimesta törkeästi.
Taponen oli hoitanut virkaa, keskeyttänyt mielenosoituksen laittomasti,
Helsingin Sanomat oli kirjoittanut, ettei Helsingissä osoiteta enää mieltä, ja
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kirjoituksella oli pyritty mustamaalaaman de Witin myötäpuolten
mielenosoitusta. Oli tehty myös perätön lastensuojeluilmoitus. Moni asia oli
liittynyt yhteen. De Wit oli laittanut Taposen siksi pervokolmikkoon. He olivat
keskustelleet myös asiallisesti keskenään, mutta lopulta Taponen oli
kieltäytynyt tulemasta palaveriin, mielenosoitus oli kielletty ja oli lähdetty
tukemaan ja suojaamaan pridea ja telomaan vastamielenosoitusta.
Vihapuhepoliisi- ja aitopoliisi -kirjoitus oli koskenut kunnallisvaalikonetta,
jossa Taponen oli politikoinut. Taposen suvaitsevaisuustyyli oli ollut
yliampuvaa, mihin ilmaus hänen hyllytettynä olostaan poliisilaitoksesta
kannanottojensa takia oli perustunut.

Sinänsä riidattomissa videossa ja artikkeleissa on ollut teonkuvauksissa
väitetyt ilmaisut. Taposen mukaan de Witin kirjoitukset ovat olleet vailla
todellisuuspohjaa. De Wit ei ole esittänyt tietojensa ja vihjaustensa tueksi
kertomansa lisäksi muuta selvitystä. Julkaisuissa on ollut poliisin toiminnan
hyväksyttävää arvostelua kohdan A.5. otsikon osalta, mutta muuten julkaisut
ovat olleet selvästi hyväksyttävänä pidettävän rajan ylittäneitä. Niissä ei ole
keskitytty muulta osin niinkään Taposen virantoimituksen arvostelemiseen
kuin tämän halventamiseen muuten. Syyttäjän väittämät seikat ovat olleet
luettavissa tai pääteltävissä alakohdan 2. osalta kirjallisista todisteista. De Wit
ei ole esittänyt kertomansa lisäksi tukea väitteilleen ja vihjauksilleen
alakohdissa 1.-5., alakohdan 7. otsikossa väitetylle suomalaisvastaisuudelle ja
alakohdassa 8. väitetylle. Nämä ovat osoittautuneet perusteettomiksi. De Witin
käyttämät ilmaisut muulta osin ja väkivaltaan viitannut kuva ovat olleet
Taposta muuten halventavia. Alakohdan 8. osalta on jäänyt epäselväksi jo se,
mikä liityntä Taposella olisi ollut kysymyksessä olleeseen asiaan.

Taposta on loukattu usein tavoin ja julkaisuin vajaan puolen vuoden ajan
hänen ammattiaan ja sen hoitamista koskevin valheellisin tiedoin ja vihjauksin
muun muassa puolueellisuuden, politisoituneisuuden, viranhoidosta
poissiirtämisen ja rikollisuuden osalta ja halventamalla häntä myös muuten
hyvin arvosteltavin tavoin. Taponen on kertonut julkaisujen aiheuttaneen
suurta kärsimystä. Kärsimyskokemus on voinut lisääntyä syyteharkinnan ja

ei ollut kuitenkaan ainakaan tutkinnassaoikeudenkäynnin myötä. Taponen 
kuultaessa ja kärsimyksestä kysyttäessä ilmoittanut suurta kärsimystä
aiheutuneen eikä ole tähän verrattuna osoittanut kärsimyksen lisääntyneen
tutkintakuulemisensa jälkeen sillä tavoin senaikaista merkittävämmäksi, että 
kärsimys olisi ollut arvioitavissa suurena pidettäväksi. Vaikka de Witin
menettelytavat ovat olleet omiaan aiheuttamaan Taposelle vahinkoa ja
kärsimystä ja häneen kohdistuvaa halveksuntaa, menettelytapaa ei ole osoitettu
tämän takia menettelyn perusteettomuudesta ja rajoittamattoman ihmisjoukon
saataville saattamisesta huolimatta törkeänä pidettäväksi.

De Wit on syyllistynyt kunnianloukkaukseen teonkuvauksen mukaisesti lukuun
ottamatta kohtien B. ja C. osalta syytekohdan 1. kohdalla hylättyä ja
seuraavassa hylättävää teonkuvauksen sanaa:

YLEISEN OSAN viimeisestä kappaleesta hylätään sana suurta.

 poliisihallituksessa rikostorjunnan10. Enqvist on kertonut työskennelleensä 
vastuualueella. Hän on kokenut fanittamislausumat henkilöönsä viran takia
kohdistetuiksi ja kuvien ja häneen liittymättömien sanojen toisiinsa liittämisen
raskaaksi. Kuvilla oli annettu ymmärtää, että hän olisi liittynyt kuvattuun
asiaan tai hyväksynyt sen, ja julkaisuilla oli annettu ymmärtää, että hän olisi
edustanut jotakin, mitä ei edusta. Hän ei ole tuntenut de Witiä tai sitä, onko
tämä ollut itse vaaraksi, mutta tämän ympärillä on pyörinyt ihmisiä, jotka
voivat tarttua julkaistuun ja olla uhka. Maalittaminen on tuntunut raskaalta.
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Poliittisen poliisin pervokolmikko -nimitys on tuntunut pahalta. Sillä oli
politisoitu poliisin toimintaa ja lisätty vielä lausumat seksuaalisesta
kieroutumisesta, joten syytös oli ollut raskas. Artikkeli on noussut pintaan
vielä viimeisellä tarkistushaulla. Henkistä kärsimystä on aiheutunut, ja on ollut
huoli oman ja läheisten turvallisuudesta, mikä on johtanut varautumiseen.
Enqvist on keskustellut asiasta esimiehensä ja kollegoidensa kanssa mutta ei
ole halunnut viedä työasiaa kotiin puhuttavaksi eikä ole halunnut tietää, kuinka
laajalle julkaisut ovat levinneet, koska tieto lisää painetta. Poliisi oli ollut
poliisihallituksen päätöksestä pride-tapahtumassa virka- ja
viranomaisyhteistyötehtävässä eri viranomaisten kanssa antamassa tietoa
kansalaisille. Se ei ole kyseenalaistanut poliisin puolueettomuutta. Paikalla ei
ollut näkynyt lapsia tai tiedetty sellaisista. Poliisi toimii puolueettomasti ja
yhdenvertaisuutta edistäen; kysymys ei ole mielipiteestä vaan virkatehtävien
suorittamisesta. Poliisi ei voi esiintyä vapaa-aikana virkapuvussa mutta saa
sanoa mielipiteensä ja ajatella haluamallaan tavalla. Virkatehtävissä on
toimittava puolueettomasti lain ja säännösten mukaisesti kuten
vapaa-aikanakin.

 on kertonut kirjoittaneensa Enqvististä pervokolmikon johtajana,De Wit
koska tämä oli ollut pridessa johtoautossa johtamassa paraatia virkapuku
päällä ja esittänyt poliisihallituksen toivovan, että poliisien pitäisi olla siinä tai
vastaavissa mielenosoituksissa mukana. Mielenosoitus oli ollut
poliittisluontoinen, ja siinä oli ollut myös lapsia, joita oli seksualisoitu. Poliisin
mukanaolo oli ollut perusteetonta ja väärin, eivätkä poliisin edustajat ole siellä
enää sen jälkeen ilmeisesti kansalaiskritiikistä johtuen olleet. De Wit oli ollut
vastamielenosoituksessa vastustamassa lasten seksualisointia. Heidän oli
annettu ymmärtää tehneen jotakin kauheata. Poliisi käyttää verovaroja oman
agendansa ajamiseen. Kukaan ei vastusta sitä, jos poliisimiehet menevät
tapahtumaan omalla ajallaan. De Wit on ollut pahoillaan siitä, että oli joutunut
sanomaan Enqvistiä pervokolmikon johtajaksi, mutta asia olisi vaiettu
kuoliaaksi. Poliisi on silti tuskin hänen artikkelinsa takia jäänyt pois pridesta.
Asia oli ollut esillä, ja siitä oli puhuttu. Artikkeli oli ollut myös ensimmäisiä
Laittoman lehden? kirjoituksia, eikä lehdestä ollut tiedetty, joten se oli tuskin
vaikuttanut asiaan. Tiedot eivät myöskään löydy googlettamalla, ellei osaa
laittaa juuri oikeita nimiä tai sanoja. Jokin vaikutus de Witinkin toiminnalla on
voinut olla, koska hän oli järjestänyt mielenosoitusta, josta kaikki oli lähtenyt
etenemään. Vastarinta -lehti oli julkaissut tapahtumasta kuvia, ja sen kirjoitus
oli alkanut levitä, mikä oli ollut syy poliisin touhusta poisjäämiseen.

 iidattomassa artikkelissa on ollut teonkuvauksissa väitetyt ilmaisut.Sinänsä r
Artikkelissa on kerrottu Enqvistin olevan teonkuvauksessa tarkoitetun
pervokolmikon johtaja, ja artikkelin lukija ymmärtää kirjoituksen
englanninkielisine kuvateksteineen vihjauksena hyväksyvästä suhtautumisesta
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Artikkeliin on ollut linkitettynä kolme
Mv-lehden artikkelia, mutta niitä on ollut kuvitettu vain yhdellä Enqvistin
kuvalla toisen kuvan oltua Mtv:n artikkelissa.

Siltä osin kuin de Wit on julkaisuissaan välittänyt muiden kirjoituksia
Enqvististä, hän on levittänyt eli esittänyt muualta saamaansa tietoa
varmistumatta tai pyrkimättä varmistumaan sen perustumisesta
todenperäisyyteen. Hänen on tullut osoittaa väitteidensä ja vihjaustensa
todenperäisyyteen perustuminen, mitä hän ei ole tehnyt, joten tiedot ja
vihjaukset ovat osoittautuneet valheellisiksi.

Enqvist on kertonut kokeneensa asian raskaana ja kuvannut suuren
kärsimyksen puolesta puhuneita seikkoja. Teko on epäilemättä ollut omiaan
aiheuttamaan Enqvistille vahinkoa, kärsimystä ja häneen kohdistuvaa
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halveksuntaa ja ollut raskas. Poliisin toiminnan arvostelu ei ole ollut
Enqvistiin henkilöitynä hyväksyttävää. De Wit on loukannut Enqvistiä
kuitenkin vain yhdessä sisällöltään vahingollisessa julkaisussa ja
asiayhteydessä, jonka osalta poliisin, joskaan ei Enqvistin, toimintatapaa
kohtaan on ollut hyväksyttävää esittää arvostelua. Tämän takia menettely ei
ole ollut karkeudestaan huolimatta kokonaisuutena törkeänä pidettävä eikä ole
täyttänyt siten törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkistöä.

De Wit on syyllistynyt kunnianloukkaukseen teonkuvauksen mukaisesti lukuun
ottamatta kohtien B. ja C. osalta syytekohdan 1. kohdalla hylättyä ja seuraavia
teonkuvauksen kohtia:

Teonkuvauksen YLEISEN OSAN kolmannen kappaleen jälkimmäinen virke eli
kokonaistörkeysväite hylätään.

Kohdan A.1. osalta hylätään sana kahdella.

  11. Elfgren oli esitutkinnassa arvioinut de Witin kirjoituksen syytä ja
ilmoittanut jättäneensä sen vähäiseen arvoon. Se ei ollut vaikuttanut hänen
viranhoitoonsa, hän ei ollut kokenut sen olleen omiaan aiheuttamaan hänelle
vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa, eikä se ollut aiheuttanut hänelle
vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa. Hän oli jättänyt rangaistusvaatimuksen
syyttäjän harkintaan eikä ollut vaatinut korvauksia, koska korvauskäytäntö ei
ollut vastannut sitä, mitä kirjoitus tai kirjoitusten kirjoittelijat olivat
ansainneet.

 on kertonut kysymyksen olleen pridesta, jossa poliisi oli ollut mukana,De Wit
ja yleisellä tasolla poliisijohdon politisoitumisesta. Kirjoitus oli koskenut
muita johtotehtävien poliisihenkilöitä ja Elfgreniä, joka oli ollut
johtotehtävissä keskusrikospoliisissa. Nämä olivat tunteneet toisensa hyvin, ja
Elfgren oli tutkinut poliisiylijohtajaan kohdistuneen virkarikosepäilyn ja ollut
äärivasemmistolaisen yhdistyksen hallituksessa. Oli vaikuttanut siltä, että pieni
pyörä oli pyörinyt ja Elfgren oli elänyt suvakkiunelmaa, ja oli kerrottu, että
hän oli adoptoinut lapsia tai aikuisia Ruandasta. Asiassa oli ollut kysymys
tästä ja politisoitumisen pelosta. Kirjoituksessa oli ollut Elfgrenistä
tosiasiatiedot ja linkatut artikkelit, joista outo tilanne oli näkynyt. Elfgren oli
ollut johdanto poliisin uskottavuuden katoamiselle. De Wit oli päätellyt
Elfgrenin korkean aseman siitä, että tämä oli tutkinut poliisijohtajien epäiltyjä
virkarikoksia, mikä oli tarvinnut tietyn auktoriteetin, ja myös lopputulos ja
keskusrikospoliisin julkisuudessa edustaminen olivat vaikuttaneet
näkemykseen. Artikkelin tarkoitus oli ollut kritisoida poliisia osallistumisesta
prideen. Siinä oli ollut viittauksia Elfgreniin, koska tämä oli tutkinut muihin
kohdistuneita virkarikoksia, ja siihen oli linkattu pari vuotta vanha Mv-lehden
kirjoitus, johon Elfgren ei ollut reagoinut. De Wit ei ollut siksi katsonut, että
asiasta olisi syntynyt Elfgrenille suurta ongelmaa. Elfgren on ollut mukana
politiikassa ja varmaan ymmärtää, että häntä kritisoidaan. De Wit oli ajatellut,
miten poliisijohto oli politisoitunut ja miksi poliisi oli ollut poliittisessa
pride-mielenosoituksessa, jossa oli seksualisoitu lapsia. Elfgreniä ei ollut
käsitelty sen osalta, koska de Witillä ei ollut ollut asiasta tietoa. Kirjoitukset
ovat olleet internetissä saatavilla, ja ne ovat olleet typerästi sanottuja, mutta
artikkelissa ei ollut väitetty, että Elfgren olisi ollut pedofiili.

 iidattomassa artikkelissa on ollut teonkuvauksessa väitetty nimitys jaSinänsä r
väitettyyn liittyneitä ilmaisuja. Artikkeli on ollut otsikoituna koskien poliisin
pervokolmikkoa, johon Elfgrenin ei ole väitetty kuuluneen. Hänen on sen
sijaan väitetty kuuluneen poliittiseen poliisiin, ja artikkeliin on sisällytetty
linkit toisessa lehdessä julkaistuihin artikkeleihin, joiden otsikkoteksteistä on
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voinut päätellä teonkuvauksissa kuvatuntapaisia vihjauksia ja poliisirikosten
asianmukaisen tutkinnan osalta suoremmankin vihjauksen. Vihjaus
teonkuvauksessa väitetystä pedofiliasta ei ole vaikuttanut suorasukaiselta tai
selvältäkään – linkatun otsikon mukaan vihjaus on liittynyt paremmin huoleen
terrori-iskuista.

Elfgren ei ollut vaatinut asiassa rangaistusta eikä korvausta, jota koskien hänen
ilmoittamansa syy korvauskäytännön vastaamattomuudesta suhteessa
menettelyn ansaitsemiseen on jäänyt arvailun asteelle siitä huolimatta, että
siitä on voinut päätellä Elfgrenin ottaneen jonkinlaista kantaa väitettyyn
rikokseenkin liittyen. Joka tapauksessa Elfgrenin tutkinnassa ilmoittamasta ei
ole voinut päätellä hänelle aiheutuneen suurta kärsimystä. Hän ei ole
vaikuttanut halunneen asian eteenpäin viemistä eikä ollut ilmoittamansa
mukaan kohdannut vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa tai kokenut sellaisia
mahdollisiksikaan. De Witiä ei ole osoitettu aiemmin rangaistun tai

Vaikka de Witin kertomasta onhuomautetun väitetynlaisesta menettelytavasta. 
ilmennyt selkeästi de Witin päättely kuulemistaan seikoista ja päättelyn
vaikutus hänen menettelyynsä, näiden syiden takia asiassa ei ole ollut erittäin
tärkeää yleistä etua valtakunnansyyttäjän syytemääräyksen tueksi. Vaille t 
otuuspohjaa jäänyt vihjaus vaikutuksesta epäiltyjen poliisirikosten tutkintaan
tai puolueellisuudesta eivät ole olleet erityisen vakavina pidettäviä erityisesti,
koska vihjaukset eivät ole olleet alkuaan peräisin de Witiltä. Erittäin tärkeää
yleistä etua ei ole ollut johdettavissa vain joukkotiedotusvälineen
käyttämisestä tai siitä, että de Wit on menetellyt muita virkamiehiä kohtaan tai
muuten moitittavin tavoin tai että virkamiehet ovat päätyneet menettelyn
kohteeksi virkatoimiensa takia. Myöskään sitä ei ole ollut pääteltävissä, että de
Witin tarkoituksena olisi ollut saada Elfgren tai virkamiehet jättämään
hoitamatta virkatehtäviään, vaan tarkoituksena on vaikuttanut olleen paremmin
de Witin omien ajatusten ajaminen, eikä menettely ole luonut käsitystä siitä,

syyteoikeutta ei ole ollut jaettä virkamiehen on siedettävä mitä vain. Koska 
koska asia on tutkittu, syytekohta on hylättävä.

Syytekohta hylätään.

  hässäkkätilanteessa mielenilmauspaikassa.12. Saarinen on kertonut olleensa 
Jonkun kädestä oli viety puhelin, ja sitä oli yritetty selvittää, ja hän oli ollut
siinä tekemisissä de Witin kanssa. Hän ja Vasenius olivat olleet pitkään
ainoana partiona paikalla, ja siellä oli ollut ”aikamoinen kalabaliikki” ja
tulenarka tilanne. Vasenius oli pitänyt toista porukkaa toisaalla, ja Saarinen oli
selvittänyt asiaa toisaalla. Kädet olivat olleet täynnä työtä. Kysymys oli ollut
työturvallisuudesta. Nimilappu oli jäänyt toiseen haalariin, eikä tilanteessa
ollut ehtinyt kaivella virkamerkkiä, ja sitten de Wit oli lähtenyt pois niin, ettei
merkkiä ollut voinut enää näyttää. Väite puolueellisuudesta on jäänyt
ymmärtämättömäksi; kumpaakin osapuolta oli puhutettu, ja ilmoitus oli
kirjattu puolin ja toisin. De Wit oli saanut puhelimensa takaisin. Paikalla oli
ollut turhanpäiväistä nimittelyä, päälle puhumista, kysymysten tekemistä
vastauksia odottamatta, ja osapuolet oli siksi erotettu rauhassa puhuttamista
varten. Videolla on käytetty Saarisen nimeä. Saarinen ei ole törmännyt
videoon, mutta kollegat ovat kysyneet, tietääkö hän siitä, ja hänet on
tunnistettu siitä ainakin työpaikalla. Muuten asia ei ole tullut häntä vastaan.
Asia, video ja nimitykset ovat tuntuneet loukkaavilta – hän ei ollut kokenut
tällaista ennen. Maininta pikkupoikapoliisista oli kohdistunut Vaseniukseen,
mutta asiassa oli käytetty Saarisen nimeä. Saarinen on kokenut menettelyn
henkilöönsä kohdistuvana, koska hänestä on puhuttu pikkupoikapoliisina.
Muuta kärsimystä hän ei ole kokenut.
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 kertoman mukaan aggressiiviset somalit olivat hyökänneet jaDe Witin

napanneet de Witin kännykän ja vieneet sen pois. De Wit oli kertonut
poliiseille häneltä viedyn kännykän ja kysynyt, voivatko nämä pyytää sen
takaisin. Poliisit eivät olleet suostuneet tekemään sitä, olivat olleet
vihamielisiä ja vastanneet, ”älkää länkyttäkö”. Poliiseilla ei ollut ollut
nimilappuja, joten de Wit oli pyytänyt näyttämään virkamerkkejä, mutta nämä
olivat olleet vailla keskustelukykyä eivätkä olleet näyttäneet. Poliisi ei ollut
tutkinut hyökkäystä de Witin kimppuun, ja valtakunnansyyttäjältä oli tullut
ilmoitus, ettei asiassa ollut ollut rikosta. Hän oli tehnyt videon siksi. Hän ei ole
maininnut nuorten poliisien nimiä, mutta tässä tilanteessa puhelin oli anastettu.
Kuva oli ollut peräisin julkiselta videolta, ja se oli nauhoitettu kaikkien
valehtelemisen takia. Nimen käyttäminen oli perustunut de Witin
paikallaoloon ja tietämykseen. Hän oli saanut puhelimensa takaisin omasta
ansiostaan.

 iidattomassa videossa on ollut teonkuvauksessa väitetyt ilmaisut.Sinänsä r
Saarinen on ymmärtänyt itseään loukanneen sanan pikkupoikapoliisi
viitanneen Vaseniukseen, ja näin Vaseniuskin on asian ymmärtänyt.
Nimityksen on voinut tämä huomioon ottaen arvioida tarkoittaneen Vaseniusta
ja viitanneen sitä kautta tämän nuoreen virkaikään, minkä takia ilmauksen ei
ole voinut päätellä olleen omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä
Saariselle siitä huolimatta, että hänen kollegansa ovat kiinnittäneet hänen
huomiotaan ilmaukseen, eikä ilmaus ole osallisten kannat huomioon ottaen
ylittänyt tässä tapauksessa muutenkaan selvästi hyväksyttävyyden rajaa.
Tämän takia teonkuvauksesta on hylättävä sana pikkupoikapoliisi.

De Wit ei ole sen sijaan kertomansa lisäksi osoittanut esitystään Saarisen
rikollisesti toimimisesta tai muitakaan Saarisesta käyttämiään ilmaisuja
totuutta vastaaviksi, ja ne ovat olleet arvosteltavana ollutta menettelyäkin
koskien selvästi hyväksyttävyyden rajat ylittäneitä. De Wit olisi myös voinut
keskeyttää vetoamansa kirjeen lukemisen, mitä hän ei ole tehnyt, vaan on
julkaisemassaan videossa tarkoituksellisesti jatkanut kirjeen lukemista
halventavassa tarkoituksessa.

De Wit on syyllistynyt kunnianloukkaukseen teonkuvauksen mukaisesti lukuun
ottamatta kohtien B. ja C. osalta syytekohdan 1. kohdalla hylättyä ja
seuraavaa teonkuvauksen kohtaa:

Kohdassa A.1. hylätään ilmaisu pikkupoikapoliisi.

  kertonut olleensa tutkinnanjohtajana kirjoituksen otsikkoa13. Lehikoinen on
tarvoittaneessa asiassa. Otsikon ajatus siitä, että hän hyväksyisi väkivaltaa, ei
ole pitänyt paikkaansa. Syyttäjä oli tehnyt tutkinnanlopettamispäätöksen
Lehikoisen esitutkintalain perusteella tekemästä esityksestä ilman, että asiassa
olisi suoritettu kuulusteluja. Hän oli toimittanut kaikki tiedot ja aineiston
syyttäjälle. Hänen virkatoimistaan ei ole kysytty asiaan liittyen, eikä hän ole
kuullut, että asiasta olisi kanneltu tai ratkaisua muutettu. Hän ei ollut tutkinut,
oliko tilanteessa yritetty estää laillinen mielenosoitus, vaan kysymys oli ollut
pahoinpitelyepäilyksestä. On ollut ymmärrettävää, ettei pahoinpitelyepäilyn
kohdehenkilö luota tutkinnanlopettamispäätöksen jälkeen enää siihen, että
voisi tehdä uutta ilmoitusta. On ollut virheellistä väittää, että hän olisi ollut
liittoutunut kansanryhmän kanssa tai ollut kansanvihollinen. Hän ei ole
muuttanut julkaisujen takia virkatoimiaan, eikä ole muodostunut pelkotiloja tai
muuta tunnetta, jonka takia hän olisi alkanut toimia toisin. Hän oli saanut
kirjoituksista tiedon pian niiden kirjoittamisen jälkeen, oli lukenut ne ja
jatkanut töitä, eivätkä artikkelit ole tulleet eteen työssä tai arkielämässä. Hän ei
ole vaatinut asiassa rangaistusta, koska asia ei ole vaikuttanut virkatoimiin ja
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koska on jättänyt sen muiden tehtäväksi, mutta on pitänyt asiaa
asiakokonaisuudessa sen luontoisena, että yleinen etu on vaatinut syytteen
nostamisen.

 on kertonut artikkelin julkaistun Lehikoisen korkean aseman jaDe Wit
kyseenalaisen päätöksen takia. Artikkelissa oli käyty läpi, mitä oli tapahtunut
ja lisätty video. Mielenosoituspaikalla on aina vaara hyökkäämisestä, mutta
poliisi ei ollut ollut siitä kiinnostunut. Paikalla ollut henkilö oli ajanut pyörällä
päin de Witin ryhmää, hakannut auton ovea tai ikkunaa ja napannut Kososen
kännykän, heittänyt sen kauas ja lähtenyt juoksemaan. Kosonen oli juossut
henkilön perään. Henkilö oli kääntynyt, lyönyt Kososta ja otettu kiinni, ja
poliisi oli vienyt tämän pois. Rikosilmoituksen tekeminen oli vienyt aikaa.
Kosonen oli ilmoittanut rikosilmoituksessa kaiken, ja lehdessä oli julkaistu
asiasta kuvia. Kosonen oli kysynyt, voiko poliisi kuulustella lyöjää, mutta
poliisi ei ollut halunnut keskustella. Sitten oli tullut päätös kuulematta tekijää,
mikä oli aiheuttanut Kososelle kärsimystä. Artikkeleilla oli purettu pettymystä
poliisin toimintaan. Otsikko Kososta saa lyödä, oli perustunut siihen, että
lyöjää olisi voitu kuulustella, mutta Lehikoinen ei ollut sitä tehnyt. Kirjoitus
liittoutumisesta anarkistien kanssa oli perustunut siihen, ettei Lehikoinen ollut
suostunut kuulustelemaan lyöjää, ja kansanvihollinen siihen, ettei Lehikoinen
ollut suostunut kuulustelemaan organisoitua mielenosoituksen keskeyttäjää.
Virallisesta kirjeestä oli käynyt ilmi, ettei asiassa ollut tehty mitään.
Johtopäätös poliittisesta vaikutuksesta oli ollut järkevä.

Sinänsä riidattomissa artikkeleissa on ollut teonkuvauksessa väitetyt ilmaisut.
Lehikoinen ei ole vaatinut asiassa rangaistusta eikä ole kokenut asian
vaikuttaneen häneen, vaikka on pitänyt asiaa asiakokonaisuudessa sellaisena,
että yleinen etu olisi vaatinut syytteen nostamisen. Nämä selkat ovat puhuneet
sen puolesta, ettei de Witin menettely ole ollut omiaan aiheuttamaan hänelle
erityisen merkittävää vahinkoa ja kärsimystä. De Wit ei ole kertomansa lisäksi
osoittanut teonkuvauksen väitteitä tosiasiapohjaisiksi, vaan ne ovat perustuneet
hänen päätelmiinsä. Hän on arvostellut artikkeleissaan siten Lehikoisen
toimintaa siitä virheellisen kuvan antaen mutta käsitellen tilannetta, jossa hän
ja hänen tuntemansa Kosonen ovat olleet osallisina ja jota koskevan asian
käsittelemistä artikkelit ovat koskeneet. Otsikoiden väitteet ovat olleet
muotoilunsa takia niin kärjistettyjä, että ne ovat olleet vailla tosiasiapohjaa
myös sellaisinaan vailla uskottavuutta. Tämä, se, ettei de Witiä ole osoitettu
aiemmin rangaistun tai huomautetun väitetynlaisesta menettelytavasta, ja se
huomioon ottaen, ettei asia ole häirinnyt Lehikoista, totuuspohjaa vaille
jääneet väitteet eivät ole olleet niin vakavina pidettäviä, että
valtakunnansyyttäjän syytemääräyksen tueksi olisi ollut erittäin tärkeä yleinen
etu. Tällaista etua ei ole ollut johdettavissa vain joukkotiedotusvälineen
käyttämisestä tai siitä, että de Wit on menetellyt muita virkamiehiä kohtaan tai
muuten moitittavin tavoin tai että virkamiehet ovat päätyneet menettelyn
kohteeksi viranhoitonsa takia. Ei ole ollut myöskään pääteltävissä, että de
Witin tarkoitus olisi ollut saada Lehikoinen jättämään hoitamatta
virkatehtävänsä, vaan menettely on antanut paremmin kuvan de Witin omien
ajatusten ajamisesta, eikä menettely ole luonut käsitystä siitä, että virkamiehen

syyteoikeutta ei ole ollut ja koska asia onon siedettävä mitä vain. Koska 
tutkittu, syytekohta on hylättävä.

Syytekohta hylätään.

  ymmärtänyt suvakkipoliisilla tarkoitetun sitä, että hän olisi14. Järvelin on
suvainnut jonkun kansanryhmän rikoksia, millä, tai valehtelemis- tai
korruptoituneisuusväitteellä, ei ole ollut tekemistä todellisuuden kanssa. Hän
oli ollut tutkinnanjohtajana raiskausasiassa, jossa toimittajat olivat kysyneet
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häneltä asiaan liittyen joukkoraiskauksen määritelmää. Hän oli kysynyt näiltä,
miten nämä sen määrittelivät, ja oli vastannut näiden määritelmän perusteella,
ettei tapahtuma ollut vastannut näiden määritelmän mukaista joukkoraiskausta.
Asiaan liittyen sama henkilö on tuomittu useamman raiskaamisesta, mutta siitä
ei ole voinut tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä teonkuvauksen osalta.
Järvelin oli todennut toimittajalle vihanlietsonnan haitallisuudesta ja siitä,
mihin se on yleensä johtanut, mutta ei ole pitänyt vihanlietsontaa
seksuaalirikoksia pahempana. Ne ovat eri asioita. Hän oli tiedottanut
rikoksesta asiallisesti ja rehellisesti sen, mitä oli voinut tiedottaa, eikä ollut
vähätellyt mitään. Se, että hän oli ollut estynyt kertomasta tapahtumasta, ei
ollut estänyt sulkemasta pois sitä, mitä ei ollut tapahtunut. Hän ei ole ollut
osallisena lahjontaan. Häneen on kohdistettu vihaa, on puhuttu
kansantuomioistuimen kokoontumisesta ja asian tarkastelusta
totuuskomissiossa. Se oli hätkähdyttänyt häntä selkeän vihan viestinnän takia.
Viestintä oli ollut törkeää, loukkaavaa ja ala-arvoista. Aiemmin tällaisia
väitteitä ei ollut esitetty. Jos viranomaisen toimintaan on tyytymätön, siitä voi
kannella ja tehdä rikosilmoituksen. Järvelinin läheinen oli löytänyt keväällä
2019 tekstiuutisointia ja videoita, ja jo sen takia käyty keskustelu Järvelinin
rehellisyydestä, lahjomattomuudesta ja työnteosta oli ollut hämmentävä ja
pysäyttävä hetki, jonka hän olisi halunnut jättää kokematta.

 on kertonut, että kysymyksessä oli ollut joukkoraiskaus, jota poliisi oliDe Wit
vähätellyt. Mediassa oli ollut juttuja, joissa Järvelin oli selittänyt, ettei
kysymys ollut ollut joukkoraiskauksesta, mikä oli ollut valheellinen väite. De
Wit oli siksi kirjoittanut artikkelin ja pitänyt väitettä valheellisena. Hän ei ollut
syyttänyt Järveliä korruptoituneeksi vaan oli kertonut, mitä muut olivat
kertoneet Järvelinistä. Asia oli herättänyt keskustelua muuallakin, ja siitä, mitä
Järvelin oli sanonut, oli suorat sitaatit. Järvelin oli kieltänyt myös spekuloinnit
mediassa, mikä oli tehnyt asian erikoiseksi. Suvakkipoliisi -termin
käyttäminen oli johtunut siitä, että se oli tullut usealle asiasta mieleen. Sitaattia
”Järvelinin mukaan kyseessä ei ole joukkoraiskaus” koskien Järvelin ei ollut
voinut sanoa, oliko kysymys ollut joukkoraiskauksesta, mutta oli voinut sanoa,
ettei sellaisesta ollut ollut kysymys. Väite oli ollut valheellinen, vaikka de Wit
ei ole tarkasti tiennyt asiasta. Useita henkilöitä oli ollut kuitenkin samassa
huoneessa raiskaamassa; Järvelin oli itse sanonut, että samassa huoneessa oli
ollut useita. Järvelinillä oli ollut asiassa suuri rooli. Yleisölle oli kerrottu, mitä
hänestä oli puhuttu, ja että oli ollut blogikirjoitus, mutta blogikirjoituksen
väitteiden ei ollut väitetty pitäneen paikkaansa. Sitä koskevasta kirjoituksesta
ei ole tehty rikosilmoitusta vuosien aikana. Jos poliisipäällikkö antaa
kirjoituksen pysyä internetissä ja syyttää asiasta de Witiä, tilanne on jokaisen
pääteltävissä. De Wit oli tviitannut, että asiat pitää selvittää virallista kautta,
tarvittaessa totuuskomission avulla, jollainen toivottavasti saadaan
Suomeenkin. Tämä oli liittynyt siihen, ettei Järvelin ollut käyttänyt yleisesti
käytettyä termiä joukkoraiskaus. Korruptio tarkoittaa toimintatapoja, jotka
eivät synnytä tervettä oikeus- ja viranomaisjärjestelmää. De Witillä ei ole ollut
tietoa, onko Järvelin syyllistynyt korruptioon. Hän oli vain viitannut suurten
medioiden otsikoihin. Linkki blogikirjoitukseen, jossa Järveliniä oli syytetty
korruptoituneeksi, oli lisätty artikkeliin siksi, että yleisellä tasolla oli ollut
huolestuneisuutta asiasta. Ilmaus siitä, että tällaiset pitäisi hoitaa, oli
tarkoittanut hoitamista virallisten kanavien kautta.

 iidattomissa videossa ja julkaisussa on ollut teonkuvauksissa väitetytSinänsä r
ilmaisut. Siltä osin kuin alakohdan A.1. artikkelissa on väitetty Järvelinin
valehdelleen, Järvelin oli ilmaissut asian lehdistölle lehtikirjoitusten
perusteella niin, että lehdistö oli kirjoittanut hänen sanoneen, ”että vaikka
epäiltyjä on monta, hän ei välttämättä käyttäisi teosta sanaa joukkoraiskaus”,
ja ”kyseessä ei ole joukkoraiskaus, jossa rikokseen olisi osallistunut yhtä aikaa
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useita henkilöitä”. Järvelinin mukaan sama henkilö on tuomittu useamman
raiskaamisesta. Näistä seikoista ja myöhemmän uutisotsikoinnin perusteella
sittemmin käsitellystä joukkoraiskauksesta ei ole voinut päätellä Järvelinin
valehdelleen. Hän oli tiedottanut asiasta sen, minkä oli voinut tiedottaa, ja oli
tuolloin sulkenut pois tietyn joukkoraiskaustavan. Tämän takia ja tämän
seurauksena on jäänyt silti selvittämättä, että de Witin olisi pitänyt uutisoinnin
perusteella ymmärtää ja tietää, ettei kysymys ollut ollut valehtelusta. Hänen on
voinut arvioida uutisoinnin perusteella tienneen, että epäiltyjä oli ollut monta
ja että Järvelin ei olisi käyttänyt sanaa joukkoraiskaus, koska raiskaukseen ei
ollut osallistunut yhtä aikaa useita henkilöitä. Tämän takia teonkuvauksen
väite, joka on koskenut de Witin väitettä Järvelinin valehtelemista, on
hylättävä. Järvelinin menettelyä ei ole voinut pitää tästä huolimatta
vähättelynä, eikä de Witkään ole osoittanut tämän vähätelleen. Suvakkipoliisi
-termin käyttäminen ei ole ollut viranhoidon arvostelemisena hyväksyttävää.

Artikkelissa on ollut linkki blogiin. Linkkiin liittyvässä tekstissä on ilmaistu
Järveliniä syytettävän blogissa korruptoituneeksi, miltä osin kysymys on ollut
vihjaamisesta. De Wit ei ole osoittanut vihjaustaan totuutta vastaavaksi. Hän
on myös alakohdan A.2. videossa viitannut blogiin ilmoituksin, että blogissa
Järveliniä epäillään korruptoituneeksi. Koska tämä ei ole ollut väite vaan
vihjaus asiasta, alakohdassa A.2. väitetyn väitteen sijasta kysymys on ollut
vihjauksesta. De Wit ei ole myöskään osoittanut tarkistaneensa tai esittänyt
edes pyrkineensä tarkistamaan blogikirjoitusta koskeneen
korruptoituneisuusviestin perustelluisuutta ja totuutta vastaavuutta, joten
vihjaukset ovat olleet valheellisia. Siltä osin kuin de Wit on julkaisuissaan
välittänyt blogikirjoitusta Järvelinistä, hän on levittänyt eli esittänyt tätä
muualta saamaansa tietoa.

Järvelin on kertonut kokeneensa asian hämmentävänä, pysäyttävänä ja
sellaisena, jonka olisi halunnut jättää kokematta. Tähän nähden tai
muutenkaan sitä, etteikö teko ole ollut omiaan aiheuttamaan hänelle vahinkoa,
kärsimystä ja häneen kohdistuvaa halveksuntaa, ei ole ollut aihetta epäillä.

De Wit on syyllistynyt kunnianloukkaukseen muuten teonkuvauksen mukaisesti
mutta niin, että alakohdassa A.2. sana väite oikaistaan vihjaukseksi, ja lukuun
ottamatta kohtien B. ja C. osalta syytekohdan 1. kohdalla hylättyä ja
seuraavaa teonkuvauksen kohtaa:

Alakohdan A.1. osalta hylätään lause ja tämän väitetään valehdelleen erään
rikosasian yhteydessä antamassaan haastattelussa.

  tunnistanut videolta itsensä ja kokenut sen hyvin15. Inkeroinen on
loukkaavana, eikä kerta ole ollut ensimmäinen, kun de Wit on haukkunut
häntä. Jo Rautatientorilla oli käytetty halventavia sanoja. Inkeroinen ei ole
antanut asian vaikuttaa elämäänsä, mutta muutama tuttu on kysynyt häneltä,
tietääkö hän videosta. Hän ei ole miettinyt paljon sitä, miksi
virantoimitustilanteesta oli tehty tällaista videota ja on nähnyt siitä vain osia.
Aiemmin häntä ei ollut nimitelty poliisitoiminnan yhteydessä.

 on kertonut, ettei tiedä, kenen video on ollut, mutta siinä oli kerrottu,De Wit
mitä oli tapahtunut hänen johtaessaan mielenosoitusta poliisin toimintaa
vastaan. Tilanne oli haiskahtanut pahalta, ja vaalit olivat olleet tulossa, joten ei
ollut ollut ihme, että tunteet olivat olleet pinnassa. Oli tullut takautuma vuotta
aiemmasta tilanteesta, jossa poliisi oli saanut hänet mustamaalatuksi. Häneen
oli kohdistettu perätön syytös, hänet oli otettu kiinni, ja häntä oli kohdeltu
hyvin kovakouraisesti, vaikka tarvetta kiinniotolle ei ollut ollut. Poliisin
kanssa oli sovittu tapaamisaika. Kyseinen mielenosoitus oli tullut, hänet oli
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otettu putkaan ilman, että kukaan olisi selittänyt mitään, joten poliisin kanssa
sovittu oli jotenkin muuttunut. Tilanteessa oli tullut sanottua rumasti. Oli tullut
tunne siitä, että tilanteeseen oli valittu tietty porukka. Hän oli käyttänyt itse
otsikkoa ”olenko raiskaaja”, koska oli ollut esillä mediassa. Tämä oli nostanut
tunnepuolta. Oli ollut selvää, että hän oli ylireagoinut, ja oli purkanut
turhautumistaan Inkeroiseen. Poliisi käyttäytyy yleensä asiallisesti. Hyvin
aggressiivisia poliiseja on vähän. Inkeroisen asenne oli ollut vihamielinen. De
Wit ei ole tiennyt, mihin tilanne oli tarkalleen liittynyt, mutta on miettinyt
jälkikäteen, että oli tainnut sanoa muutaman sanan liikaa.

Sinänsä riidattomalla videolla on ollut teonkuvauksessa väitetyt ilmaisut. De
Witin Inkeroisesta käyttämät ilmaisut ovat olleet Inkeroista halventavia ilman,
että niiden osalta olisi ollut kysymys tämän menettelyn arvostelemisesta, ja
ilman, että niitä olisi voinut pitää arvostelutapauksessakaan millään tavoin
hyväksyttävinä. Sillä seikalla, onko kiinniotto osoittautunut perustelluksi tai
perusteettomaksi, tai mitä de Wit on kirjoittanut itsestään, ei ole ollut
merkitystä asiaa arvioitaessa.

De Wit on syyllistynyt kunnianloukkaukseen teonkuvauksen mukaisesti lukuun
ottamatta kohtien B. ja C. osalta syytekohdan 1. kohdalla hylättyä.

  tunnistanut kuvasta ja videolta itsensä. Hän on pitänyt16. Törmälä on
ilmaisuja loukkaavina ja vahingonvaaraa aiheuttavina erityisesti hänen
virkamiesasemansa takia. Videoita katsotaan, ja osa uskoo niitä.
Rikostutkinnasta oli otettu yhteyttä ja kerrottu, että video oli olemassa, ja
siihen ovat törmänneet muutamat tuttavat, ystävät ja sukulaiset internetissä.
Törmälä ei ollut tehnyt sellaista, että olisi kokenut ansaitsevansa videon. Hän
oli tehnyt määrätyt virkatehtävät ja toiminut tasapuolisesti kaikkia kohtaan.
Hän ei ollut tuntenut de Witiä aiemmin, mutta oli ollut kerran
mielenosoituksessa, jossa tämä oli ollut sivussa kuvaamassa. Vastaavaa
halventamista tai videoon viittaamista ei ole tapahtunut muiden virkatehtävien
aikana tai jälkeen. Hän ei ole pyytänyt poistamaan videoita, ei käy katsomassa
sellaisia internetissä eikä olisi saanut tietää asiasta, ellei siitä olisi ilmoitettu
hänelle. Asiaan liittynyt kiinniotto oli suoritettu turvallisesti, ja Törmälä oli
kertonut de Witille heti, kun se oli ollut turvallista, että hänestä oli ollut
pidätysmääräys ja että hänet otettiin kiinni. Kiinniottoa oli alettu suorittaa heti
de Witin saavuttua paikalle. Törmälä oli saanut vasta vähän ennen kiinniottoa
tapahtumapaikalle soiton kiinniottomääräyksestä ja oli toiminut ohjeistuksen
mukaan. Hän oli ollut mielenosoituksessa tilannejohtajana. Häntä on nimitelty
uran aikana aiemminkin.

 kertomus on selostettu muuten edellisen kohdan kohdalla, mutta deDe Witin
Wit on kertonut lisäksi, että Törmälä oli ollut selkeän puolueellinen, ja de
Witille oli tullut tunne, että tietty porukka oli valittu tehtävään häntä
mustamaalaamaan. Vaalien ollessa tulossa oli tullut takautuma vuotta
aiemmasta tilanteesta, jossa poliisi oli saanut hänet mustamaalatuksi, ja hän oli
ylireagoinut ja purkanut turhautumistaan Törmälään. Yleensä poliisi
käyttäytyy asiallisesti. Aggressiivisia poliiseja on vähän, mutta Törmälä oli
ollut asenteeltaan vihamielinen. De Wit oli miettinyt jälkikäteen, että oli
tainnut sanoa muutaman sanan liikaa.

 iidattomassa artikkeliin linkitetyssä videossa on ollutSinänsä r
teonkuvauksessa väitetyt ilmaisut lukuun ottamatta ilmaisua puolueellinen,
jollaista koskien videolla on ollut vihjaamista. Törmälää on loukattu videolla
hänen ammattialaansa liittyen väittämällä häntä epärehelliseksi ilman, että
väitteen tueksi olisi ollut de Witin mielipiteen lisäksi muuta selvitystä, joten
väite on osoittautunut valheelliseksi. Lisäksi Törmälää on halvennettu
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virkatehtävään liittyen myös muuten nimityksin, jotka eivät ole vaikuttaneet
vastanneen videolta ilmenevää ja jotka ovat olleet selvästi hyväksyttävänä
pidettävän rajan ulkopuolella. Tässäkään tapauksessa sillä seikalla, onko
kiinniotto osoittautunut perustelluksi tai perusteettomaksi, tai mitä de Wit on
kirjoittanut itsestään, ei ole ollut merkitystä asiaa arvioitaessa. De Wit on
artikkeliin linkittämällään videolla levittänyt eli esittänyt uudestaan jo
aiemmin julkaisemiaan tietoja.

De Wit on syyllistynyt kunnianloukkaukseen teonkuvauksen mukaisesti lukuun
ottamatta kohtien B. ja C. osalta syytekohdan 1. kohdalla hylättyä ja
seuraavaa teonkuvauksen kohtaa:

Alakohdan A.1. osalta hylätään sana puolueellinen.

  artikkeliin liittyneen asian tutkinnanjohtajana.17. Salonsaari oli ollut
Kirjoituksen väitteet ovat olleet perättömiä, käsittämättömiä ja loukkaavia,
eikä Salonsaari ole hahmottanut, mistä asiassa oli ollut kysymys. Hän oli ollut
asian viimeinen tutkinnanjohtaja. Artikkelissa oli viitattu siihen, ettei
puolustus ollut saanut tarvitsemiaan tietoja. Tällaisia väitteitä oli esitetty
aiemman tutkinnanjohtajan osalta. Pimittämisen mestarilla on saatettu viitata
kaulankatkaisemisasiaan. Selvitettävänä oli ollut rikosasia, jonka tarkkaa
tekotapaa Salonsaari ei ollut kertonut julkisuuteen. Artikkeli on aiheuttanut
ahdistusta, mielipahaa ja harmistusta, eikä Salonsaari ole käsittänyt, että hänen
toiminnastaan on syntynyt jollekin kuvatunlainen käsitys. On annettu
ymmärtää, että hän suojelee työssään seksuaalirikollisia ja että poliittiset
motiivit johtaisivat hänen työtään ja virkavelvollisuuden rikkomiseen. Hän on
toiminut sen mukaan, minkä julkisuuslaki on mahdollistanut; voi olla tarve
olla kertomatta asioista julkisuuteen. Artikkelin otsikossa ei ole ollut
ongelmaa, mutta teksti ja siihen liitetty Salonsaaren kuva ovat olleet
loukkaavia. Iltasanomien linkitetyn asian ensimmäinen käsittelypäivä oli ollut
14.4.2010, ja asian tutkinta oli siirtynyt Salonsaarelle vähän aiemmin.
Salonsaari on joutunut sen osalta sijaiskärsijäksi, mutta ei ole tiennyt, onko
Iltasanomien otsikolla viitattu häneen.

 on kertonut artikkelissa kysytyn poliisin toiminnasta lähes kokonaanDe Wit
yleisellä tasolla. Salonsaaresta oli ollut mediassa paljon arvostelevaa asiaa, ja
hänestä on ollut artikkelissa vain pari lausetta. Oli ollut pelko
Rotherham-ilmiön liikkeelle lähtemisestä Suomessa, lasten raiskaamisesta ja
siitä, ettei poliisi ollut tehnyt mitään rasismileimaa pelätessään. Kukaan ei ole
päätellyt kirjoituksesta, että de Witillä oli ollut todisteita Salonsaaresta. Oli
herännyt huoli siitä, miten Salonsaari oli toiminut, ei ollut väitetty, että tämä
olisi toiminut rikollisesti. Salonsaaresta oli puhuttu vain siinä mielessä, miten
poliisi tutkii juttuja ja miten avoin sen linja on. Salonsaarella on tietynlainen
maine, ja mediakin puhuu hänestä sellaisena. Hän voi olla hyvinkin
sijaiskärsijä, mutta hän oli saanut huonon maineen toisessa asiassa, ja artikkeli
on tehty siksi. Salonsaaresta oli kirjoitettu vain, että hän näyttää olevan polpon
edustaja. Otsikkokuva tutkinta-aineiston salaamiseen liittyen ei ollut liittynyt
Salonsaareen vaan oli ollut linkki yleisen aihepiirin asiaan. Sen yhteydessä
olisi voinut olla maininta linkistä toiseen juttuun. Kysymys oli ollut vain siitä,
miten poliisi tutkii asioita, että Salonsaarella oli ollut maine median huonoine
juttuineen, ja pelosta suomalaisen oikeusjärjestelmän puolesta.

 iidattomassa julkaisussa on ollut teonkuvauksessa väitetyt ilmaisut.Sinänsä r
Artikkelin perusteella Salonsaaresta on kirjoitettu alakohdassa A.1. leimaavan
kuvan antavin tavoin ja vihjauksin. Salonsaaren on vihjattu olevan polpon
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mies ja tekevän harkittuja vuotoja ja pimityksiä, ja hänen kuvansa on siihen
liittyneen artikkelitekstin ja sen kuvan perusteella luonut hänestä kuvaa
seksuaalirikollisten suojelijana.

Salonsaaren mukaan de Witin väitteet ovat olleet perättömiä, eikä de Wit ole
osoittanut vihjauksiaan todenperäisyyteen perustuneiksi, ja ne ovat
halventaneet Salonsaarta myös muuten.

Salonsaari on kokenut artikkelin loukkaavana ja kuvannut sen aiheuttaneen
ahdistusta, mielipahaa ja harmistusta. Teko on epäilemättä ollut omiaan
aiheuttamaan Salonsaarelle vahinkoa ja kärsimystä ja häneen kohdistuvaa
halveksuntaa, eikä Salonsaaren toiminnan tai poliisinkaan toiminnan arvostelu
Salonsaareen henkilöitynä ole ollut hyväksyttävää.

De Wit on syyllistynyt kunnianloukkaukseen teonkuvauksen mukaisesti lukuun
ottamatta kohtien B. ja C. osalta syytekohdan 1. kohdalla hylättyä.

   työskennellyt rikostutkintayksikön johtajana. Tutkittavana18. Kiiskinen on
oli ollut poikkeava seksirikossuma, ja Kiiskinen oli vastannut sitä koskeneesta
tiedottamisesta, resursseista, viranomaisyhteistyöstä ja tutkinnanjohtajan
tukemisesta. Poliittiseksi poliisiksi nimittäminen on ollut poliisi- ja
virkatehtävässä loukkaavaa ja halventavaa. Tehtävässä on pitänyt toimia
laillisesti ilman poliittisen paineen, yhteydenottojen tai etnisen taustan
vaikutusta; Suomen poliisi ei ole poliittinen vaan toimii lain ja säännösten
mukaisesti. Sitä johtaa sisäministeriö, ja sisäministeri on poliittisesti valittu.
Artikkelin nimitykset ovat olleet loukkaavia ja iljettäviä. Asiaan oli
kohdistunut voimakas julkinen mielenkiinto, ja asiasta oli pitänyt antaa
julkisuuteen tietoa niin paljon kuin mahdollista ilman, ettei rikostutkintaa ollut
vaikeutettu tai ettei henkilöitä ollut saatettu turhaan epäilyksen alaiseksi.
Kiiskinen ei ole toiminut pedofiileja suojellen. Artikkeli 20.12.2018 oli ollut
pahin ja herättänyt pahaa mieltä myös läheisten puolesta, eikä Kiiskinen ole
tiennyt, onko pahemmin voinut enää solvata. Lukijat saattavat muodostaa
tällaisten kirjoitusten valossa vääriä mielikuvia. Oli ollut luokatonta, järjetöntä
ja halventavaa heittää, että hän olisi johtanut poliisijohtoista pedofiilirinkiä.
Epäillyn kuvan julkaisemiskysymys oli mietitty poliisilakimiehen kanssa, eikä
kuvan julkaisemattomuudesta voi saada kuvaa tutkinnan jarruttamisesta.
Yhden epäillyn kiinnisaamista oli viivästyttänyt Suomen ja Saksan poliisin
välinen tiedonkulkuvirhe. Poliisi oli saanut tiedon, että epäilty oli ollut kiinni,
mikä ei ollut pitänyt paikkaansa. Tämän virheen seurauksena ulos annettu tieto
oli ollut väärä, ja se oli oikaistu niin pian kuin se oli ollut mahdollista. Tuona
talvena oli ollut paljon seksuaalirikostapahtumia, mutta ne olivat olleet erillisiä
lukuun ottamatta sitä, että yhdessä asiassa osa epäillyistä oli tuntenut toisensa.
Kirjoitukset eivät ole vaikuttaneet Kiiskisen työtehtäviin, mutta kuvat löytyvät
helposti googlettamalla. Hän oli yrittänyt tehdä työnsä niin hyvin kuin
mahdollista, joten kommentit eivät olleet voineet enää ilkeämpiä olla. Hän oli
saanut saman talven aikana useampia sähköpostiviestejä, joissa hänen
virkatoimiaan oli arvioitu samaan sävyyn. Aiemmin tällaiselle tasolle
alentamista ei ollut ollut. Esitutkinnan kirjaukset siitä, ettei hänelle ollut
aiheutunut suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa ja että valheelliset
tiedot tai vihjaukset olivat kohdistuneet työhön, ovat pitäneet paikkansa. Kun
aikaa on kulunut, ja läheiset ovat kiinnittäneet asiaan huomiota ja kyselleet, on
aiheutunut erityisenkin suurta kärsimystä, ja kärsimys on vahvistunut, koska
artikkelit ovat edelleen nähtävillä. Oikeudenkäynnin lähestyminen ei ole
vaikuttanut kärsimykseen. Ei ole kohtuutonta, että yleisö pohtii, vähätelläänkö
jotakin asiaa varsinkaan, kun puhutaan tunteita ja vihaa herättävästä asiasta,
mutta syyttömyysolettamakin on muistettava, ja Kiiskinen oli joutunut
vetoamaan siihen, koska ulkomaalaisia oli kohdeltu väärin. Kiiskisen kuvat
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artikkeleissa olivat olleet mediasta, eikä niissä ollut ollut ironiaa, mutta
kirjoitusasu oli ollut halventava, harhaanjohtava ja negatiivisia ajatuksia
herättävä, joskin asiallistakin lienee ollut.

 on kertonut Kiiskisen siteeraamisen johtaneen artikkelienDe Wit
julkaisemiseen. Siihen oli reagoitu. Oli herännyt kysymys, voisiko
Suomessakin tapahtua jotain poliisin tietämättä. Poliisin yleinen asenne oli
ollut outo. Kirjoituksissa ei ollut väitetty tosiasioita, vaan pahin on ollut
varmasti kirjoitus idiootista vai pedarista. Oli kysytty, oliko Kiiskinen tehnyt
työnsä huonosti ja oli käyty liitteiden ja sitaattien avulla tarkkaan läpi Oulun
poliisin huonoa työtä. Henkilökohtaisuuksiin ei ollut lähdetty, oli ollut vain
päivän kuva, siteeraaminen, kysymysten esittäminen ja lopuksi ironinen
kysymys poliisin rikollisesta ja poliittisesta toiminnasta, siitä, oltiinko
Suomessa siirtymässä Europan tai suuren maailman tyyliin. Kiiskisen ei ollut
väitetty tehneen rikosta tai vastaavaa, ja oli käytetty yleisesti käytössä ja
Laiton sanakirjassa olevia sanoja. Poliisissa ja syyttäjälaitoksessa oli ollut
vakava korruptio-ongelma, ja julkisuudessa oli ollut tietoa, että
syyttäjälaitoksessa oli saattanut olla korruptio-ongelmia. Tosiasiapohja
artikkelin 11.12.18 väitteelle oli ollut Kiiskisen oma sitaatti. Kiiskinen on
yrittänyt vähätellä sitä, ettei kysymys ollut ollut ringistä, vaikka tekijät olivat
tunteneet toisensa. Kirjoitus oli perustunut Kiiskisen omaan kirjoitteluun ja
puheisiin mediassa siitä, ettei kysymys ollut ollut ulkomaalaisten ilmiöstä,
vaan että tapahtumat olivat vain sattuneet samana ajankohtana. Tällainen
tiedottaminen on herättänyt vakavan kysymyksen siitä, oliko taustalla ollut
jotain varsinkin, koska Kiiskinen on myöntänyt tehneensä useita virheitä.
Poliisin toiminnasta oli oltu pöyristyneitä, ja se oli henkilöitynyt tietysti
tiedottajaan, mutta eihän kukaan ajattele, että kaikki olisi henkilöitynyt
Kiiskiseen. Kiiskinen oli tiedottanut erikoisella tavalla, mikä oli herättänyt
kysymyksen, oliko tiedottaminen ollut idioottimaista. De Wit oli yrittänyt
tarkistaa Mv-lehden kirjoituksen oikeellisuuden. Väite pedofiilien
suojelemisesta tai täysin epäpätevästä älykääpiöstä oli ollut väitteenä aika
kova, mutta muualla poliisi ei olisi tehnyt tällaisesta juttua. 15.1.2019
artikkelissa oli viitattu muun muassa Kiiskisen epäpätevään toimintaan. Siinä
oli ollut ironinen kommentti lumihiutaleista ja päivän kuva. Oli ollut pakko
herätellä suomalaisia kysymyksiä tekemällä.

 iidattomissa julkaisuissa on ollut teonkuvauksessa väitetyt seikatSinänsä r
lukuun ottamatta jäljempänä perusteltua. Artikkelissa 11.12.2018 on ilmaistu
Kiiskistä koskien alakohdan A.1. vihjaukset teonkuvauksessa väitetyistä
seikoista, koska epäillyn kuvan pimittäminen ja Kiiskisen kieltäytyminen
kuvan julkaisemisesta ovat luoneet tekstikokonaisuuden perusteella kuvan
Kiiskisen polpon jäsenyydestä ja koska hänen ilmaisemisensa poliisityön
jarruttajaksi on hänen kuvansa, artikkelitekstin ja linkitetyn artikkelin
otsikkokysymyksen perusteella luonut kuvan tutkintojen jarruttamisesta
pedofiilirinkien suojelemiseksi. Artikkelin 20.12.2018 otsikko alakohdassa
A.2. on ollut kysymysmuodostaan huolimatta vihjaava ja jo sellaisenaan
kysymyksenasettelun takia halventava ilman, että menettelytapa olisi ollut
hyväksyttävänä pidettävä, vaikka asiassa on ollut osaksi kysymys Kiiskisen
virkatoimienkin arvostelusta; otsikko on vihjannut jo sellaisenaan Kiiskisen
pedofiiliksi. Artikkelissa on myös vihjattu Kiiskisen suojelevan pedofiileja
artikkelissa luetelluilla toimenpiteillään. Artikkelissa ei ole ollut kuitenkaan
vihjausta Kiiskisen johtamasta poliisijohtoisesta pedofiiliringistä, joten sitä
koskeva väite on hylättävä. Artikkelista 15.1.2019 ovat ilmenneet alakohdassa
A.3. väitetyt seikat. Artikkelissa Kiiskisen lausumiksi ilmaistut seikat ovat oll
eet jossain määrin halventavia mutta eivät kuvineenkaan niin halventavia, että
niitä olisi voinut pitää hyväksyttävänä pidettävän rajan ylittäneinä. Kysymys
on ollut niiden osalta ironista arvostelua alakohdan A.2. artikkelin taustalla ja
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tutkittavana ollutta asiaa koskien. Teonkuvaus kohdassa A.3. on tämän takia
hylättävä näitä lausumia koskevalta osalta. Artikkeliin on ollut linkitettynä
kuitenkin alakohdassa A.2. tarkoitettu artikkeli otsikoineen ja kuvineen. De
Wit on tältä osin levittänyt eli esittänyt uudestaan jo aiemmin julkaisemiaan
tietoja.

De Wit ei ole osoittanut vihjauksiaan todenperäisiksi, eivätkä vihjaukset ole
Kiiskisen mukaan pitäneet paikkaansa. De Witin päätelmille poliisin työssä
tapahtuneista virheistä ei ole ollut esitetyn perusteella perusteltua syytä. Jo se
on ollut epäselvää, missä tai kenen kohdalla virhe oli tapahtunut, mutta
virheiden tapahtumisen mahdollisuutta ei voi eikä ole voinut muutenkaan
täysin estää. Muu arvostelu on ylittänyt muulta kuin hylättävältä osin selvästi
hyväksyttävänä pidettävän rajan ja ollut osaksi muuta kuin virkatoimien
arvostelemista.

Kiiskinen on kuvannut julkaisut loukkaavina ja halventavina ja ajan kulumisen
ja läheisten kiinnittämän huomion takia erityisen suurta kärsimystä
aiheuttaneina, mitä hänen mukaansa on vahvistanut artikkelien edelleen
nähtävilläolo. Hän on kuvannut siten suuren kärsimyksen puolesta puhuneita
seikkoja. Teko on epäilemättä ollut omiaan aiheuttamaan hänelle vahinkoa,
kärsimystä ja häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Hän ei ollut kuitenkaan
tutkinnan aikana ja loukkauksen ollessa tuoreempi kokenut suurta kärsimystä
aiheutuneen, mihin nähden on jäänyt riittävin tavoin osoittamatta, että
kärsimys olisi tutkinnan jälkeen lisääntynyt aiempaan verrattuna suurena
pidettäväksi. Loukkaaminen on tapahtunut yhden asiakokonaisuuden osalta
asiayhteydessä, jossa poliisin toimintatapaa kohtaan on sinänsä ollut
hyväksyttyä esittää arvostelua. Tämän takia, ja vaikka Kiiskisen
arvostelemiselle väitetyin tavoin ei ole ollut perustetta, menettely ei ole ollut
kokonaisuutenakaan vihjausten luonteesta huolimatta sillä tavoin törkeänä
pidettävä, että törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkistö olisi siksikään
täyttynyt.

De Wit on syyllistynyt kunnianloukkaukseen teonkuvauksen mukaisesti lukuun
ottamatta kohtien B. ja C. osalta syytekohdan 1. kohdalla hylättyä ja seuraavia
teonkuvauksen kohtia:

Teonkuvauksen YLEISEN OSAN kolmas kappale hylätään kokonaan.

Kohdasta A.2. hylätään sanat ja johtavan poliisijohtoista pedofiilirinkiä.

Kohdasta A.3. hylätään virke artikkelissa esitetään Kiiskisen kuvia, joihin on
lisätty paikkaansa pitämättömiä siteerauksia Kiiskisen sanomisista ilmeisessä
halventamistarkoituksessa, ja virke artikkeliin on sisällytetty useita kuvia
Kiiskisestä.

  toimineensa nettipoliisitehtävässä ja olleensa Oulun19. Nikula on kertonut
kaupunginvaltuutettu ja Keskustapuolueen eduskuntavaaliehdoskas. Kepuli oli
viitannut hänen puolueeseensa mutta myös epärehellisyyteen ja kohtelutapaan,
eikä sitä ole käytetty keskustalaisista usein eikä muissa puolueissa tai
politiikan piirissä. Vihapoliisi oli viitannut hänen työnkuvaansa viharikosten
selvittämisessä ja kouluttamisessa poliisin sisällä mutta oli tuotu esiin niin, että
hän olisi siitä kiinnostunut ja että hänellä olisi sitä koskien henkilökohtaiset
tavoitteet. Pedoraiskaaja tarkoittaisi, että hän olisi tehnyt tällaisia rikoksia
lapsille tai hyysännyt ja piilotellut sellaisia tehneitä. Suvaitsevaisuus oli
liittynyt käytetyssä sanastossa tyhmyyteen ja idioottimaisuuteen, ja Himbergin
suvakkiopiston mallioppilas oli viitannut suvakkiuteen. Leijonakuva oli ollut
tapahtumasta, jossa oli pyritty lähestymään lapsia vähemmän pelottavassa



76 (107)
muodossa, mutta Nikulasta oli yritetty tehdä typerää nallehalaajaa. Kuvat oli
valittu poliisin kuvastosta. Oli ollut myös vaalitilaisuus, jossa tapahtuman
järjestäjällä oli tullut erimielisyys toisen henkilön kanssa. Toinen henkilö oli
sanonut, että hänet oli uhattu tappaa. Nikula ei ollut huomannut sellaista. Sitä,
miksi tämä oli liitetty pedoraiskaajan yhteyteen, on ollut vaikea hahmottaa.
Nikula oli kokenut artikkelin harmillisena ja oli joutunut kertomaan
läheisilleen, että hänestä oli ollut sellaista sotkua. Jo se oli aiheuttanut
kärsimystä ja ahdistusta, mutta artikkeli oli noussut hänen nimellään
googlettamalla ylös hänen ollessaan eduskuntavaaliehdokas, ja se oli
pakottanut miettimään, oliko asiasta pitänyt kertoa yleisölle oma näkökulma.
Poliisi saa yleisöltä palautetta. Tämä loukkaus oli ollut lähellä törkeän
kunnianloukkauksen rajapintaa, koska siinä oli viitattu pedofiilien
hyysäämiseen ja vastaavaan ja artikkeli oli uusittu ja linkitetty moneen
paikkaan. Hänelle on soitettu artikkeliin liittyen, hän on joutunut siivoamaan
omaa sosiaalista mediaansa ja poistamaan läheistensä tiedot. Tilanne on ollut
jossakin määrin ahdistava; yhteydenotot siviilinumeroon virka-ajan
ulkopuolella eivät ole olleet mukavia. Asia on ollut tympeä. Hän ei ole ollut de
Witin kanssa tekemisissä mutta on tiennyt tämän työnsä takia. Kirjoitus ei
ollut ollut ensimmäinen mutta oli osoittanut, että osa oli uskonut absurdeja
asioita. Nikula ei ole tiennyt, oliko esikotohankkeessa ollut seksuaalirikoksesta
epäiltyjä mutta on lukenut viittausta sellaisesta. Hän ei ollut ollut hankkeessa
mukana. Asiasta käyty keskustelu oli ollut huomattavasti ennen vuotta 2018,
hanke oli ollut kaupungin, eikä sitä koskeva keskustelu ollut liittynyt Nikulan
virkamiesasemaan. Hankkeessa oli vierailtu päiväkodeissa ja kouluissa, ja
henkilökunta oli vastannut lasten turvallisuudesta. Sitä koskevalta osalta on
yritetty luoda tunnelmaa vakavasta asiasta. Nallen osalta ei ollut ollut kysymys
vihapuheesta, mutta sen osalta on yritetty rakentaa mielikuvaa siitä, että lapsi
kertoisi poliisille vanhempansa tekemisistä. Kampanja oli ollut
poliisihallituksen, eikä Nikula ollut ollut sitä rakentamassa mutta oli ollut
mukana poliisin yleisessä viestinnässä. De Witin artikkeli oli julkaistu
19.12.2018, Nikulan eduskuntavaaliehdokkuus oli vahvistettu 13.10.2018, ja
vaalit olivat olleet keväällä 2019. On mahdollista, että perusteettomat väitteet
uskotaan, mikä lisää vahingon määrää. Nikulan nahka on paksuuntunut, ja hän
kestää tällaisia väitteitä, vaikka ne aiheuttavat kärsimystä, vahinkoa ja harmia,
mutta se ei ole tarkoittanut, ettei asioita pitäisi käsitellä ja sellaiseen
syyllistyvää saattaa rikosvastuuseen. Laittoman lehden? sivuilla on yritetty
nakertaa kansalaisen luottamusta monenlaisin keinoin.

 on kertonut artikkeliin johtaneen Nikulan osalta vain yhden asian.De Wit
Mv-lehti on julkaissut paljon kovempia kirjoituksia kuin de Wit, eikä de Wit
ole syyttänyt Nikulaa kuin suvaitsevaisuuskampanjassa mukanaolosta ja
konfliktista muiden kanssa. Esikotojuttuun oli liittynyt se, että henkilöt, jotka
olivat tulleet vaarallisista maista, oli viety päiväkotiin. Tämä kokonaisuus oli
synnyttänyt artikkelin. Toinen syy oli ollut poliisileijonan, vihapuheleijonan
kanssa poseeraaminen. Poliisin videolla yllytetään lapsia kertomaan, jos
vanhemmat ovat puhuneet pahoja. Kepulilla oli viitattu Keskustaan,
vihapoliisilla vihapuhepoliisiin. Nettipoliisin lähtökohta on ollut yrittää
sensuroida ulkomaalaisten herjaamista. Suomalaisia on saanut herjata.
Nettipoliisit ovat reagoineet kirjoituksiin ulkomaalaisista. Yhteenkään
islamistin suomalaisesta sanomiseen ei ole reagoitu. Tämä on tuhonnut poliisin
uskottavuutta ja on voinut tuhota suvaitsevaisuuskampanjan yhteydessä
nuorten elämää. Onko kepulivihapuhepoliisi Nikula tyhmä vai epärehellinen
-linkityksen taustana oli ollut Nikulan toiminta poliisina ja poliitikkona. Siinä
oli kritisoitu poliisia. De Wit ei ollut tiennyt Nikulan poliittista taustaa, se oli
ollut muiden tonttia. De Witiä eivät ole kiinnostaneet oululaiset
nettipoliisijutut, mutta jos joku on toiminut törkeästi, se on herättänyt
mielenkiinnon, ja sitten de Wit oli huomannut vihapuheleijonan, jolla oli
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yritetty aivopestä lapsia. Hän ei ole muistanut, miksi oli kirjoittanut
kirjoituksen reilu vuosi Mv-lehden artikkelin 8.10.2017 jälkeen, mutta muut
olivat pitäneet siinä tarkoitettua tapahtumaa esillä, ja Nikula oli tviitannut
poliisileijonaan liittyen. Tarkoitus oli ollut kritisoida sitä, että lapsia oli yritetty
saada vanhempiaan vastaan. Mv-lehden artikkeli oli herättänyt kysymyksiä,
mutta de Wit oli kyllästynyt asiaan ja ajatellut muiden saavan hoitaa sen. Hän
oli tainnut myös miettiä, oliko aika vanhoista artikkeleista tehty
rikosilmoitusta. Ne olivat olleet monta vuotta ilman rikosilmoitusta. Hän ei
ollut siksi ajatellut herkkänahkaisuutta.

 iidattomassa artikkelissa on ollut teonkuvauksessa väitetyt seikat.Sinänsä r
Artikkelissa 19.12.2018 on ilmaistu Nikulaa koskien alakohdassa A.1. väitetyt
tiedot, vihjaukset ja muut ilmaisut. Näistä nimitys kepuli ja vihjaus
seksuaalirikollisten suojelemisesta ovat olleet jo artikkelin otsikossa ilman,
että ilmaustavat olisivat olleet hyväksyttäviä Nikulan virkatoimiin liittyneen
arvostelun osalta. Ne eivät ole olleet sellaisia muutenkaan, vaikka artikkelin
osalta olisi ollut kysymys muustakin kuin Nikulan virkatoimiin liittyneestä
arvostelusta; edes kepuli-nimityksen käyttämistä ei ole voinut pitää Nikulan
poliittisesta toiminnastakaan huolimatta hyväksyttävänä ainakaan sen
vihapoliisi-nimitykseen yhdistämisen takia.

De Wit ei ole osoittanut vihjauksia seksuaalirikollisten suojelemisesta ja
epärehellisyydestä tai väitettä lasten ja nuorten elämän vaarantamisesta
todenperäisiksi, eivätkä näitä koskevat seikat ole pitäneet Nikulan mukaan
paikkaansa. Muu arvostelu on ylittänyt nimittelemisen takia selvästi
hyväksyttävänä pidettävän rajan ja ollut henkilöön kohdistuvana muutakin
kuin virkatoimien arvostelemista.

Siltä osin kuin de Wit on käyttänyt julkaisussaan muiden kirjoituksia Nikulasta
hän on levittänyt eli esittänyt muualta saamaansa tietoa varmistumatta sen
totuuspohjasta. Sillä seikalla, oliko tai onko muita julkaisuja koskien tehty
rikosilmoitusta, ei ole ollut merkitystä de Witin menettelyn arvioimisen osalta.

De Witin menettely on ollut omiaan aiheuttamaan Nikulalle vahinkoa,
kärsimystä ja Nikulaan kohdistuvaa halveksuntaa. Nikula on myös pitänyt
ilmaisuja ahdistavina ja kärsimystä, harmia ja vahinkoa aiheuttavina.

De Wit on syyllistynyt kunnianloukkaukseen teonkuvauksen mukaisesti lukuun
ottamatta kohtien B. ja C. osalta syytekohdan 1. kohdalla hylättyä.

 . Esitutkinta20. Lylykangas on kertonut työskennelleensä tutkinnanjohtajana 
keskeytetään, jos rikoksesta epäiltyä ei ole. Tutkintaa ei lopeteta, vaan se
aloitetaan uudestaan, jos ilmenee olennaista uutta asiaan liittyvää niin, että
tutkinta on vanhentumisaikojen valossa mahdollista. Tutkinnan
keskeyttämispäätöksen tekemisen raja on seksuaalirikoksissa korkea.
Artikkeleissa tarkoitettua asiaa koskevan keskeyttämispäätöksen tekeminen ei
ollut ollut arvovaltakysymys, mutta epäilyä ei ole ollut mahdollista
kommentoida tutkinnallisesta syystä – mediassa on kuitenkin kerrottu
tapahtuman tapahtuneen poliisilaitoksen edessä ja sen viereisessä metsässä.
Poliisi oli julkaissut saamaansa huonolaatuista valvontakamerakuvaa kaksi
viikkoa tapahtuman jälkeen ja pyytänyt tietoa kuvissa näkyvistä henkilöistä,
jotka kaikki ovat olleet esitutkinnassa. Lylykangas on ollut jatkuvasti alttiina
kritiikille vaikeiden päätösten takia ja tottunut toiminnan hyvin kriittiseen
arvosteluun eikä ollut katsonut asiaa siksi tutkinnan aikana sen arvoiseksi, että
olisi vaatinut rangaistusta. Otsikointi ja tutkinnasta esitetty arvostelu on
tuntunut kyllä ikävältä niin, että siitä oli ollut mieli ehkä hetken pahana, ja toki
esitetty kritiikki pahaa mieltä aiheuttaa, mutta seuraavana päivänä aurinko on



78 (107)
noussut ja paistaa yhä. Kritiikki on ollut edelleen saatavilla, joten siinä
mielessä se on aiheuttanut pahaa mieltä edelleen. Ei ole ollut tavanomaista,
että kuvalla ja kuvatulla kirjoituksella käsitellään asioita internetissä.
Lylykangas on ymmärtänyt äärisuvakilla viitatun siihen, että hän olisi ollut
suvaitsevainen ihmisryhmiä kohtaan. Siinä oli menty hyväksyttävän kritiikin
rajan yli, koska siinä oli menty henkilön loukkaamisen tasolle. Siitäkin oli
pahoittanut mielen hetkeksi. Sen jälkeen oli menty eteenpäin. Ei ole pitänyt
kuitenkaan paikkaansa, että hän olisi tullut tunnetuksi äärisuvakkina ja
puolueellisena. Hän ei ole muistanut, missä yhteydessä oli kuullut
kirjoituksista. Lehdistö saa olla kriittinen ja esittää kritiikkiä, jota tässä on
esitetty. Kritiikkiä poliisiaseman tutkintaan liittyen oli esitetty aiemminkin. Se
on ollut tavallista. Lylykangas on tiennyt mielenosoituksesta poliisilaitoksen
edessä mutta ei ole muistanut keskustelleensa siitä tai siihen liittyneestä
Lehikoisen kanssa. Hän on tiennyt Taposen mutta ei ole tavannut tätä.
Hyvinkäällä on ollut puskaraiskaustapauksia hyvin vähän.

 on kertonut artikkelista 4.1.2019, että siinä oli kyselty, mitäDe Wit
Hyvinkäällä oli tapahtunut, koska puskaraiskaajia ei ollut saatu kiinni, koska
oli julkaistu heikkolaatuinen kuva kaksi viikkoa myöhässä ja koska tekijät
olivat päässeet karkuun. Oli reagoitu Ylen kirjoitukseen, tehty yksi artikkeli,
kritisoitu tutkinnanjohtajana ollutta Lylykangasta, ei suorin sanamuodoin vaan
kysyen, mitä oli tapahtunut. Laittoman lehden? video oli kadonnut kanavilta,
Aamupostin lukijat olivat olleet raivoissaan, ja tilanne oli ollut kuohuttava. Oli
reagoitu tilanteeseen, jossa poliisi ei ollut näyttänyt reagoivan
mahdollisimman tehokkaasti varsinkaan joukkoraiskauksen tapahduttua
poliisilaitoksen edessä. De Wit ei ole tiennyt viitatusta Mv-lehden
kirjoituksesta enemmän, mutta kirjoitukseen oli viitattu vain niin, että
Lylykangas oli sen mukaan tullut kansallismielisissä piireissä tunnetuksi
äärisuvakkina, ja oli kirjattu, mitä Mv-lehti oli sanonut Lylykankaan tehneen.
Lylykankaan osuus Lehikoisen tekemään päätökseen oli herättänyt
kysymyksiä. De Wit oli pyytänyt selvitystä siitä, miten julkaistu kuva oli
voinut olla julkaistunlainen ja oli kritisoinut tilannetta. Oli järjestetty
mielenosoitus, ja oli herännyt kysymys, oliko poliisilaitos ollut niin
loukkaantunut, että de Witille olisi haluttu kostaa. Anarkistit olivat hyökänneet
kimppuun, eikä poliisi ollut tehnyt mitään, vaikka videolla oli näkynyt, että de
Witin vaimoa oli lyöty. Oli herännyt kysymys, olivatko Lylykangas ja
Lehikoinen keskustelleet asiasta. Lylykangas ei ollut saanut selvitettyä
puskaraiskauksia, ja sen ja kansallismielisten hänen toimintaansa koskevan
yleisarvion perusteella häntä on tullut helposti sanottua suvakiksi tai
äärisuvakiksi. Poliisin julkaisema kuva ei ollut ollut paras saatavissa ollut
kuvaversio, eikä se ollut täyttänyt tehtäväänsä. Siitä ei ollut voinut tunnistaa
ketään. Paremman kuvan perusteella olisi voinut saada tietoa asiasta, joten
asiaa oli ollut oikeus kritisoida. Asialle ei ollut tehty mitään, eikä sille tehdä
mitään, joten de Witin käyttämä sanamuoto suvakin keskeyttämismääräyksestä
oli ollut kohtuullinen. Uudellamaalla poliisit ovat vihanneet de Witin
myötäpuolia. Lylykangas oli tullut asiaan mukaan muiden medioiden
uutisoinnin myötä. Suuri osa suomalaisista oli pitänyt aihetta kuumana, ja se
oli synnyttänyt kirjoituksen Lylykankaasta.

Poliisin aikanaan julkaiseman kuvan laadulla ei ole ollut virkatoimintaa
koskevan menettelyn arvostelemista ainakaan enää tukevaa merkitystä, koska
Lylykankaan mukaan kuvassa olleet henkilöt on tavoitettu esitutkintaan.
Kuvan laadun arvosteleminen ei ole ollut silti perusteetonta eikä kohtuutonta.

Lylykangas ei ole vaatinut asiassa rangaistusta, ei ole kokenut julkaisujen
vaikuttaneen häneen lähinnä hetken mielipahaa lukuun ottamatta eikä ollut
pitänyt asiaa rangaistuksen vaatimisen arvoisena, vaikka on todennut, että
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saatavilla edelleen oleva kritiikki aiheuttaa sen saatavillaolon suhteen edelleen
pahaa mieltä. Tämä on puhunut sen puolesta, ettei de Witin menettely ole ollut
omiaan aiheuttamaan Lylykankaalle vahinkoa tai hetkellistä pitempiaikaista
pahaa mieltä.

Sinänsä riidattomissa artikkeleissa on ollut teonkuvauksessa väitetyt ilmaisut.
Kirjallisista todisteista ovat todentuneet alakohdissa A.1.-4. väitetyt seikat. De
Witin ilmaisutavat eivät ole poikenneet erityisin tavoin muissa kohdissa
tarkoitetuista ilmaisutavoista, eivätkä ilmaisut ole perustuneet Lylykankaan
mukaan tosiasioihin. De Wit ei ole osoittanut vihjauksiaan ja väitteitään
totuuteen perustuviksi, joten ne ovat olleet vaille tosiasiapohjaa jääneinä
valheellisia. De Wit on arvostellut siten artikkelissaan Lylykankaan toimintaa
siitä virheellisen kuvan antaen mutta käsitellen tutkittavana ollutta tapahtumaa
osaksi hyväksyttävinkin tavoin. Tämä, se, ettei de Witiä ole osoitettu aiemmin
rangaistun tai huomautetun väitetynlaisesta menettelytavasta, ja se huomioon
ottaen, ettei asia ole häirinnyt Lylykangasta erityisen merkittävin tavoin, vaille
tosiasiapohjaa jääneet vihjaukset ja väitteet eivät ole olleet niin vakavina
pidettäviä, että valtakunnansyyttäjän syytemääräyksen tueksi olisi ollut erittäin
tärkeä yleinen etu. Tällaista ei ole ollut johdettavissa vain
joukkotiedotusvälineen käyttämisestä, julkaisuun eri julkaisuissa
linkittämisestä eikä siitä, että de Wit on menetellyt muita virkamiehiä kohtaan
tai muuten moitittavin tavoin. Ei ole ollut myöskään pääteltävissä, että de
Witin tarkoitus olisi ollut saada Lylykangas jättämään hoitamatta
virkatehtävänsä, vaan paremmin on syntynyt kuva de Witin omien ajatusten
ajamisesta, eikä menettely ole luonut käsitystä siitä, että virkamiehen on

syyteoikeutta ei ole ollut ja koska asia on tutkittu,siedettävä mitä vain. Koska 
syytekohta on hylättävä.

Syytekohta hylätään.

Syytekohdista 21., 22., 24. ja 25. yleisesti

Kansanryhmää vastaan kiihottamisrikokseen syyllistyy muun muassa henkilö,
joka asettaa yleisön saataville tai levittää sen keskuuteen tiedon, mielipiteen tai
muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun,
ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon,
vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella tai
niihin rinnastettavalla muulla perusteella. Suojan kohteena ovat käytännössä
tällaisia piirteitä omaavat vähemmistöryhmät ja ryhmät, joihin liitetään
kansanryhmiin kuuluvia ominaisuuksia, esimerkiksi maahanmuuttajat
ryhmänä. Ryhmien ei tarvitse olla rikosnimikkeestä huolimatta erityisiä
kansanryhmiä, vaan riittävää on, että ryhmät ovat jonkin kaikkia ryhmään
kuuluvia koskevan seikan takia tunnusmerkistön mukaisiksi ryhmiksi

Säännöksen tarkoitus on suojata tällaisten ryhmien oikeuttatunnistettavissa. 
olla rauhassa ja joutumatta perusteettoman arvostelun ja halveksunnan
kohteeksi esimerkiksi yleistyksen ja harhaanjohtavuuden keinoin.

Säännöstä koskevan hallituksen esityksen (317/2010 vp.) mukaan säännöksen
soveltamisessa ja rangaistavuuden rajaamisessa on tärkeää ottaa huomioon
säännöksen suhde perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen
suojaamaan sananvapauteen. Perusoikeussäännöksistä ensimmäisen eli
yhdenvertaisuutta koskevan säännöksen mukaan ketään ei saa asettaa ilman
hyväksyttävää perustetta eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen,
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun
henkilöön liittyvän syyn perusteella (perustuslaki 6 § 2). Säännöksellä on siten
liityntä kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevan rikoksen kanssa.
Jokaisella on myös sananvapaus, vapaus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa
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tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä, ja
tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla
(perustuslaki 6 § 2 ja 12 § 1). Vastaavantapaiset säännökset ovat myös
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (10 ja 14 artiklat). Näiden säännösten
perusteella sananvapauden sisältö ei ole ehdoton, vaan sitä voidaan säännellä
muulla lainsäädännöllä.

Viestintään ei saa sananvapauden takia puuttua silti enempää kuin on pidettävä
välttämättömänä. Esimerkiksi maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikan tai siitä
vastuussa olevien ankarakaan arvostelu ei sellaisenaan täytä rikoksen
tunnusmerkistöä. Rangaistavaa on kuitenkin kansanryhmien uhkaaminen,
panetteleminen ja solvaaminen. Esimerkiksi panettelevat ja herjaavat lausumat
voivat olla omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja
mahdollisesti vihaa niiden kohteena olevaa kansanryhmää kohtaan, eikä
sellaisia siksi suojata sananvapaudella (ks. KKO 2012:58).

Tahallisuutta arvioidaan väitetynlaisten rikosten osalta samoin tavoin kuin
kunnianloukkausrikostenkin osalta. Paitsi että tarkoitus uhata, panetella tai
solvata osoittaa tahallisuuden, panettelemisen osalta merkitystä on tietojen
esittäjän totuudenvastaisuutta koskevasta tietoisuudesta riippumatta myös sillä,
miten hän on tarkistanut tai pyrkinyt tarkistamaan esittämiensä tietojen
todenperäisyyden. Lisäksi tahallisuuteen riittää tekijän tietoisuus siitä, että
hänen levittämänsä kirjoitus tai muu sellainen uhkaa, panettelee tai solvaa
säännöksessä tarkoitettua kansanryhmää.

Päätöksellä esitutkinnan rajoittamisesta 19.10.2015 ei ole ollut nähtävissä
merkitystä käsiteltävänä olevien kohtien arvioimisen kannalta. Tuon päätöksen
perusteena on ollut muun muassa se, ettei kirjoitus, josta päätöksessä oli ollut
kysymys, ollut sisältänyt edellytetyin tavoin solvaavia tai panettelevia väitteitä
tai ilmaisuja.

Syytekohdista 21., 22., 24. ja 25. kohdittain

 21. Teonkuvauksessa väitetyt kirjoitukset ja de Witin menettelytavat ovat
olleet riidattomat.

   kertonut ilmaisun 'matut ulos' olleen yleisesti käytössäDe Wit on
kansallismielisissä piireissä ja sitä käytetyn myös kansanedustajien piirissä.
Matu oli tarkoittanut maahantunkeutujaa ihonväristä, uskonnosta, kielestä ja
muusta riippumatta – olennaista on ollut, että tällainen oli tullut Suomeen
väärin perustein ja pitänyt siksi poistaa, kuten historian aikana on tehty. Mamu
on ollut maahanmuuttaja, matu maahantunkeutuja. Homotus kaappiin
-ilmaisua oli käytetty asian pakkosyöttömerkitykseen liittyen. Mediakin on
käyttänyt ilmaisua. Matu ei ole ollut yhdistettävissä suoraan
turvapaikanhakijoihin, eikä turvapaikanhaku ole ollut ongelma, jos se on tehty
oikein perustein. Oli herännyt kysymys, kuinka moni oli ollut Suomessa väärin
perustein. De Wit oli selittänyt vaalimainokset esille laittaessaan, mistä niissä
oli ollut kysymys. Ei ollut ollut kysymys kansanryhmästä vaan valtion
toimesta tapahtuneesta asian pakkosyötöstä. Homotus kaappiin ei ole ollut
pelkistettävissä väestöryhmään, ja sillä on tarkoitettu vain tekstinsä mukaista
asiaa. Homotuksella on ajettu suvaitsevaisuutta, ja de Wit oli ottanut sen
käyttöön Ylen käytettyä sitä. Asian pakkosyöttäminen oli ollut kielteinen asia,
ja homotuksen kaappiin laittamisella oli tarkoitettu sitä, ettei sitä olisi käytetty
väärin lapsia kohtaan. On ollut hysteerinen tulkinta, että homon olisi pitänyt
pitää seksuaalinen suuntauksensa piilossa - homotus on ollut eri asia. Jos joku
on vetänyt asiasta vääriä johtopäätöksiä, se on ollut tällaisen ongelma.
Vaalimainoksen yhteydessä 6.4.2019 ollut teksti ”homot kaappiin” on
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yllättänyt de Witinkin. Hän ei ollut kirjoittanut sitä eikä ole tiennyt sen
syntymisestä - otsikon on voinut muuttaa kuka tahansa ja jakaa sitä. Siltä osin
kuin de Wit ei ollut tutkinnassa kiinnittänyt huomiota tekstin sanamuotoon hän
on arvioinut tämän liittyneen pitkään kuulusteluun hänen oltuaan sairaana; hän
oli antanut käytännössä kaikkiin kysymyksiin samat vastaukset, eikä asiasta
ollut keskusteltu tutkinnassa tarkemmin. De Wit oli jakanut Matut ulos,
homotus kaappiin -mainosta kampanjassaan mahdollisimman laajasti ympäri
Suomea. Teksti ”kumman Suomen haluat?” oli tarkoittanut kysymystä siitä,
oliko haluttu Suomi, jossa ihmiset kulkevat rauhassa, vai Suomi, jossa on
vallalla islamistinen Isis-ideologia, ja äänestäjiltä oli kysytty sitä. Alakuvassa
oli potkaistu musta lammas pois vastaten sanontaa 'musta lammas pitää poistaa
suvusta' sen tehtyä jotakin huonosti. Muuta ei ollut sanottu, mutta on selvä,
että Isis-porukka pitäisi poistaa Suomesta. Lisäksi oli suojeltu varsinkin lapsia
heihin kohdistuneelta seksualisoinnilta. Sveitsissä oli todettu vastaavasta
vaalimainoksesta, ettei siinä ollut ollut pahaa, ja se oli otettu siksi tännekin
asian testaamiseksi. On ollut shokki, että vaalimainos, jossa oli puolustettu
perhearvoja, on muutettu vihapuheeksi. Taustakuvassa oli ollut mellakointia,
joka on kuvastanut välinpitämättömyyttä maan tavoista, ja oli korostettu
islamisaatio-ongelmaa, joka on poliittinen ongelma. Kuvaan oli laitettu
burkhahahmo islamisaatio-ongelman korostamiseksi, ei uskonnon tai muun
takia. Värikkäillä sateenvarjon päälle putoavilla pääkalloilla oli viitattu lasten
seksualisointiin. Brandt ei ole kuulunut puolueen johtoon, eikä tällä ollut ollut
tekemistä vaalimainosten kanssa. Tämä ei ollut edes tiennyt, mitä oli tehty.
Tämä oli asunut kaupungissa, auttanut kerran tai kaksi pystyttämään
vaalimainoksia, oli ollut rivijäsen eikä ollut osallistunut vaalikampanjaan kuin
pari päivää. De Wit oli suunnitellut vaalimainokset teemasta Suomi vastaan
islamisaatio, mutta hän ei ole muistanut Brandtin mainoksen pääkallon osuutta
tarkemmin. Brandt ei ollut kuitenkaan uskaltanut sanoa matut ulos ja oli
laittanut siksi tekstiksi matot ulos ajatuksin pelata varman päälle. De Witin
ajatus oli ollut käyttää sananvapautta ja korostaa maahanmuuttajaongelmaa,
eikä hän ollut ajatellut, että mainoksista aiheutuisi vaaraa turvapaikanhakijoille
tai muille.

Lyhennelmät tai sanat mamu ja matu muistuttavat ulkoisesti ja
ääntämykseltään läheisesti toisiaan ja ovat yleiseen kielenkäyttöön
vakiintumattomia. Näistä mamua on käytetty de Witin mukaan sanan
maahanmuuttaja sijasta ja matua sanan maahantunkeutuja sijasta.
Lyhennelmän tai sanan matu on voinut ymmärtää tarkoittavan myös
maahantulijaa. Lyhennelmistä kuuleva tai lukeva ymmärtää helposti niillä
tarkoitettavan samaa asiaa tai samoja asioita niin, että niillä viitataan maahan
muuten kuin käymään saapuneisiin henkilöihin.

Suomen Kansa Ensin -puolueen vaalimainoksessa on vastustettu
maahanmuuttoa. Turvapaikanhakijoita oli saapunut Suomeen paljon muutama
vuosi aiemmin, joten matun on ymmärtänyt tarkoittaneen tällaisia henkilöitä,
ja de Witkin on kertonut tarkoittaneensa matu-sanalla henkilöä, joka on tullut
Suomeen väärin perustein, esimerkiksi paperit hukattuna. Sanan matu
tarkoitettua maahantunkeutujaa ilmaus on ollut turvapaikanhakijoiden osalta
sellaisenaan halventava. Riippumatta siten siitä, mistä sanasta tai sanoista
matu on johdettu, de Wit on kertomansa perusteella käyttänyt sanaa kohdassa
a) solvaavassa tarkoituksessa. Samat seikat ja pääkallomerkki ovat todentuneet
kohdan b) osalta videolta ja kuvista. Koska samanlaiset vaalimainokset lukuun
ottamatta u-kirjainta ja o:lta vaikuttavaa pääkallomerkkiä ovat olleet samassa
tilaisuudessa vierekkäin, u:n korvaaminen pääkallomerkillä ei ole muuttanut
viestiä turvapaikanhakijoiden osalta vaan on lisännyt näitä kohtaan osoitettua
uhkaa.
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Homotus-sana ei ole ollut yleiseen kielenkäyttöön vakiintunut ja näyttäytyy
homoseksuaaleihin kohdistuvana osoittelevana ja siten nimittelevänä sanana ja
homoseksuaalivastaisena viestintänä. Sitä ei ole voinut arvioida sellaisena
asialliseksi. Se on viitannut mainostekstinkin perusteella homoseksuaalien
piiloutumiseen tai piiloon laittamiseen riippumatta siitä, että sanaa on käytetty
Ylen uutisotsikon perusteella ilmeisesti muussakin merkityksessä. De Witin on
täytynyt tietää sanan viittaama merkitys, koska hän on osoittanut vastuun
väärästä johtopäätöksestä kuulijalle tai lukijalle. Sekä poistamiseen viitannut
sana ulos että piiloon laittamiseen viitannut sana kaappiin ovat olleet
käytetyssä yhteydessä uhkaavia.

Kohdan  osalta on jäänyt osoittamatta, että de Wit olisi julkaissut viestind)
kirjoituksineen, vaikka käytetyn tilin nimi on viitannut de Witiin. De Wit on
vaikuttanut hämmentyneeltä kirjoitusta koskien, eikä hänen kertomansa
todenperäisyyttä ole ollut muutenkaan aihetta epäillä. On ollut mahdollista,
että esimerkiksi joku hänen vaalikampanjassaan mukana ollut on julkaissut
viestin. Kohta on siksi hylättävä.

Kohdassa e) tarkoitetussa mainoksessa on ollut burkhaan puettu hahmo,
jollainen Suomessa mielletään yleisesti muslimiin viittaavaksi. Kuvassa tai
mainostekstissä ei ole ollut tämän suorempaa viittausta de Witin ilmoittamaan
islamisaatio-ongelman korostamiseen tai naisen oikeuksiin liittyvään
kysymykseen. Vaikka perhearvojen esille nostamista ei ole ollut sellaisenaan
aihetta arvostella vaan on ollut paremmin syytä tukea, mainoksessa
perhearvojen esille nostaminen on asetettu vaihtoehdoksi burkhahahmon
takana kuvatulle hallitsemattomalle yhteiskuntajärjestykselle. Mainoksesta ei
ole ollut silti luettavissa yleistystä, jonka mukaan kaikki muslimit olisi kuvattu
väkivaltaisiksi rikollisiksi. Teonkuvauksen kohdasta on tämän takia hylättävä
sana  kaikki . Kuvan on ymmärtänyt tästä huolimatta niin, että muslimien
läsnäolo johtaa tai voi johtaa yhteiskuntarauhan järkkymiseen.

Kysymys on ollut vaalimainontana poliittisesta toiminnasta. Tällaista
toimintaa on perusteltua rajoittaa vain vahvojen perusteiden tuella.
Oikeuskäytännön perusteella niin sanottua rasistista syrjintää ja
ulkomaalaisvihaa tulee vastustaa kaikissa muodoissaan niin pitkälle kuin
mahdollista (KKO 2012:58 ja siinä viitattu EIT, Feret vs. Belgia, 16.7.2009).
De Wit on paitsi uhannut myös solvannut mielipitein ja viestein muslimeja,
turvapaikanhakijoita ja sukupuolivähemmistöä uskonnon, synty- ja alkuperän
ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Ryhmät ovat olleet kansanryhmää
vastaan kiihottamista tarkoittavan säännöksen mukaisia ryhmiä; tällaisena
ryhmänä on nimittäin pidetty maahanmuuttajia, joten sellaisena on pidettävä
myös turvapaikanhakijoita maahanmuuttajaryhmän osana paitsi muuten myös
siksi, että nämä ovat olleet Suomeen vasta saapuneina erityisen haavoittuvassa
asemassa ja siten suojan tarpeessa (ks. HE 317/2010, s. 41).

Apulaisvaltakunnansyyttäjä ei ollut tiedotteensa 30.9.2004 eikä päätöksensä
19.10.2015 perusteella käynnistänyt tutkintaa niitä koskeneissa asioissa sen
takia, ettei ollut ollut syytä epäillä rikosta tapahtuneen sanan- ja
tieteenharjoittamisen vapauden takia. Hän oli todennut sananvapauden suojan
edellyttävän pidättyväisyyttä puuttua asiaan, jossa sananvapauden merkitys oli
ollut keskeinen, eikä rikosta ollut ollut syytä epäillä senkään takia, ettei
käsitellyssä asiassa ollut ollut selkeästi kaikkiin maahanmuuttajiin kohdistuvia
solvaavia ta panettelevia ilmaisuja niin, että kiihottamisrikoksen
tunnusmerkistö olisi maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksen merkittävyys
huomioon ottaen täyttynyt, ja ettei toinen kirjoitus ollut kohdistunut
juutalaisiin yleensä. Tuolloin käsitellyt menettelytavat eivät ole vastanneet
tässä kohdassa väitettyjä menettelytapoja siitä huolimatta, että kaikilla on ollut
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mitä ilmeisimmin samankin tapaisia piirteitä. Kansanryhmää vastaan
kiihottamisen tunnusmerkistöllä ei ole rajoitettu vapautta keskustella
yhteiskunnallisesti merkityksellisistä asioista, ja sananvapauden rajoituksiin
poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun yhteydessä, jollaisesta tässä
tapauksessa on ollut kysymys, on suhtauduttava pidättyen. Solvaaminen ja
uhkaaminen eivät ole silti hyväksyttäviä menettelytapoja (edellä mainittu
hallituksen esitys, s. 42) varsinkaan jokaisen oikeus henkilökohtaiseen
vapauteen, turvallisuuteen ja uskonnon harjoittamiseen vaalikampanjoinnista
huolimattakin huomioon ottaen. Arvosteltavat asiat olisi voinut esittää
uhkaamatta ja kohdistamatta niitä teonkuvauksessa tarkoitettuihin ryhmiin,
joten de Witin rankaiseminen ei loukkaa hänen poliittisia toimintavapauksiaan
liiallisin tai perusteettomin tavoin. Koska väitetyissä lausumissa ei ole ollut
kuitenkaan väitteitä ryhmiin kuuluvien alempiarvoisuudesta tai rikollisuudesta,
teonkuvauksen viimeisestä kappaleesta on hylättävä vielä lause ja niissä on
yleistäen väitetty kansanryhmiin kuuluvien olevan alempiarvoisia tai rikollisia 
. Teonkuvauksen viimeinen virke on pitänyt sinänsä paikkansa, joskaan sillä ei
ole ollut merkitystä väitetyn tunnusmerkistön kannalta.

De Wit on syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan teonkuvauksen
mukaisesti lukuun ottamatta teonkuvauksen alakohtaa d), joka hylätään
kokonaan, teonkuvauksen alakohdan e) sanaa kaikki ja teonkuvauksen
viimeisen kappaleen lausetta ja niissä on yleistäen väitetty kansanryhmiin
kuuluvien olevan alempiarvioisia tai rikollisia.

  on kertonut kokeneensa, ettei hänessä haluta nähdä eroa de Witiin,22. Brandt
vaan häntä kohdellaan syrjien. Tämä on perustunut havaintopsykologiaan. Hän
oli ollut 3.4.2019 sairaalassa, koska oli kaatunut. Hän ei ollut halunnut
samanlaista ajatusta ja matuja kuin de Witillä oli ollut ja oli epäröinyt. Hän oli
muuttanut Suomeen Ruotsista, oli toiminut opettajana, ja hänen oppilaansa
olivat olleet suurimmaksi osaksi ympäri maailman, ja heistä suuri osa oli ollut
muslimeja, eikä hänellä ollut ollut ongelmia oppilaiden tai näiden vanhempien
kanssa. Hän oli tullut näiden kanssa toimeen. On ollut ihmeellistä, jos
tällaisista asioista ei voi puhua. Mitään ennaltaehkäisevää ei voi tehdä, jos asia
on yhden ideologian varassa. Hän ei ollut halunnut vaalimainokseen tekstiä '
matut ulos', koska ei ollut ollut varma äidinkielensä osalta asuttuaan muualla.
Yle oli käyttänyt sanaa homotus. Brandt oli yrittänyt googlata asiaa mutta ei
ollut löytänyt tietoa. Eduskuntavaaliehdokkaana tarkoituksena oli ollut
vallanvaihto. Pääkällo oli ollut dekoratiivinen, eikä siinä ollut ollut uhkaavaa
elementtiä. Teksti 'matot ulos' oli liittynyt vallanvaihtoon ja valtionpäämiehille
ja eliitille tavanmukaisesti levitettävään punaiseen mattoon. Teksti oli mennyt
viraaliksi, mutta suurin osa oli ymmärtänyt sen muodossa matot ulos. Brandtin
tehtävä ei ole ollut arvioida muiden ajatuksia.

Teonkuvauksessa väitetty Brandtin vaalimainos on todentunut
valokuvaliitteestä ja videolta. Brandt on asettanut sen yleisön saataville ja siten
levittänyt siinä olleita mielipiteitä ja viestejä siitä huolimatta, että de Wit on
kertonut laatineensa mainokset. Kuten edellisen syytekohdan perusteluissa on
todettu, mamusta ja matusta kuuleva tai lukeva ymmärtää helposti niillä
tarkoitettavan samaa asiaa tai samoja asioita niin, että ne viittaavat maahan
muuten kuin käymään saapuneisiin henkilöihin. Brandt on muutattanut muuten
de Witin mainosta vastanneen mainoksensa matu-sanan u-kirjaimen
teonkuvauksessa väitetyin tavoin niin, että sana on vaikuttanut ulkoisesti
pääkallomerkin takia sanalta matot. Tämä on vastannut Brandtin jättämään
aineistoon hahmopsykologiasta ja sarkastisiin tviittauksiinkin. Suomen Kansa
Ensin -puolueen vaalimainoksessa on vastustettu maahanmuuttoa.
Turvapaikanhakijoita oli saapunut Suomeen paljon muutama vuosi aiemmin,
joten matun on ymmärtänyt tarkoittaneen tällaisia henkilöitä. Jo sanan
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tarkoittama maahantunkeutujaa koskeva ilmaus on ollut käytetyssä
tarkoituksessa turvapaikanhakijaa sellaisenaan halventava. Riippumatta siitä,
mistä sanasta tai sanoista matu on johdettu, Brandt on ilmoittanut, ettei hänen
tehtävänsä ole ollut arvioida muiden ajatuksia sanaan liittyen. Hän on tästä
päätellen ymmärtänyt sanan solvaavan tarkoituksen ja käyttänyt sitä silti.
Samanlaiset vaalimainokset tekstin osalta lukuun ottamatta u-kirjainta ja o:lta
vaikuttavaa pääkallomerkkiä ovat olleet valokuvan perusteella samassa
tilaisuudessa vierekkäin ja videon perusteella Brandtin itsensä vierekkäin
asettamana. U-kirjaimen korvaaminen pääkallomerkillä ei ole tuollaisessa
tilanteessa muuttanut viestiä turvapaikanhakijoiden osalta vaan on lisännyt
näitä kohtaan osoitettua uhkaa vastaten hahmopsykologiaselvitystäkin -
turvapaikanhakijat eivät ole olleet tekstin perusteella hyväksyttäviä. Sanan
tarkoituksen hämärtäminen symbolilla ei ole muuttanut viestin tarkoitusta tai
sen mieltämistä, ei myöskään se, että Brandt on selittänyt tarkoittaneensa
matoilla valtionpäämiehille ja eliitille levitettäviä punaisia mattoja; tällaista
vastaavaa viestiä ei ole ollut mainoksesta havaittavissa.

Homotus-sana näyttäytyy homoseksuaaleihin kohdistuvana osoittelevana ja
siten nimittelevänä sanana ja homoseksuaalivastaisena viestintänä, eikä sitä
ole voinut arvioida sellaisena asialliseksi. Se on viitannut mainostekstinkin
perusteella homoseksuaalien piiloutumiseen tai piiloon laittamiseen
riippumatta siitä, että sanaa on käytetty Ylen uutisotsikon perusteella ilmeisesti
muussakin merkityksessä. Sekä poistamiseen viitannut sana ulos että piiloon
laittamiseen viitannut sana kaappiin ovat olleet käytetyssä yhteydessä
uhkaavia. Brandtinkin on täytynyt tämä tietää, koska hänkin on osoittanut
vastuun tekstiä koskevasta johtopäätöksestä kuulijalle tai lukijalle.

MTV-uutisten artikkeleilla ei ole ollut merkitystä asiaa arvioitaessa. Ne ovat
liittyneet vihapuhekeskusteluun ja sananvapauden ja sensuurin suhteeseen.

Brandt on edellä perustellun perusteella uhannut ja solvannut mielipitein ja
viestein turvapaikanhakijoita ja sukupuolivähemmistöä synty- ja alkuperän ja
seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Ryhmät ovat olleet kansanryhmää
vastaan kiihottamista tarkoittavan säännöksen tarkoittamia ryhmiä; tällaisena
ryhmänä on pidetty maahanmuuttajia, joten sellaisena on pidettävä
turvapaikanhakijoitakin maahanmuuttajaryhmän osana paitsi muuten myös
siksi, että nämä ovat olleet Suomeen vasta saapuneina erityisen haavoittuvassa
asemassa ja siten suojan tarpeessa (ks. HE 317/2010, s. 41). Säännöksen
tarkoittamien ryhmien ei tarvitse olla rikosnimikkeestä huolimatta erityisiä
kansanryhmiä, vaan riittävää on, että ryhmät ovat jonkin kaikkia ryhmään
kuuluvia koskevan seikan takia ryhmiksi tunnistettavissa.

Kysymys on ollut vaalimainontana poliittisesta toiminnasta. Tällaista
toimintaa voidaan rajoittaa siis vain vahvoin perustein. Oikeuskäytännön
perusteella niin sanottua rasistista syrjintää ja ulkomaalaisvihaa tulee vastustaa
kaikissa muodoissaan niin pitkälle kuin mahdollista (KKO 2012:58 ja siinä
viitattu EIT, Feret vs. Belgia, 16.7.2009). Kansanryhmää vastaan
kiihottamisen tunnusmerkistöllä ei ole rajoitettu vapautta keskustella
yhteiskunnallisesti merkityksellisistä asioista, ja sananvapauden rajoituksiin
poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun yhteydessä on suhtauduttava
pidättyen. Solvaaminen ja uhkaaminen eivät ole olleet silti hyväksyttäviä
menettelytapoja (edellä mainittu hallituksen esitys, s. 42) varsinkaan
huomioon ottaen jokaisen oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja
turvallisuuteen vaalikampanjoinnista huolimatta. Arvosteltavat asiat olisi
voinut esittää kohdistamatta uhkaa ja solvaamista teonkuvauksessa
tarkoitettuihin ryhmiin, joten rankaiseminen ei loukkaa Brandtinkaan
poliittisia toimintavapauksia liiallisin tai perusteettomin tavoin.
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Koska Brandtinkaan mainoksessa ei ole ollut kuitenkaan viitettä uskontoon,
 teonkuvauksesta on hylättävä sana uskontonsa , ja koska myöskään väitettä

ryhmiin kuuluvien alempiarvoisuudesta tai rikollisuudesta ei ole ollut,
teonkuvauksen viimeisestä kappaleesta on hylättävä myös lause ja niissä on
yleistäen väitetty kansanryhmiin kuuluvien olevan alempiarvoisia tai rikollisia 
. Teonkuvauksen viimeinen virke on pitänyt tässäkin tapauksessa sinänsä
paikkansa, joskaan silläkään ei ole ollut merkitystä väitetyn tunnusmerkistön
kannalta.

Brandt on syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan teonkuvauksen
mukaisesti lukuun ottamatta teonkuvauksen sanaa uskontonsa ja
teonkuvauksen viimeisen kappaleen lausetta ja niissä on yleistäen väitetty
kansanryhmiin kuuluvien olevan alempiarvioisia tai rikollisia .

 On ollut riidatonta, että teonkuvauksessa kuvatut artikkelit on julkaistu de24.
Witin hallitsemalla avoimella laitonlehti.net -verkkosivustolla hänen
toimestaan, että de Wit on toiminut Laiton Lehden? päätoimittajana ja että
artikkelit ovat olleet sivustolla nähtävillä ainakin vielä väitetyn tekoajan
päättymispäivänä.

 on kertonut  osalta kysymyksen olleen keskimääräisestäDe Wit alakohdan 1.
älykkyysosamäärästä. Kirjoituksen ajatus oli ollut, että keskimääräistä
älykkäämmät lisääntyvät vähemmän kuin muut ja että maahanmuuttajissa oli
ollut keskimääräistä vähemmän älykkäitä. Tilanne oli ollut sama sekä kanta-
että maahanmuuttajaväestössä. Kirjoituksessa ei ollut otettu kantaa rodulliseen
seikkaan; Euroopastakin on tullut väkeä. Idioluutiota oli ollut se, että
suuremman älykkyysosamäärän omaavat ovat lisääntyneet vähemmän.
Eurabia oli johtunut siitä, että muuttajia oli tullut islaminuskoisista maista.
Kirjoitus ei ollut kohdistunut tiettyyn kansanryhmään, vaan siinä oli puhuttu
kehitysmaalaisista ja kysytty, mistä asiassa oli ollut kyse. Kehitysmaissakin oli
ollut älykästä väkeä. Otsikolla 'Not Sending Their Best' ei ollut ollut
suurempaa tarkoitusta, mutta kartta oli ollut mielenkiintoinen. Kirjoituksessa
ei ollut väitetty, että kaikki maahanmuuttajat olisivat olleet muita kuin
parhaita; älykkäitäkin on tullut. Tutkintapöytäkirjan sivun 46 kartan
lukumäärät ovat olleet jostakin tutkimuksesta. De Wit on ollut hämmentynyt,
ettei sitä koskevaan lähteeseen ole ollut linkkiä. Tiedot oli lainattu kuitenkin
lähteestä, ja kartalla oli yritetty osoittaa määrien vipuvaikutusta.
Maahanmuuttajia on tullut niin paljon, etteivät nämä ole ehtineet sopeutua,
mikä on ollut johtamassa Australian malliin, siihen, ettei ole haluttukaan
sopeutua vaan on säilytetty oma yhteisö. Ongelma ei ollut ollut maahanmuutto
vaan massamaahanmuutto; maahanmuuttajat olivat tulleet sotatila-alueelta
toisilleen vihamielisinä suurina ryhminä, ja se on ollut aiheuttamassa
taistelutantereen.

Kohdan otsikon on voinut ajatella viitanneen Eurabia-nimityksen takia ainakin
jossain määrin islaminuskoisuuteen sen Arabia-viittauksen takia. Tekstissä ei
ole ollut kuitenkaan suoraa kytkentää älykkyyden ja islaminuskoisista maista
saapuvien turvapaikanhakijoiden välillä, ja on lähtökohtaisestikin
epäuskottavaa, että älykkyys, siinä määrin jos ja kuin se on ylipäätään
riidattomasti mitattavissa, olisi kytköksissä uskontoon tai alkuperään. Tätä on
kuvastanut osaltaan se, ettei de Witkään ole tiennyt lähdettään; älykkyys ja sen
mittaaminen ovat laajalti kiistanalaisia niitä koskevista tutkimuksista
huolimatta. Tekstissä on ollut kehitysmaalaisuuden ja älykkyyden ja siitä
päätellyn syntyvyyden ja pimeälle keskiajalle vajoamisen takia solvaavuutta,
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tosin koskien tällaisia ryhmiä etupäässä niin sanotuissa länsimaissa. Koska
tällaisten seikkojen kytkentä islaminuskoisuuteen on kuitenkin jäänyt
epäselväksi,  alakohta 1. on hylättävä.

 Alakohta 1. hylätään .

 Alakohta 2. De Wit on kertonut vihakartan olleen ironinen. Tutkimustulokset
linkkeineen ovat perustuneet Lynnin ja Vanhasen tutkimuksiin. Väitteet ovat
olleet suoraan tutkijoiden kirjasta. Älykkyysosamäärä ja ihonväri, jota
professorit olivat tutkineet, ei ole korreloinut rotujen kanssa täysin, ja rajojen
sisälläkin on ollut suuria älykkyysosamääräeroja, mutta tutkimustuloksia ei ole
kukaan kiistänyt. Tutkintapöytäkirjan sivun 55 artikkelin rotuoppilausuma on
ollut suoraan tutkijoilta. Jos älykkäät muuttavat kaupunkeihin, se ei
esimerkiksi muuta älykkyyden määrää vaan sen jakautumista eri paikkoihin,
mikä on merkinnyt ongelmaa aluepolitiikankin osalta. Artikkelissa oli kuvattu
älykkyysosamääriä ja niiden suhdetta rotukäsityksiin mutta ei ollut otettu
kantaa niiden syyhyn. Vanhasen kirjan ajatus oli ollut, että roduilla on ollut
keskimääräiset erot.

Alakohdassa tarkoitetussa artikkelissa on käsitelty de Witin tarkoittamaa
tutkimusta, jota koskien on riidattomasti tehty de Witin todisteeksi jättämä
syyttämättäjättämispäätös sanan- ja tieteenharjoittamisen vapauteen perustuen.
De Witin artikkelissa on käsitelty ja siteerattu tuota samaa tutkimusta, de
Witin mukaan suoraan. Esitetyn perusteella onkin syntynyt kuva, että de Wit
on käsitellyt kirjoituksessaan syyttämättäjättämispäätöksessä tarkoitettua
tutkimusta, sen tuloksia ja linkityksen perusteella muita samantapaisia
julkaisuja. Artikkelin otsikon tarkoitus on jäänyt otsikkoon ainakaan suoraan
liittymättömän artikkelitekstin takia epäselväksi. Vaikka artikkelista on
syntynyt kuva yksinkertaistavien johtopäätösten ja otsikon perusteella
tarkoitushakuistenkin johtopäätösten tekemisestä, pelkkien aiemmin tehtyjen
tutkimusten tai karttakuvien ja de Witin niiden perusteella mahdollisesti
tekemien päätelmien esittäminen ei ole täyttänyt kansanryhmää vastaan
kiihottamisen tunnusmerkistöä edellisessä kohdassa älykkyydenkään osalta
perusteltu huomioon ottaen, ja viime kädessä de Witin tahallisuus menettelyn
moitittavuutta koskien on jäänyt tässä tapauksessa aiemman
syyttämättäjättämispäätöksen myötä osoittamatta. Tältä osin hänen on voinut
arvioida pyrkineen selvittämään menettelynsä oikeutusta riittävänä pidettävin
tavoin. Myös  alakohta 2. on tämän takia hylättävä.

Alakohta 2. hylätään.

  Alakohta 3. De Wit on kertonut kysymyksen olleen kansikuvasta, itse
kansikuvan alla. Kansikuva oli ollut täky, herättänytkirjoitus oli ollut 

ajattelemaan ja perustunut artikkelissa mainittuihin vihafaktoihin.
Raamatussakin on ollut samantapaisia kohtia kuin Koraanissa, ja samanlaisen
kirjoituksen olisi voinut tehdä Raamatusta. Kirjoituksen ajatus oli ollut kahden
tulkinnan, fundamentalistisen ja ei-fundamentalistisen, rinnastaminen.
Kirjoitukseen ei ollut rinnastettu muslimeja vaan islamistit. Suurin osa
Suomen muslimeista on vaikuttanut asiallisilta. Kirjoituksessa oli vertailtu
fundametalistisia näkemyksiä, ja fundamentalistisesta islamilaisesta
tulkinnasta oli tullut artikkelin tapainen kuva.

Kirjoitus on koskenut tekstinsä perusteella muslimeja ja ollut
suorasukaisuudessaan siinä nimettyjen vihafaktojen ja kuvan perusteella
sellaisenaan islaminuskoisia panetteleva ja solvaava. Siinä ei ole käsitelty
islamisteja ja uskonnon ja Koraanin tulkintatapoja kuin enintään
viitteenomaisesti. Artikkelissa ei ole kuitenkaan väitetty, että islam olisi
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kauttaaltaan väkivaltainen uskonto ja että kaikki Suomeen saapuvat
islaminuskoiset olisivat väkivaltaisia tai hyväksyisivät teonkuvauksessa
tarkoitetut teot, mistä de Wit on myös vaikuttanut olleen eri mieltä, joten 

   hylättävä.alakohdan viimeinen virke on

Alakohdan viimeinen virke hylätään.

 on kertonut kysymyksen olleen tässäkin tapauksessa siitä,Alakohta 4. De Wit
oliko maahanmuuttaja tullut maahan laittomasti ja perusteettomasti. Matut
olivat olleet ongelma, eivät mamut, ja myös naiset, jotka olivat auttaneet
laittomassa toiminnassa. Ongelma oli tehnyt parisuhteiden muodostamisen
useille mahdottomaksi, ja islamistitausta oli pitänyt huolen siitä, ettei
kantaväestö ollut saanut puolisoa tällaisilta. Siksi kantaväestö oli ollut nopeasti
puolittumassa, mikä oli aiheuttanut epätasapainon ja sisällissodan vaaran. Kun
oli puhuttu sukupuolten välisestä epätasapainosta ja ilman puolisoa jäämisestä,
tilanteeseen ei ollut voinut olla tyytyväinen.

Väitetyt seikat ovat olleet pääpiirteissään artikkelista luettavissa. Koska
artikkelin tekstistä ei ole ollut pääteltävissä ainakaan suoraa uhkausta
turvapaikanhakijoita ja heidän läheisiään kohtaan sisällissodan vaaraan
liittyen, vaan kysymys on voinut olla johtopäätöksen esittämisestä,
teonkuvauksesta on hylättävä sanat  uhataan tai . Virke on ollut tästä
huolimatta artikkelin halventavan luonteen takia turvapaikanhakijoita
solvaava; suomalaistaustaisiin henkilöihin rikoksen ei ole väitetty
kohdistuneen. Nimitysten mamu ja matu käyttäminen ovat olleet
artikkelitekstissä sen halventavan luonteen takia sellaisenaan halventavia.
Artikkelissa on mainittu myös sana maanpetturi, mutta nimitys on kohdistettu
suomalaistaustaiseen henkilöön. Teonkuvauksesta on hylättävä siksi myös

 sana maanpetturi .

Alakohdasta hylätään sanat uhataan tai ja maanpetturi.

 on kertonut kirjoittaneensa artikkeliin laulun sanoituksenAlakohta 5. De Wit
ja käyneensä sitä koskeneen tuomion läpi. Sanoissa ei ollut ollut vikaa, mutta
kuvitukseen yhdistettynä kokonaisuus olisi ollut rikollinen. Artikkelissa ei
ollut syrjitty ketään mutta oli käsitelty paperittomia, jotka olivat tulleet
Suomeen terroristialueelta loisimaan. Kaikki vastaanottokeskuksen asukkaat
eivät olleet olleet matutulvaa. Kuva oli ollut Isis-sotilaista, ja ongelma on
ilmennyt kuvasta. Matu on loisinut silloin, kun on hankkinut veronmaksajien
rahoja tullessaan maahan valheellisin perustein ja huijannut tukiaisia
innokkailta naisilta. Jos tulijoina olisi ollut naisia, rajat olisi pantu kiinni
nopeasti, nyt suojaa saaneet olivat olleet tummia miehiä. Tarkoitus oli ollut
tuoda sanat esiin, etteivät ne olleet poistuneet.

Alakohdassa tarkoitettu musiikkivideo oli todettu teonkuvauksessa
tarkoitetulla tuomiolla kansanryhmää solvaavaksi ja panettelevaksi, minkä de
Wit on artikkelissa todennut. Tuomion lainauksen perusteella video on
yleistänyt pakolaiset taistelijoihin ja siinä mielessä aseellisen väkivallan
tekijöiksi, mikä on ollut sanoituksen perusteella vihjauksenomaista. Vaikka
artikkelissa on ollut myös uutisointia ja tuomion hyväksyttävääkin arvostelua,
menettelyn solvaamis- ja panettelutarkoitus on ilmennyt jo siitä, että de Wit on
nostanut aiemmin solvaavaksi ja panettelevaksi todetun videon sisältöä esille
pakolaisia osoittelevaan tapaan; tuomion arvosteleminen ei olisi vaatinut
pakolaisten solvaamista ja panettelemista.

 on kertonut, ettei musta tikku-ukko ollut liittynyt väriin,Alakohta 6. De Wit
vaan hahmot oli pitänyt erottaa toisistaan. Jos värit olisivat olleet toisin päin,
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asiasta olisi tuskin nostettu syytettä. Poliisi ja sosiaaliviranomaiset olivat
pitäneet asiaa ongelmana. Esimerkiksi Afganistanin monilla alueilla ja
Isis-alueilla raiskausta on pidetty pikkuasiana. Kirjoituksessa ei ollut ilmoitettu
ihmisryhmää, rotua tai vastavaa, vaan oli kerrottu vain alueen
raiskauskulttuurista. Maahantunkeutuja on ollut henkilö, joka on tullut
Suomeen laittomasti. Oikeutta raiskata ei ole ollut, eikä maahantunkeutujalla
ole ollut oikeutta olla Suomessa. On ollut selkeästi ymmärrettävissä, että
raiskaaminen on ollut Suomessa kielletty, ja merkkien vieressä on ollut vielä
teksti veemäisestä leikkipuistosta.

Artikkelissa on ollut teonkuvauksessa tarkoitetut merkit. Merkkien hahmoista
ei ole voinut päätellä hahmojen ihon väriä eikä siten tumman mieshahmon
ihon väriä tai tarkoitettua ihon väriä. Teonkuvauksesta on hylättävä siksi sanan
osa  ihoinen . Käsitellyn aiheen kiellettyisyyden käsitteleminen on ollut
perusteltua, mutta asiaan liittyvät varoitukset ovat olleet osoittelevia ja
alatyylisiä, ja osoittelevuus on kohdistettu artikkelitekstin perusteella
pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin, de Witin ilmaisemin tavoin
maahantunkeutujiin, joten artikkeli on ollut tällaisia henkilöitä panetteleva ja
solvaava. Artikkelista ei ole voinut kuitenkaan päätellä, että raiskausyleistys
olisi kohdistunut jokaiseen pakolaiseen ja turvapaikanhakijaan, joten

 teonkuvauksesta on hylättävä myös sana kaikkien .

Alakohdasta hylätään sanan osa ihoinen ja sana kaikkien.

 on kertonut kirjoittaneensa maasta mutta ei niin, ettäAlakohta 7. De Wit
kaikki siellä olisivat tehneet kuvattua. Monilla alueilla on ollut pikkupoikien
raiskaamiskulttuuri, minkä Yle ja Mtv:kin olivat todenneet. Kirjoituksella ei
ollut kritisoitu kansanryhmää vaan pedofiliaa, ja de Wit oli käyttänyt
muotoilua korostaakseen, ettei ongelma ollut ollut kaikkien afgaanien.
Liikennevaloilla oli varoitettu eri asioista. Jos Afganistanista on tullut
rehellinen ihminen, hän on tiennyt, ettei pedofiliaa ole pitänyt puolustella.
Pedofiili on ollut pedofiili. On tarvittu pedoliikennevaloja. Osa afgaaneistakin
on ymmärtänyt asian ja sanonut, että ongelma on pitänyt poistaa, mutta
ongelmaa ja keskustelua on sensuroitu ja vähätelty. Pedoliikennevalot olivat
viitanneet niitä edeltäneisiin virkkeisiin. Maahanmuuttajaa ei ole tunnistanut
kadulla afganistanilaiseksi.

Artikkelissa ei ole kerrottu suoraan Afganistanista saapuneiden harrastavan
eläimiin sekaantumista ja käyttävän lapsia hyväksi, mutta kirjoituksen
perusteella näin on annettu ymmärtää olevan, koska sen mukaan Suomeen on
tullut turviksia ja laittomia Afganistanista, jossa tällaista on fanitettu, ja koska
pedoliikennevaloja on tarvittu siksi, kuten de Witkin on todennut. Koska
artikkelissa ei ole kerrottu tällaisten tapojen yleisyydestä, teonkuvauksesta on
hylättävä sana   Siltä osin kuin de Wit on kirjoittanut kulttuurista,yleisesti .
jossa kansanhuvina on ollut raiskata pikkupoikia, kirjoituksessa ei ole kerrottu
tai annettu ymmärtää, että Afganistanista saapuneet raiskaisivat
huvittelumielessä poikalapsia, vaikka tällaisen vihjauksen tekstissä on voinut
päätellä olleen tulevaisuutta koskien. Teonkuvauksesta on tämän takia
hylättävä vielä sanat ja huvittelumielessä raiskaavan poikalapsia .

Alakohdasta hylätään sana yleisesti ja sanat ja huvittelumielessä raiskaavan
poikalapsia.

 on kertonut, että pääomakartta on perustunut aiemminAlakohta 8. De Wit
käsiteltyyn tutkimukseen syntyvyyden ja älykkyyden kohtaamisesta.
Vertailussa oli puhuttu mustista ja latinoista ja käytetty vasta sen jälkeen sanaa
neekeri. Idiocracy-elokuvassa ei ollut puhuttu roduista vaan älykkyyteen
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liittyneestä syntyvyydestä ja keskimääräisestä älykkyyserosta Lynnin ja
Vanhasen tutkimukseen perustuen. Kaikilla roduilla on ollut sama ongelma,
että tyhmemmät lisääntyvät enemmän kuin älykkäämmät, ja kirjoituksessa oli
mietitty, kuinka suuri ero ääripäissä oli ollut. Käsitellyn tutkimustuloksen
mukaan syntyvyyden ero oli ollut kaksin- tai kolminkertainen alimman ja
ylimmän luokan välillä ja mustilla kolminkertainen, mutta samalla oli näytetty
myös, että näillä oli ollut paljon korkean älykkyyosamäärän omanneita
henkilöitä ja että alemmankin määrän omaavia oli ollut paljon. Tämä ero oli
ollut mustilla hyvin suuri. Ongelma oli ollut se, etteivät älykkäät mustat olleet
tehneet lapsia. Ellei tästä ole saanut puhua, musta yhteisö tuhotaan. Ainoa
keino on ollut kannustaa älykkäitä mustia, ettei kaikki ole jäänyt
kouluttamattomien tehtäväksi. De Wit ei ollut väittänyt mustia valkoisia
tyhmemmiksi. Tutkimuksen oli julkaissut varmastikin joku nimerkillä Hulagu
Khan, joka oli julkaissut tviitin ja lähteet. Tätä ei ole voinut varmastikaan enää
selvittää, koska tviittaus on kadonnut. Tutkimuksen dumbit, smartit ja
normaalit oli popularisoitu, mutta luvut olivat pitäneet paikkansa.

De Wit on käsitellyt tässäkin artikkelissa samaa karttakuvaa kuin alakohdassa
2. Hän on käsitellyt tässä tapauksessa sen lisäksi ilmoittamaansa tutkimusta,
jonka alkuperää tai sisältöä hän ei ole tiennyt eikä siten varmistanut, eikä
nimimerkiltä lainatun vertailun termistökään ole ollut omiaan osoittamaan tai
edes saamaan tuloksen oikeellisuutta vakuuttavaksi. Artikkelin vihjaavasta
otsikosta ja tekstistä on ilmennyt de Witin antaneen ymmärtää tummaihoisten
olevan muita älyllisesti vähälahjaisempia. Vaikka tätäkin artikkelia koskien on
syntynyt kuva yksinkertaistavien ja tarkoitushakuisten johtopäätösten
tekemisestä, siltä osin kuin artikkelissa on viitattu hylätyssä alakohdassa 2.
käsiteltyyn tutkimustulokseen, tätä koskeva väite on hylättävä samasta syystä
kuin alakohdassa 2. Tämän takia alakohdasta hylätään sen  .viimeinen virke

Alakohdan viimeinen virke hylätään.

 on kertonut artikkelin perustuneen tilastotietoon, ja siinäAlakohta 9. De Wit
oli käsitelty Kongoa yksittäisenä valtiona. Suomessa asuvat ja Suomeen
muuttavat oli asetettu eri asemaan tosiasioista kertomalla. Rauhan Nobel oli
myönnetty lääkärille. Kehitysmaalaiset maahanmuuttajat oli jaettu kahtia.
Luetellut raiskaustyypit olivat olleet lähes sataprosenttisesti maahanmuuttajien
tekemiä. Vauvaraiskauksista oli ollut paljon Laittomassa Lehdessä? ja myös
valtamediassa, joista myös Iltalehti oli kertonut, samoin kuin siitä, että poikia
oli pakotettu raiskaamaan äitejään. Alue oli ollut sotaisa, ja suomalaisten oli
ollut mahdoton kuvitella sellaista. Oli kerrottu, millaista Kongossa oli ollut.
Kaksikymmenkertainen määrä oli ollut noin-luokkaa ja perustunut siihen
yleisesti tiedossa olleeseen tosiasiaan, että tuolta alueelta olivat tulleet kyseiset
kehitysmaalaiset maahanmuuttajat. De Witillä olisi ollut asiaan liittyviä
lähteitä. Kehitysmaalaiset, jotka olivat tulleet Suomeen, olivat tulleet
Isis-alueelta ja Syyrian ja Kongon alueilta, ja kaikki tutkimukset ovat
osoittaneet, että näiltä alueilta tulleet ovat syyllistyneet kaksikymmentä kertaa
enemmän raiskauksiin. Suomalaiset eivät ole joukko-, puska-, vauva- tai
uimahalliraiskanneet juuri koskaan. Määräväite oli perustunut julkisista
lähteistä saatuihin yleisiin tilastoihin ja tietoihin, ja se oli pystytty selvittämään
useammastakin paikasta. Tässäkin oikeudenkäynnissä on sivuttu yhtä
joukkoraiskaustapausta, johon liittyen tapahtumaa oli kuvattu ja lähetetty
muille.

De Witin kertoman perusteella on jäänyt avoimeksi, mihin hänen artikkelissa
ilmoittamansa noin kaksikymmenkertainen raiskausrikoksiin
syyllistymismäärä tai erityisen törkeisiin raiskauksiin syyllistyminen ovat
perustuneet, mutta yleisellä tasolla on ollut tiedossa, että maahanmuuttajien



90 (107)
tekemiksi epäiltyjä seksuaalirikoksia on tilastoitu useampikertainen määrä
suomalaistaustaisiin epäiltyihin verrattuna. Hänen ilmoittamansa
kaksikymmenkertainen määrä ja erityisen törkeisiin raiskauksiin syyllistymistä
koskeva ilmoituksensa ovat jääneet siten hänen väitteensä varaan. Artikkelissa
on käsitelty myös vauvoihin kohdistuneita raiskauksia, mutta siitä ei ole
ilmennyt de Witin kertoneen, että kehitysmaalaiset maahanmuuttajat
syyllistyisivät tällaisiin tai vastasyntyneisiinkään kohdistuviin raiskauksiin.
Teonkuvauksesta on hylättävä siksi sanat kuten vastasyntyneisiin kohdistuviin
raiskauksiin . Artikkelissa ei ole myöskään kerrottu, että seksuaalirikokset
olisivat olleet kehitysmaalaisten maahanmuuttajien parissa yleisesti
hyväksyttäviä ja ylpeyden aihe, vaan de Witin kirjoitus on koskenut tältä osin
ulkomaalaistaustaisia raiskaajia. Teonkuvauksesta on tämän takia hylättävä
myös virke, jonka mukaan edelleen artikkelissa kerrotaan
kehitysmaalaistaustaisten maananmuuttajien parissa seksuaalirikosten olevan
yleisesti hyväksyttäviä ja heille yleinen ylpeyden aihe . Tästä huolimatta muut
teonkuvauksessa väitetyt artikkelissa esitetyt väitteet ovat olleet de Witin
ilmoittaman yleisen tiedon perusteella vääriä ja voimakkaan yleistäviä.

Alakohdasta hylätään sanat kuten vastasyntyneisiin kohdistuviin raiskauksiin
ja virke edelleen artikkelissa kerrotaan kehitysmaalaistaustaisten
maananmuuttajien parissa seksuaalirikosten olevan yleisesti hyväksyttäviä ja
heille yleinen ylpeyden aihe .

 on kertonut artikkelin olleen kannanotto muissaAlakohta 10. De Wit
yhteyksissä julkisuuteen annetusta tiedosta. Yksi vapautettu oli ollut tosiasia
samoin kuin Mtv:n vähättely. Oli kerrottu Oulusta ja matujen pedofiiliringistä,
kaikki oli ollut tosiasiaa. On ollut yleinen tosiasia, että kun
raiskausmyönteisistä maista on tultu Suomeen, asia ei ole poistunut, vaan
nämä henkilöt ovat harjoittaneet noin kaksikymmentä kertaa enemmän
raiskauksia. He ovat tulleet sisällissota-alueilta, heidät on päästetty Suomeen
ilman papereita, eikä ole tiedetty, ovatko he syyllistyneet rikoksiin. Jos
maailman raaimmilta alueilta päästetään Suomeen, lisäähän se rikoksia
Suomessakin, ja jos asiasta ei saa puhua, se synnyttää raiskauksia lisää. Oli
ollut kuva multikulttuurialttarista, jossa terroristien näköiset hahmot olivat
olleet joukkoraiskaamassa ja polttamassa tyttöä, eivätkä viranomaiset
ympärillä olleet yrittäneet estää vaan olivat toimineet päinvastoin. Tämä oli
ollut kirjoituksen ajatus. De Wit ei ollut puhunut roduista tai vastaavasta vaan
vaarallisimmilta alueilta tulleista henkilöistä, joista ei ollut tiedetty. Kun
seksuaalirikollisia oli tuomittu Oulun asiassa, tuomitut olivat olleet
kirjoituksen kohteena olleiden henkilöiden kaltaisia ja alueilta, joiden
kulttuurissa oli ymmärretty seksuaalirikoksia.

De Wit on käyttänyt artikkelissa väitetyiltä osin ironian ja sarkasmin keinoja.
Hän ei ole kertonut noilla tavoin kuitenkaan raiskaus- ja pedofiliamyönteisistä
kehitysmaista - mitä nämä sitten ovat olleetkaan – saapuneiden
turvapaikanhakijoiden olevan yleisesti raiskaus- ja pedofiliamyönteisiä, vaan
että tällaisista maista tulleiden määrän lisääntyminen on vaikuttanut
seksuaalirikosten lisääntymiseen. Lisäksi kirjoituksen perusteella sen kohteena
on ollut vain osa raiskaus- ja pedofiliamyönteisistä kehitysmaista tulleista
henkilöistä, eivät yleisesti kehitysmaista tulleet henkilöt tai turvapaikanhakijat.
Teonkuvaus ei ole tämän takia vastannut de Witin tekstiä kuin ohuelta osalta ja
siltäkin osin vain epäsuorasti. Artikkelissa on ollut myös piirroskuva, jota
koskeva perustelu on alempana syytekohtaa 25. koskevien perustelujen
kohdalla.  Alakohta 10. on tämän kokonaisuuden takia hylättävä
teonkuvauksessa väitetyltä osalta kokonaan.

Alakohta 10. hylätään.
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 on arvellut, ettei henkilöiden syntyperää ole voinutAlakohta 11. De Wit
tietää. Kuvissa oli ilmennyt hunnutuksen tiukka, ääri-islamilainen tulkinta,
johon henkilöt oli pakotettu tai aivopesty niin, ettei mahdollisuutta valita
hunnuttomuutta ollut ollut edes tulossa, ja jos joku olisi luopunut hunnusta,
hänet olisi saatettu murhata. Ylärivillä ei ollut ollut vain vaaleaihoisia ja
alhaalla tummia, vaan keskimmäinen ylhäällä oli näyttänyt tummalta, ja
alhaalla oli ollut vaaleampi. Kysymys ei ollut ollut rotuasiasta vaan siitä, että
ylärivissä ei ollut ollut huntuja, alarivissä oli ollut, ja alempana olleet olivat
edustaneet ääri-islamismia.

Teonkuvauksessa tarkoitettu vaaleaihoisten naissarja on ollut kuvattavissa
länsimaisesta kulttuurista käsin arvioituna syyttäjän väittämään tapaan. Saman
länsimaisen kulttuurin vaikutuksen takia alemman naissarjan tyylittelyä
koskevaa kysymystä ei ole ollut mahdollista arvioida vapaana kulttuurin
vaikutuksesta; alemman sarjan naiset ovat vaikuttaneet kuitenkin tyylinsä
tapaan pukeutuneilta. Tästä huolimatta kuvasarjoilla kuvattu muutos Ruotsia
koskien ja kysymys Suomen halusta matkia asiassa Ruotsia ovat antaneet
muslimeista kuvan vältettävänä ja sellaisena vaaleampi-ihoisiin verrattuna
alempiarvioisena ryhmänä. Vaikka kaikki kuvat olisivat olleet sellaisinaan
halventamattomia, kuvasarjoilla ja niistä pääteltävän seurauksen
vältettävyydellä on luotu muslimeja halventava ja solvaava kuva.

 on kertonut videolla mustan naisen usuttaneenAlakohta 12. De Wit
parivuotiasta poikaa varastamaan ja kertoneensa siitä tosiasioita. Hän ei ollut
väittänyt, että vain mustat tai mustat yleensä ovat varastaneet tai että
tummaihoiset ovat yllyttäneet lapsiaan varkaiksi. Tällaista on tapahtunut
slummeissa; äiti on pakottanut varkaaksi, mikä on ollut surullista. Jos on ollut
yksi esimerkki, jossa musta nainen on yllyttänyt varastamaan, se on ollut
ongelma, mutta jos valkoinen olisi tehnyt samaan tapaan ja asiasta olisi
puhuttu samalla tavalla, sitä ei olisi nostettu esille.

Artikkelissa tarkoitettua videota ei ole esitetty, mutta artikkelin kuvista ei ole
ollut pääteltävissä, että tummaihoinen nainen olisi usuttanut lasta anastamaan
tai että anastamista olisi yritetty. Koska teonkuvauksenkin mukaan tällainen
yritys on kuitenkin tapahtunut, tätä koskeva seikka on vaikuttanut
oikeudenkäynnin osapuolten kesken riidattomalta. Riippumatta siitä, onko
näin tapahtunut vai ei ja onko nainen usuttanut lasta anastamaan vai ei, jo
artikkelin otsikko on ollut alkuperän perusteella panetteleva ja solvaava - siinä
on painotettu naisen alkuperää yleisesti kielteisen kuvan antavana pidettävää
naista määrittävää ja asiayhteydessäkin solvaavaa sanaa käyttämällä. Koska
naisesta käytetty ilmaus on yleistetty artikkelitekstillä 'tiettyihin piireihin',
joissa artikkelin otsikon mukaisen toiminnan on kirjoitettu olleen yleistä,
kirjoituksella on annettu tummaihoisista teonkuvauksessa väitetty kuva.
Vaikka tilanteessa olisi ollut anastamisyritys, yksittäisestä tilanteesta tai
tapahtumasta ei ole voinut kestävällä tavalla päätellä, että toiminta olisi ollut
yleistä missään eikä siten myöskään tummaihoisten piirissä.

Syytekohdassa tarkoitetut artikkelit ovat olleet teonkuvauksessa väitetyiltä
osiltaan muuten kuin perusteluissa hylätyiltä osin muslimeja, tummaihoisia,
afganistanilaisia, pakolaisia ja turvapaikanhakijoita ihonvärin, syntyperän,
alkuperän ja uskonnon perusteella panettelevia ja solvaavia. Koska väite
uhkaamisesta on alakohdan 4. osalta hylätty, teonkuvauksen ensimmäisestä
kappaleesta on vielä hylättävä sana  uhataan , teonkuvauksen
toiseksiviimeisestä kappaleesta lause ja järjestysnumerolla 4 kuvattu artikkeli

 on lisäksi uhkaava ja teonkuvauksen viimeisestä kappaleesta sana uhkaavat .
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Teonkuvauksen ensimmäisestä kappaleesta hylätään sana uhataan,
teonkuvauksen toiseksiviimeisestä kappaleesta lause ja järjestysnumerolla 4
kuvattu artikkeli on lisäksi uhkaava ja teonkuvauksen viimeisestä kappaleesta
sana uhkaavat.

De Wit on kertonut tavoitelleensa laajaa lukijakuntaa, mikä on ollut julkaisuja
koskien tavanomaista. Syyksiluettavat lausumat eivät ole olleet kuitenkaan
hyväksyttäviä paitsi muuten varsinkaan niiden kohteena olleiden ryhmien
kannalta, eikä lausumien levittäminen ole ollut siten oikeutettua. Lausumilla
on yleistäen osaksi väitetty, osaksi annettu ymmärtää väitettyjen ryhmien
olevan muihin verrattuna alempiarvioisia ja rikollisia, joten lausumat ovat
olleet ihmisarvoa loukkaavia. Ne ovat olleet myös omiaan herättämään
suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja vihaa teonkuvauksessa tarkoitettuihin
ryhmiin kuuluvia kohtaan, joskaan tällä seikalla ei ole ollut tunnusmerkistön
kannalta merkitystä.

De Wit on tämän kokonaisuuden perusteella muuten kuin perustelujen
kohdalla hylätyiltä osin väitetyllä tavalla menetellessään syyllistynyt
kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

  ennen eduskuntavaaleja.25. De Wit on kertonut vaalimainostaan jaetun 
Ensimmäistä, syytteessä tarkoitettua versiota ei ollut jaettu paljon. Niitä oli
ollut vielä taskussa, kun poliisi oli hakenut ne pois. Versioissa oli ollut eroja,
ja esimerkiksi toista versiota oli jaettu oville. Kuvassa oli ollut
monikulttuurisuuden alttari ja neljä terroristin näköistä henkilöä
joukkoraiskaamassa nuorta tyttöä, joten se ei ollut ollut muslimeja panetteleva.
Keskeisenä oli ollut viranomaisten toiminta ja reaktiot ympärillä. Nämä olivat
yrittäneet estää raiskauksen estämisen. Ajatus oli ollut, ettei Suomessa ollut
saanut toistua muualla tapahtunut tuhansien lasten raiskaaminen. Muslimit
eivät ole olleet välttämättä raiskaajien näköisiä, eikä kuvalla ollut ollut
tekemistä muslimien kanssa tai yhteyttä islamiin. Terroristien päähineet ovat
olleet kulttuurinen asu ja yleisiä Balkanillakin. Mainoksessa oli kerrottu, että
monikulttuurisuus on ollut aiheuttamassa tilanteen. Suurin kärki oli osoitettu
viranomaisiin ja kritisoitu sitä, sen paremmin porvarit kuin sosalistit eivät
olleet ymmärtäneet ongelmaa. Isä oli tulkinnut terroristit islamisteiksi, joita
nämä olivat voineet olla. Kuvassa ei ollut puhuttu muslimeista vaan
islamisteista eli poliittisesta ääri-ilmiöstä. Versiota ei ollut levitetty yleisölle,
koska väki ei ollut ymmärtänyt, mistä mainoksessa oli ollut kysymys. Sen
sijaan oli päätetty jakaa Isis-lippuversiota, joka oli ollut selvempi sen suhteen,
että erikseen on ollut muslimeja, islamisteja ja Isis-porukka. Isis-lippuversiosta
oli ollut vielä häivytettynä tyttö, koska versiota oli levitetty koteihin;
syytteessä tarkoitettu versio oli ollut tarjolla vaalitilaisuudessa. Kuva oli
muokattu Euroopassa levinneestä versiosta.

Teonkuvauksessa väitetty de Witin vaalimainos on sinänsä ollut riidaton,
mutta de Wit on ilmoittanut, ettei ollut jakanut teonkuvauksessa väitettyä
mainosversiota; mainoksesta oli ollut erilaisia muunnoksia. Hän on kuitenkin
kertonut, ettei mainosta ollut jaettu paljon ja että se oli ollut vaalitilaisuudessa
esillä. Hän on siten myös jakanut mainosta, joka hänellä on ollut ja jonka tai
jota pääpiirteissään vastanneen mainoksen sisältöä hän on selostanut
teonkuvauksessa väitetyin tavoin. Vaalimainonnan takia ei ole ollut aihetta
epäillä, etteikö hän olisi pyrkinyt saamaan mielipiteensä mahdollisimman
laajan yleisön tietoon.

Kuva on ollut sisällöltään ja kuvaustyyliltään voimakas ja alatyylinen, eikä de
Witin kuvaama monikulttuurisuus ole ilmennyt kuvasta alttarin tekstiä lukuun
ottamatta; kuvassa on kuvattu lähinnä kahden kulttuuritaustan omanneita
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henkilöitä. Viittausta muslimeihin ei ole voinut sulkea pois paitsi kuvasta
pikaisesti katsomalla saatavan käsityksen myöskään sen takia, että de Witinkin
kertoman perusteella toista versiota oli muutettu suuntaan, joka oli sulkenut
pois hahmojen muslimiksi tulkitsemisen mahdollisuutta. Kuvassa ei ole ollut
kuitenkaan selkeää suoraa viittausta muslimeihin tai islaminuskoisiin, ja
pelkästä ulkonäöstä ja vaatetuksesta on ylipäänsä haasteellista vetää
johtopäätöksiä ihmisen taustaan ja ajatusmaailmaan liittyen. Pilapiirros on
ollut voimakkaan sarkastinen ja pilapiirrostyylinä sillä tavoin tavallinen, ettei
sen keskeisimmällä osalla annettua vaikutelmaa ole välttämättä voinut
sellaisenaan päätellä kuvan keskeisimmäksi viestiksi. Vahvin viesti ja
arvostelu onkin vaikuttanut kohdistuneen viranomaisten, poliitikkojen ja
yhteiskunnan toimintaan, jotka ovat olleet enemmän tai vähemmän laajemman
huomion kohteena myös mainonnan aikana. Lisäksi kuvatekstissä on nimetty
kuvan keskiössä olleet hahmot islamisteiksi. Tämän takia heihin ei ole voinut
arvioida viitatun muslimeina tai ainakaan pelkästään muslímeina käytetyn
sanan väärinymmärtämisen mahdollisuudesta huolimatta. Muslimia ja
islaminuskoista ja toisaalta islamistia ja näiden tarkoitusta ei ole voinut
suomalaisessa kielenkäytössä samaistaa. Koska vaalimainoksessa ei ole näiden
syiden perusteella osoitettu yleistetyn muslimeja seksuaalirikollisiksi eikä
siten tällaisia panetellun ja solvatun,  on hylättävä.syytekohta

Syytekohta hylätään.

Syytekohta 23.

  on kertonut kirjojen heittelyn tapahtuneen sananvapauden puolesta23. De Wit
ja korostamalla vapaan yhteiskunnan oikeutta kritisoida uskontoja ja niiden
ääri-ilmiöitä ja sitä eroa, miten kristinuskoa saa loukata muiden uskontojen
loukkaamisen ollessa kiellettyä. Hän oli käynyt eri uskontojen pyhiä kirjoja ja
niiden järjettömiä ja väkivaltaisia kohtia läpi ja kritisoinut niitä. Samaa on
ollut Vanhassa testamentissa, Talmudissa ja Koraanissa. Joissakin kirjoista on
ollut pedofiliaa, mutta sen sanominen on ollut rikos. Vain Koraani oli
herättänyt yleisön reaktioita. Talmud-moniste oli ojennettu hänelle
yllätyksenä. Kaikkia uskontoja on saanut kritisoida, kirjoja on saanut heitellä,
ja ne olivat pudonneet maahan. Kaikkia kirjoja oli käsitelty samalla tavalla ja
heitelty, ja myös eri uskontoja oli ollut tarkoitus kohdella samoin tavoin. De
Witin kimppuun oli käyty, hänet oli 24.5.2019 pahoinpidelty, ja joku oli
yrittänyt varastaa Koraanin. De Wit oli yrittänyt olla niin tasapainoinen kuin
mahdollista. Hän oli sanonut hindujen kirjasta, että kastilaitos on ollut
kuvottava. Lausuma Koraanin tarkoittamisesta heittelyyn oli ollut vitsi. Muut
kirjat olivat tipahdelleet helpommin, ja niitä oli päätynyt maahan, Koraani oli
pudonnut käteen, se oli sopinut heittelyyn. Kun se oli ollut revittynä, de Wit ei
ollut halunnut roskata Narinkkatoria ja oli sanonut siksi ”roskata ei sentään
saa”. Hän ei ole aiemmin nähnyt videota Marco de Witin Lentävät Pyhät
Kirjat. Videolla on pilkattu häntä. Tilanne on ollut epäselvä, koska kahden
uskonnon pyhän kirjan osalta on nostettu syyte, kolmen taas ei. Ellei menettely
ole loukannut kristinuskoa, se ei ole voinut loukata muitakaan uskontoja, eikä
menettelyllä ollut loukattu tiettyä uskonnollista yhteisöä.

On ollut sinänsä riidatonta, että de Wit on menetellyt teonkuvauksessa
väitetyllä tavalla julkisissa vaalitilaisuuksissa, mikä on todentunut
videoiltakin, että videoita on saatettu väitetyin tavoin internetiin yleisön
saataville, ja että juutalaiset uskonnolliset yhdyskunnat pitävät Talmudia ja
islamilaiset uskonnolliset yhdyskunnat Koraania pyhänä kirjanaan.
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Islamilainen yhdyskunta ja juutalaisia seurakuntia on ollut
uskonnonvapauslaissa tarkoitettuina rekisteröityinä uskonnollisina
yhdyskuntina.

On yleisessä tiedossa, että Koraani on islamilaisten pyhänä pitämä kirja.
Vaikka de Wit on pitänyt riidattomana, että Talmud on ollut juutalaisilla
samassa asemassa, tällainen seikka ei ole ollut yleisesti tiedossa. Pyhänä
pidettävyys määräytyy uskontokunnan käsitysten, ei ulkopuolisten käsitysten
perusteella. Teos on kuulunut juutalaisuuteen, mutta siitä, onko sillä ollut
pyhänä pidettävä asema, ei ole esitetty selvitystä. Tämän takia, ja vaikka
heittely on tapahtunut, teonkuvauksesta on hylättävä sanat ja juutalaiset ja
alakohdasta b) sanat  juutalaisten yhdyskuntien pyhänä pitämää .

 konrauhan rikkomista koskevaa rangaistussäännöstä on sovellettavaUs
sovittaen sitä yhteen sananvapauden kanssa ja pyrittävä toteuttamaan
molempia rinnakkain. Perusoikeuksien keskinäisessä arvottamisessa on
otettava huomioon muun muassa se, millaisesta, missä asiayhteydessä ja
tarkoituksessa tehdystä ja kuinka voimakkaasta uskonnollisia arvoja vastaan
kohdistuneesta loukkauksesta sananvapauden käyttämisessä on ollut muiden
olosuhteiden ohella kysymys, ja arvioitava tältä pohjalta, kuinka
välttämättömänä sananvapauteen puuttumista on pidettävä (KKO 2012:58).

De Wit on a) nostanut kirjoista esille arvosteltavina pitämiään seikkoja.
Sellaisiin huomion kiinnittäminen on ollut sallittua. Hän on kuitenkin heitellyt
Koraania ilmassa pyöritellen ja niin, että se on huolimattomuuden seurauksena
pudonnut maahan, on ikäänkuin ärsyttänyt yleisöään kirjoja heittelemällä ja
todennut oikeudekseen heitellä Koraania ja sen luodun heittelyyn. Hän on
heitellyt sitä välinpitämättömän kuvan antaen, ja jotkut ovat siitä
pahastuneetkin. Jo tästä menettelytavasta on ilmennyt loukkaava tarkoitus.

Hänen jatkettuaan Koraanin heittelemistä b) 24.5.2019 kirjan repeäminen on
vaikuttanut ensin vahingolta, mutta hän on sen jälkeen jatkanut kirjan
repimistä tahallaan ja heittänyt sen maahan. Koraanin heitteleminen, sen
repiminen ja maahan heittäminen ovat olleet islamilaisten yhdyskuntien
pyhänä pitämän Koraanin häpäisemistä. Sen sijaan selvää herjaamista eli
arvostelua koskevaa loukkaamistarkoitusta ei ole osoitettu tapahtuneen,
vaikkakin de Wit on puhunut roskaamisesta Koraanin osiin liittyen. Tuon
maininnan loukkaava tarkoitus on jäänyt osoittamatta. Teonkuvauksesta on

 tämän takia hylättävä vielä sanat herjannut ja .

De Wit ei ole tiennyt c) videosta Marco de Witin Lentävät Pyhät Kirjat, ja
syyttäjä on todennut ymmärtäneensä videon vaalimainosvideoksi. Koska ei ole
esitetty selvitystä siitä, että video olisi saatettu internetiin de Witin

 suostumuksella tai edes, että hän olisi siitä tiennyt, alakohta c) on hylättävä.

De Witin oikeus sananvapauteen ilmaisutapoineen ei ole oikeuttanut Koraanin
käsittelemistapaa, eikä sitä ole oikeuttanut hänen ilmoituksensa oikeudesta
menetellä menettelemällään tavalla, tai se, ettei hänen menettelyynsä ole
suhtauduttu muiden uskontojen pyhänä pitämien kirjojen osalta samoin tavoin.
Hänen arvostelemiensa seikkojen arvostelu olisi ollut mahdollista ilman
islamin pyhänä pitämän Koraanin häpäisemistä. Sillä , onko häntä tai
muitakaan syytetty vastaavantapaisista menettelytavoista muiden uskontojen
tai niiden pyhänä pitämien asioiden osalta tai onko vastaavantapaisiin
menettelytapoihin kiinnitetty huomiota muuten, ei ole ollut merkitystä
arvioitaessa hänen menettelyään syytettävänä olevan menettelyn osalta. Se on

Hänen menettelytapansa on ollut omiaan herättämään jaollut kiellettyä. 
vahvistamaan ennakkoluuloja ja suvaitsemattomuutta ja ollut sellaisena
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Siksi sanan- javakavalla tavalla yleistä järjestystä häiritsevä. 

ilmaisunvapauden suojaan on ollut perusteltua puuttua rikosoikeudellisin
seuraamuksin (vrt. KKO 2012:58).

De Wit on syyllistynyt uskonrauhan rikkomiseen teonkuvauksen mukaisesti
lukuun ottamatta teonkuvauksen sanoja herjannut, ja juutalaiset, alakohdan b)
sanoja juutalaisten yhdyskuntien pyhänä pitämää ja teonkuvauksen alakohtaa
c), joka hylätään kokonaan.

Seuraamuksista

Kunnianloukkauksesta on säädetty rangaistukseksi sakkoa, uskonrauhan
rikkomisesta sakosta kuuteen kuukauden vankeusrangaistus ja kansanryhmää
vastaan kiihottamisesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta sakosta kahteen
vuoden vankeusrangaistus. Uskonrauhan rikkomisista ja kansanryhmää
vastaan kiihottamisista on tuomittu lähinnä sakkorangaistuksia, samoin
törkeistä kunnianloukkauksista yleensä, mutta niistä on tuomittu myös
vankeusrangaistuksia. Vankeusrangaistuksen tuomitsemisen puolesta on
puhunut paitsi de Witin menettelytapojen perusteeton ja muiden
perusoikeuksia loukkaava kohdistaminen useaan - osin jopa sattumanvaraisesti
valikoituneeseen - asianomistajaan myös vastaavantapainen kansanryhmää
vastaan kiihottamisrikosten ihmisarvoa loukkaava luonne ja syyksi luettujen
rikosten määrä. Rikokset ovat olleet tahallisia, osoittaneet
välinpitämättömyyttä kohteidensa hyvinvoinnista, eikä niitä ole voinut pitää
minkään syyksi luetun nimikkeen osalta lievinä, vaikka syyksi luettu
uhkaaminen ei ole ollut lajissaan erityisen vakavaksi arvioitava ja vaikka
kiihottamista väkivaltaan ei ole ollut. Yhteisiin asioihin tai tällaisten asioiden
hoitamiseen, politiikkaan liittyneen toiminnan osalta on täytynyt voida
edellyttää yleisesti hyväksyttävinä pidettäviä kohteliaisuustapoja. Syyksi
luettujen törkeiden kunnianloukkausten ja muidenkin kunnianloukkausten
moitittavuutta on korostanut kuitenkin niiden jo terveyttä vaarantava luonne ja
siten vahingollisuus, mikä de Witin on täytynyt asemassaan yleisöjulkaisun
päätoimittajana vähintään ymmärtää - kunnianloukkaukset eivät ole olleet
lajissaan tavanomaisia. Näiden seikkojen takia hänen syykseen luetuista
rikoksista on ollut perusteltua tuomita vankeusrangaistus.

Rangaistus on mitattu hänen osaltaan niin, että törkeästä kunnianloukkauksesta
5. olisi tuomittu yksin noin kahden ja puolen kuukauden vankeusrangaistus
sen laajan ja perusteettoman viranhoitoon ja myös muuhun liittyneen
halventamisen ja vahingollisuuden takia. Muista törkeistä
kunnianloukkauksista olisi tuomittu yksin noin kahden kuukauden
vankeusrangaistukset niiden vahingollisuuden takia. Kaikkien rikosten osalta
on otettu rangaistusta mitattaessa huomioon lisäksi tavanomainen
seuraamuskäytäntö, kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevan rikoksen
osalta aiemminkin viitattu korkeimman oikeuden tuomio 2012:58 ja rikosten
muu edellä perusteltu moitittavuus.

De Wit on tuomittu vuonna 2015 kymmenisen vuotta sitten tehdystä
muunlaisesta rikoksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Tuo tuomio ei ole
estänyt uuden ehdollisen vankeusrangaistuksen tuomitsemista, mikä on
ilmennyt siitäkin, että hänet on tuomittu myös vuonna 2019 ehdolliseen
vankeusrangaistukseen muunlaisista virkamiehiin kohdistuneista rikoksista,
kuin joista nyt on ollut kysymys. Käytännössä kaikki syyksi luetut rikokset on
tehty ennen tuon jälkimmäisen tuomion tuomitsemista lukuun ottamatta
kestoajan osalta osaksi rikoksia 5. ja 24. Niidenkin varsinaiset täytäntöönpano
toimet oli tehty ennen vuonna 2019 tuomittua tuomiota. Jos nyt syyksi luetut
rikokset olisi tuomittu samalla kerralla tuon aiemman tuomion yhteydessä,
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kaikista rikoksista olisi tuomittu tuossa tilanteessa mitä ilmeisimmin yhteinen
ehdollinen vankeusrangaistus. Tämän ja sen takia, ettei ehdottoman
vankeusrangaistuksen tuomitsemiselle ole ollut menettelyn sanallisen asteen
tai muunkaan syyn takia perustetta, syyksi luetut rikokset ovat olleet vielä
ehdollisella vankeusrangaistuksella sovitettavissa, ja sellaista on voinut pitää
samojen syiden takia myös sellaisenaan riittävänä seuraamuksena. Vaikka de
Witiin on kohdistettu uskonrauhan rikkomisen 23. tekemisen jälkeen
väkivaltaa, tuon rikoksen osalta tai muutenkaan tuomittava rangaistus ei johda
sen takia kohtuuttomaan tai poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen
(rikoslaki 6 luku 7 § / 1).

Brandtin syyksi luettu rikos on ollut vaadituin tavoin sakkorangaistuksella
sovitettavissa. Brandtin syyksi luetusta rikoksesta on mitattu rangaistus paitsi
tavanomainen seuraamuskäytäntö myös se huomioon ottaen, ettei Brandt ollut
itse laatinut mainostaan. Päiväsakon rahamäärä on määrätty hänen
ilmoittamansa nettotulotason perusteella.

Syyttäjän muista vaatimuksista

De Wit on hänen syykseen luetuista törkeistä kunnianloukkauksista ja
kansanryhmää vastaan kiihottamisista ja Brandt hänen syykseen luetusta
rikoksesta rangaistuksiin tuomittuina määrättävä maksamaan vaaditun
määräiset rikosuhrimaksut (laki rikosuhrimaksusta 2 § ja 3 § 2).

Koska syyttäjän väittämä asianomistajista esitettyjen tietojen ja vihjausten
valheellisuus oli ollut riidanalaista, asianomistajien kuuleminen on ollut
tarpeen asian selvittämiseksi. De Wit tuomitaan rangaistukseen ja muuhun
rikosoikeudelliseen seuraamukseen, joten hänen on lähtökohtaisesti korvattava
valtiolle todistelukustannuksista annetun lain nojalla maksettaviksi määrätyt
korvaukset siltä osin kuin todistelu on ollut tarpeen asian selvittämiseksi (laki
oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 § 1). Todistelukustannusten määrä on
ollut riidaton lukuun ottamatta julkisen taksan ylittäneiden matkakustannusten
määrää. Asianomistajille on maksatettu oman auton käyttämisestä syntyneet
matkakustannukset tarpeellisina menoina kulkutautitilanteen ja siihen
liittyneen viranomaisohjeistuksen takia, jos asianomistajat ovat saapuneet
pääkäsittelyyn omalla autolla tautitilanteen takia. De Wit ei ole vastannut
kulkutautitilanteesta ja sen takia valtiolle aiheutuneista
todistelukustannuksista, joten hänen korvausvastuunsa asianomistajien
matkakustannuksista on rajoitettu valtiota vastaan julkisten kulkuneuvojen
käyttämiskustannuksiin (Helsinki-Tampere -välillä yhteensä 42 euroa/henkilö
ja Pori-Tampere -välillä yhteensä 36 euroa/henkilö) lukuun ottamatta
Järvelinin kuulemisesta aiheutunutta kustannusta. Järvelinin osalta de Wit on
ollut kuluvastuussa oman auton käyttämiskustannuksesta, koska Järvelinillä ei
ole ollut kohtuudella julkisia kulkuneuvoja käytettävissä ja koska kulumäärä
olisi ollut tämän osalta siksi sama ilman kulkutautitilannettakin. Muulta osin
todistelukustannusten korvausvastuu on määrätty syntyneiden kustannusten
perusteella se pois lukien, ettei de Wit ole vastannut kustannuksista
Vaseniuksen ja Lylykankaan osalta, koska syyte on näitä koskeneilta osin
hylätty, eikä Petja Korjakoffin ja Inkeroisen osalta, koska näiden kuuleminen
ei ole ollut sen takia asian selvittämiseksi tarpeen, ettei näihin ollut väitetty
kohdistetun valheellista menettelytapaa. Todistelukustannusten kokonaismäärä
on ollut asianomistajien määrän takia ja siten määrättävän kuluvastuunkin
osalta tavanomainen, joten kuluvastuu ei ole ollut määrättävänlaisena de Witin
tahallisuuden tai muunkaan syyn takia kohtuuton (laki oikeudenkäynnistä
rikosasioissa 9 luku 1 § 2).
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Lainvastaiseksi todettu verkkoviesti voidaan määrätä poistettavaksi yleisön
saatavilta ja hävitettäväksi (laki sananvapauden käyttämisestä
joukkoviestinnässä 22 § 3). Vaatimukset verkkoviestien poistamisesta on
osoitettu perustelluiksi siltä osin kuin syyte on hyväksytty ja hylätyiltäkin osin
siltä osin, kuin syytettä ei ole hyväksytty valtakunnansyyttäjältä puuttuneen
syyteoikeuden takia. Verkkoviestien on osoitettu olleen noiltakin osin
syyteoikeuden puuttumisesta huolimatta lainvastaisia – ne ovat olleet joka
tapauksessa omiaan aiheuttamaan asianomistajille vahinkoa, kärsimystä tai
halveksuntaa. Verkkoviesteillä on loukattu muiden oikeuksia. Niiden
hävittämismääräyksen antaminen on ollut siihen nähden välttämätöntä, etteivät
asianomistajat ole voineet tai voi itse vaikuttaa heistä perusteetta julkaistuihin,
loukkaaviin sisältöihin. Lisäksi määräyksen antaminen on ollut se huomioon
ottaen oikeasuhtaista, että vaikka viesteihin on sisältynyt osaksi muutakin kuin
lainvastaisuutta ja sallittuakin julkisen vallankäytön arvostelua, viestien
määrääminen hävitettäväksi vain osittain ei ole ollut niiden laatimistavan takia
kohtuudella mahdollista. Tämän takia viestien hävittämismääräyksen
antaminen ei ole ollut muutenkaan kohtuutonta (rikoslaki 10 luku 10 § 1).

Myös ne verkkoviestit, joiden on todettu täyttäneen kiihottamisrikoksen
tunnusmerkistön, on lähtökohtaisesti määrättävä poistettaviksi yleisön
saatavilta ja hävitettäviksi edellä mainitun sananvapauden käyttämisestä
joukkoviestinnässä annetun lain 22 § 3 momentin nojalla. Koska syytekohdan
23. alakohta c) on hylätty sen takia, ettei videon ole osoitettu olleen de Witin
esille saattama, de Witiä ei ole voinut määrätä poistamaan ja hävittämään
kohdassa tarkoitettua videota. Siitä taas ei ole esitetty selvitystä, ettei videon
laatijaa ja esille saattajaa voisi saada selville (edellä mainittu laki 22 § 1).
Tämän takia tuota videota koskeva hävittämismääräysvaatimus on hylättävä.

Vahingonkorvauksista

Asianomistajilla on oikeus korvaukseen loukkauksen aiheuttamasta
kärsimyksestä siltä osin kuin De Wit on loukannut näiden kunniaa. Korvaus
määrätään sellaisen kärsimyksen perusteella, jonka loukkaus on ollut omiaan
aiheuttamaan huomioon ottaen erityisesti loukkauksen laatu, loukatun asema,
loukkaajan ja loukatun välinen suhde ja loukkauksen julkisuus
(vahingonkorvauslaki 5 luku 6 §). Korvaus määrätään siis teon luonteen
perusteella sen mukaan, millaisen kärsimyksen loukkaus on ollut yleisellä
tasolla omiaan aiheuttamaan. Tämän takia esimerkiksi lääketieteellisellä
selvityksellä ei ole merkitystä korvausmäärää arvioitaessa. Tästä huolimatta
Mitja Korjakoffin esittämä selvitys on tukenut sitä, että hän on tosiasiassakin
kärsinyt teon seurauksena.

De Wit on esittänyt korvauksia vaatineista asianomistajista Petja Korjakoffia
lukuun ottamatta valheellisia tietoja ja vihjauksia ja halventanut näitä kaikkia
asianomistajia muin tavoin. Loukkaukset ovat olleet perusteettomia ja osaksi
sisällöltään ja sanamuodoltaan karkeita. Vaikka kysymys olisi ollut joltain osin
yksittäisestä menettelytavasta, julkaisut ovat jääneet esitetyn selvityksen
perusteella laajalti yleisön saataville niiden julkaisun jälkeenkin. Sinivuoreen,
Maraan ja Mitja Korjakoffiin kohdistuneet loukkaukset ovat olleet törkeitä, ja
myös Kotroon, Taposeen ja Enqvistiin kohdistetuissa loukkauksissa on ollut
törkeän tekomuodon puolesta puhuneita seikkoja. Asianomistajien asema ei
ole tehnyt loukkauksia perustelluiksi. He ovat työskennelleet toisaalta
tehtävissä, joiden perusteella he ovat voineet tehtäviensa takia ennakoida
saavansa siihen liittyen ainakin jonkinlaista palautetta, Nikula poliittisenkin
toimintansa takia, mutta toisaalta tehtävissä, joiden takia valheellisilla tiedoilla
tai vihjauksilla on ollut nähtävissä ainakin ajatuksen tasolla mahdollisuus
niiden vaikuttamisesta heidän työtehtäviinsä. Osapuolten välillä ei ole ollut
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heidän toisiaan tuntemattomuuden takia sellaista suhdetta, joka olisi ainakaan
alentanut kärsimysmäärää koskevaa arviota. Keskeinen merkitys on ollut joka
tapauksessa loukkausten sisällön ohella niiden julkisuudella.

De Wit on 10.18.2018 kirjoittanut kirjoituksensa Mitja Korjakoffista
saavuttaneen kymmeniä tuhansia lukukertoja, ja että Sinivuorta koskevaa
artikkelia oli luettu tai ainakin aukaistu muutamassa tunnissa yli
kymmenentuhatta kertaa. Näiden määrätietojen on luonnollisesti voinut
arvioida vaikuttaneen Sinivuoren ja Mitja Korjakoffin kokeman kärsimyksen
määrään. Näistä tiedoista ja de Witin käyttämistä julkaisukeinoista on ollut
myös pääteltävissä, etteivät muitakaan asianomistajia koskeneet julkaisut ole
jääneet tai olleet omiaan jäämään vain vähäisen tai vain jonkinverran vähäistä
laajemman henkilöpiirin tietoon vaan että nekin ovat tulleet ja vähintään olleet
omiaan tulemaan laajan henkilöpiirin tietoon. Tällä on ollut merkitystä
näidenkin kokeman kärsimyksen määrään.

Hämäläisen kärsimyskorvausvaatimus on ollut määrän osalta riidaton.

Sinivuoren, Maran ja Taposen kärsimyskorvausvaatimukset eivät ole olleet
sellaisinaan ainakaan liialliset. Heidän osaltaan on esitetty valheellisia tietoja
tai vihjauksia ja halvennettu heitä muulla tavoin niin, että loukkaukset ovat
tulleet tai olleet omiaan tulemaan laajan henkilöpiirin tietoon. Myöskään
Järvelinin kärsimyskorvausvaatimus ei ole ollut sellaisenaan liiallinen.
Hänenkin osaltaan on esitetty valheellisia tietoja tai vihjauksia ja halvennettu
häntä muulla tavoin niin, että loukkaukset ovat tulleet tai olleet omiaan
tulemaan laajan henkilöpiirin tietoon.

Kotroon, Enqvistiin ja Kiiskiseen kohdistettujen loukkausten on voinut
arvioida olleen omiaan aiheuttamaan vastaavantapaisen kärsimysmäärän kuin
Järveliniinkin kohdistetun loukkauksen. Enqvistiin kohdistettu loukkaus on
ollut yksittäinen mutta luonteeltaan hyvin halventava, samoin kuin hyvin
halventava on ollut myös Kiiskiseen kohdistettu loukkaus.

Vastaavantapaisen kärsimyksen olisi voinut arvioida kohdistuneen myös
Nikulaan muuten, mutta hänen kokemansa kärsimyksen on voinut arvioida
olleen hänen poliitikon asemansa ja siinä kokemansa takia jonkin verran
vähäisemmän kuin edellisten asianomistajien.

Petja Korjakoffia on halvennettu epäsuorasti halventamalla hänelle läheisiä
henkilöitä. De Wit on hyväksynyt kärsimyskorvausmääräksi 1.100 euroa, mitä
on pidettävä laajasta kohdeyleisöstä huolimatta perusteltuna
kärsimyskorvausmääränä tämän loukkauksen osalta.

Mitja Korjakoffista on esitetty edellisten tapaisia loukkauksia mutta niin, että
valheelliset tiedot ja vihjaukset ovat olleet jo erittäin vakavina pidettävien
rajapinnalta siltä osin kuin Mitja Korjakoffin on eri tavoin annettu ymmärtää
toimineen rikoksia tekemällä. Näin on ollut siitäkin huolimatta, ettei näitä
koskevia tietoja ja vihjauksia ole voinut arvioida erityisen vahingollisiksi
hänen työnsä ja viranhoitonsa kannalta. Samoin loukkaukset ovat olleet
erittäin vakavina pidettäviä siltä osin kuin ylipäänsä on kiinnitetty huomiota
Mitja Korjakoffin yksityiselämään ja vielä loukkaavin tavoin. Loukkaus on
tullut ja ollut omiaan tulemaan laajan henkilöpiirin tietoon.
Kärsimyskorvausmäärä on arvioitu nämä ja muut ylempänä perustellut seikat
huomioon ottaen.

Oikeudenkäyntikuluista ja kuluvastuusta
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De Witin on Sinivuorta, Maraa, Taposta, Nikulaa ja Järveliniä vastaan
rikoksen tehneenä ja näitä kohtaan vahingonkorvausvastuuseen tuomittuna
korvattava näiden kohtuulliset oikeudenkäyntikulut (laki oikeudenkäynnistä
rikosasioissa 9 luku 8 § 2 ja oikeudenkäymiskaari 21 luku 1 §). Sinivuoren,
Maran, Taposen ja Nikulan oikeudenkäyntikuluvaatimukset ovat olleet
määrällisesti riidattomat. De Wit on sen sijaan vastustanut Järvelinin
oikeudenkäyntikuluvaatimusta oikeudenkäyntiin valmistautumista koskevalta
yli 3,5 tuntia ylittäneeltä osalta ja huomauttanut tarkistamistarpeesta
pääkäsittelyyn Järvelinin osalta 16.3.2021 kuluneen ajan osalta. De Witin
mukaan Järvelin on liittynyt vain yhteen syytekohtaan, ollut
oikeudenkäynnissä syyttäjän myötäpuolena ja korvauskysymys on ollut
arvionvarainen eikä ole vaatinut todistelua. Järvelinin puolesta on ilmoitettu,
että pääkäsittelyyn liittyen on 16.3.2021 ollut valmistautumista
oikeudenkäyntiin puolen tunnin osalta ja että se ja pääkäsittely ovat vieneet
yhdessä kolme tuntia.

De Witin huomauttamat seikat oikeudenkäyntiin valmistautumista koskien ja
rikosasioissa yleensäkin ilman erityisiä syitä riittävänä pidettävä enintään
viiden tunnin valmistautumisaika huomioon ottaen Järvelinillä on ollut
kohtuudella oikeus viiden tunnin valmistautumiseen oikeudenkäyntiä varten.
Tämä ja se huomioon ottaen, että pääkäsittely on vienyt 16.3.2021 Järvelinin
osalta kaksi ja puoli tuntia, hänellä on ollut oikeus
oikeudenkäyntikulukorvaukseen pääkäsittelyn osalta kahta ja puolta tuntia
vastaavalta ajalta. Muulta osin Järvelininkin oikeudenkäyntikuluvaatimus on
ollut riidaton.

De Witin avustaja, asianajaja Koivistoisen oikeudenkäyntikululaskutus on
ollut riidaton.

Koska Brandtiin kohdistettua syytettä ja muuta vaatimusta ei ole hylätty,
Brandtilla ei ole ollut oikeutta saada oikeudenkäyntikulujaan valtiolta (laki
oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 a § 1).

LOPPUTULOS

Todistelukustannukset jäävät muulta kuin tuomiolauselmalla korvattavaksi
tuomitulta osalta valtion vahingoksi.

Verkkoviestien hävittämismääräysvaatimukset hylätään seuraavien
verkkoviestien osalta:

- 5.11.2018 jo aikaisemmin julkistettu video ”Setä Kotronen” (etptk. liite 62)

- 15.12.2018 ”Ranskassa muslimipoliisit radikalisoituvat terroristeiksi!” (etptk.
liite 5)

- 16.2.2019 ”Laittomat uutiset: rastaneekeri, sossumafia ja konstaapeli
Susanna Mara”

- 16.2.2019 ”Youtube sensuroi konstaapeli Susanna Maran kritisoinnin?”
(etptk. liite 29)

- video ”Marco de Witin Lentävät Pyhät Kirjat”

- Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli ”Idioluutio: Euroopasta
Eurabia. Sivilisaatio tuhoutumassa?”
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- Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli ”Vihakartta: ÄO
maailmankartta” ja

- Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli ”Oulun poliisi suojelee
pedofiilirinkiä? Jo yksi vapautettu! Mtv vähättelee”.

Brandtin valtioon kohdistama oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään.

Asianomistajien korvaus- ja oikeudenkäyntikuluvaatimukset hylätään muulta
kuin tuomiolauselmalla korvattavaksi tuomitulta osalta.

Lopputulos muulta osin alla olevilla tuomiolauselmilla
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Laki rikosuhrimaksusta 2 §, 3 § ja 4 §

Vastaaja Anni Kristiina Brandt määrätään suorittamaan valtiolle
rikosuhrimaksu 80,00 euroa.

Korvausvelvollisuus

40 päiväsakkoa à 6,00 euroa = 240,00 euroa
Syyksi luetut rikokset 22
Sakko

Rangaistusseuraamukset

Rikoslaki 11 luku 10 §
06.04.2019
22. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Syyksi luettu rikos

Asianumero

Anni Kristiina Brandt, 281061-0106Vastaaja

R 20/445431.05.2021

Os. 4
21/124100TuomiolauselmaPirkanmaan käräjäoikeus
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Rikoslaki 24 luku 9 § 1 / 1 ja 2
24.10.2018 - 23.03.2019
9. Kunnianloukkaus

Rikoslaki 24 luku 9 § 1 / 2
19.10.2018 - 05.11.2018
8. Kunnianloukkaus

Rikoslaki 24 luku 9 § 1 / 1 ja 2
19.10.2018 - 05.11.2018
7. Kunnianloukkaus

Rikoslaki 24 luku 10 §
24.06.2018 - 30.07.2020
5. Törkeä kunnianloukkaus

Rikoslaki 24 luku 9 § 1 / 1 ja 2
22.06.2018 - 05.12.2018
4. Kunnianloukkaus

Rikoslaki 24 luku 9 § 1 / 1 ja 2
05.05.2018 - 01.12.2018
3. Kunnianloukkaus

Rikoslaki 24 luku 10 §
13.02.2018 - 09.03.2018
2. Törkeä kunnianloukkaus

Rikoslaki 24 luku 10 §
15.02.2018 - 05.11.2018
1. Törkeä kunnianloukkaus

Syyksi luetut rikokset

09.05.2019 - 23.05.2019
25. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

04.01.2019 - 18.02.2019
20. Kunnianloukkaus

13.11.2018 - 14.11.2018
13. Kunnianloukkaus

24.10.2018
11. Törkeä kunnianloukkaus

16.10.2018 - 25.10.2018
6. Kunnianloukkaus

Hylätyt syytteet

Asianumero

Geurt Marco de Wit, 270768-193UVastaaja

R 20/445431.05.2021

Os. 4
21/124100TuomiolauselmaPirkanmaan käräjäoikeus
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Muut rikosoikeudelliset seuraamukset

Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön, jos tuomittu
tekee koeaikana rikoksen, josta hänet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ja
josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä.

Koeaika päättyy 31.12.2023
Vankeusrangaistus on ehdollinen.
6 kuukautta vankeutta
Syyksi luetut rikokset 1-5, 7-10, 12, 14-19, 21, 23-24
Yhteinen rangaistus

Rangaistusseuraamukset

Rikoslaki 11 luku 10 §
17.10.2018 - 01.09.2020
24. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Rikoslaki 17 luku 10 § / 1
23.05.2019 - 24.05.2019
23. Uskonrauhan rikkominen

Rikoslaki 11 luku 10 §
06.04.2019 - 14.04.2019
21. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Rikoslaki 24 luku 9 § 1 / 1 ja 2
19.12.2018
19. Kunnianloukkaus

Rikoslaki 24 luku 9 § 1 / 1 ja 2
11.12.2018 - 15.01.2019
18. Kunnianloukkaus

Rikoslaki 24 luku 9 § 1 / 1 ja 2
27.11.2018
17. Kunnianloukkaus

Rikoslaki 24 luku 9 § 1 / 1 ja 2
22.11.2018
16. Kunnianloukkaus

Rikoslaki 24 luku 9 § 1 / 2
21.11.2018
15. Kunnianloukkaus

Rikoslaki 24 luku 9 § 1 / 1 ja 2
15.11.2018 - 16.11.2018
14. Kunnianloukkaus

Rikoslaki 24 luku 9 § 1 / 1 ja 2
25.10.2018
12. Kunnianloukkaus

Rikoslaki 24 luku 9 § 1 / 1 ja 2
24.10.2018
10. Kunnianloukkaus
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1. 19.10.2018 "Tuomari Korjakoffin veli on poliisi: jäävi tuomitsemaan MV:tä
" (etpk liite 9)
2. 24.10.2018 "Poliisin pervokolmikko fanittaa lapsien seksualisointia" (etpk
liite 1)
3. 24.10.2018 "Kiduttaja-komisario Johanna Sinivuori valehteli oikeudessa!"
(etpk liite 13)
4. 6. 5.11.2018 "Jallun voittovideo: Setä kotronen menee torille! (Sinivuoren
johdolla)" (etpk liite 10)
9. 1.12.2018 "Toivola & Mykkänen: Eduskunta ja poliisi mustemmiksi!" (etpk
liite 4)
10. 18.10.2018 "Oikeusmurha: Ilja Janitskin vankilaan! Tuomaritar Mitja
Korjakoff afrofani?" etpk liite 7)
11. 5.12.2018 "Allahin papitar tyrkyttää Maidaniin peniksen kuvia" (etpk liite
26)
12. 18.10.2018 "Vankilamatikkaa: Joutuuko Ilja Janitskin vielä lusimaan lisää?
" (etpk liite 8)
13. 16.10.2018 "Himbergin poliisiopisto esittää. Osa 1: Somalidialogiaa" (etpk
liite 2)
14. 17.10.2018 artikkelin "Miksi poliisit eivät suostu pyydettäessä näyttämään
virkamerkkiään etpk liite 3)
15. 25.10.2018 artikkelin "Somalilla suojaväri! Itä-Uudenmaan poliisin
kieltäytyy tutkimasta ryöstöä" (etpk liite 30)
16. 25.10.2018 "Anarkistikomissaari Taponen iskee taas: matut hyväksi
Saksalle!" (etpk liite 4 tai 14)
17. 18.2.2019 "Poliisin ylikomisario Jari Taponen: raiskausaalto ei ole
lisännytturvattomuutta!" (etpk liite 18)

a) osoitteessa laitonlehti.net:

Marco de Witin on poistettava yleisön saatavilta ja hävitettävä seuraavat
sisällöltään lainvastaiset ja mahdollisesti vielä poistamatta olevat verkkoviestit
(laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 22 § 3)

L sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 22 § 3

3. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Täky: Mitä islam
tarjoaa?"
4. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Laiton sana: matupatja"
5. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Laiton laulu: Käymään
muttei loisimaan!"
6. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Päivän kuva:
Raiskausvaroitus!"
7. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Feministisemmät
liikennevalot: Nais- ja homovaloista pedovaloihin?"
8. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Dysgeniikka: Neekerit
muuttuvat koko ajan tyhmemmiksi!?"
9. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Rauhan Nobel
raiskattujen vauvojen lääkärille"
11. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Ruotsalaiset tytöt
1998 ja 2018"
12. Laitonlehti.net -verkkosivustolla julkaistu artikkeli "Neekerinainen usuttaa
lapsensa varastamaan!"

De Witin on poistettava yleisön saatavilta ja hävitettävä seuraavat sisällöltään
lainvastaiset, edelleen poistamatta olevat artikkelit verkko-osoitteesta
laitonlehti.net (laki sananvapauden käytämisestä joukkoviestinnässä 22 § 3):
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De Witin puolustaja, asianajaja Tommi Koivistoiselle maksetaan valtion
varoista palkkiona avustamisesta esitutkinnassa, valmistautumisesta
oikeudenkäyntiin ja pääkäsittelystä jälkitoimineen 8580 euroa ja sen
arvonlisäverona 2059,20 euroa, yhteensä 10639,20 euroa, joka jää valtion
vahingoksi.

Laki rikosuhrimaksusta 2 §, 3 § ja 4 §

Vastaaja Geurt Marco de Wit määrätään suorittamaan valtiolle rikosuhrimaksu
80,00 euroa.

Korvausvelvollisuus

L sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 22 § 3

32. 5.5.2018 "Poliisireksi Himberg rasisti!?!" (etpk liite 39)
33. 6.5.2018 "Poliisisiat vai poliisin sika-asiakkaat?" (etpk liite 40)
34. 8.5.2018 "Poliisireksi Kimmo Himbergiä kritisoivia videoita sensuroidaan!
" (etpk liite 41)
35. 30.8.2018 "Rikosilmoitus konstaapeli Järvisestä. Päästi
anarkistihyökkääjän karkuun!" (etpkliite 42)
36. 22.6.2018 "Syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen väärentäjä?" (etpk liite 45)
37. 24.6.2018 "Tuomari Mitja Korjakoff puolueellinen afrofani?" (etpk liite
43)
38. 24.6.2018 "Tuomari Mitja Korjakoff väärentäjä?" (etpk liite 44)
39. 22.11.2018 artikkelin "Marco De Wit videollaan: Olenko raiskaaja?" (etpk
liite 21)

b) osoitteessa marcodewit.fi:

18. 18.2.2019 "Äänestä: vihapuhepoliisi Jari Taponen vs. aitopoliisi Vesa
Levonen" (etpk liite 20)
19. 23.3.2019 artikkelin "Ylikomissaari Jari Taponen levittää taas
suomalaisvastaista vihaa: Suomi on Euroopan rasistisin maa" (etpk liite 19)
20. 13.11.2018 "Komisario Saku Lehikoinen: Mari Kososta saa lyödä!" (etpk
liite 24)
21. 14.11.2018 "Poliisi: Maria saa lyödä ilman seuraamuksia! -Video" (etpk
liite 25)
22. 15.11.2018 "Afgaanit joukkoraiskasi. Rikoskomisario Juha Järvelin
vähättelee ja pohjalaiset nössöilee! Miekkari tulee!" (etpk liite 22)
23. 27.11.2018 "Talkradio: Pää leikattu halal-tyylisesti. Poliisi epäilee murhaa!
" (etpk liite 35).
24. 11.12.2018 artikkelin "Poliisi vihdoin julkisti pedomatuksi epäillyn kuvan.
Löytyi heti!" (etpkliite 33)
25. 20.12.2018 artikkelin "Rikosylikomisario Markus Kiiskinen idiootti vai
pedari?" (etpk liite 34)
26. 15.1.2019 "Oulun rikosylikomisario Markus Kiiskisen viisauksia" (etpk
liite 32)
27. 19.12.2018 "Kepuli vihapoliisi Lauri Nikula hyysännyt pedoraiskaajia?"
(etpk liite 6)
28. 4.1.2019 "Rikoskomisario Markku Lylykangas suojelee Hyvinkään
joukkoraiskaajia?" (etpkliite 37)
29. 4.1.2019 "Persujen Leena Meri hiljaa Hyvinkään joukkoraiskaustutkinnan
keskeyttämisestä" (etpk liite 36)
30. 5.1.2019 "Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ja rikosylikomisario Ari
Soronen suojelevat terroristeja?" (etpk liite 38)
31. 18.2.2019 "Poliisin ylikomisario Jari Taponen: Raiskausaalto ei ole
lisännyt turvattomuutta!" (etpk liite 18) ja
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- Nikulalle kärsimyksestä 1700 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen 19.12.2018 lukien ja oikeudenkäyntikulut, 3493,70 euroa,
korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua
tästä päivästä lukien.

- Kiiskiselle kärsimyksestä 2000 euroa ja

- Järvelinille kärsimyksestä 2000 euroa ja oikeudenkäyntikuluina (palkkion
osuus 2222 euroa ja sen arvonlisävero 533,28 euroa) yhteensä 2755,28
euroa, molemmat korkolain 4 § 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tästä päivästä lukien

- Enqvistille kärsimyksestä 2000 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen 24.10.2018 lukien

- Taposelle kärsimyksestä 2500 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen 23.3.2019 lukien ja oikeudenkäyntikulut, 2875,56
euroa, korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden
kuluttua tästä päivästä lukien

- Petja Korjakoffille kärsimyksestä 1100 euroa korkolain 4 § 1 momentin
mukaisine viivästyskorkoineen 5.11.2018 lukien

- Kotrolle kärsimyksestä 2000 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen 5.11.2018 lukien

- Mitja Korjakoffille kärsimyksestä 5000 euroa korkolain 4 § 1 momentin
mukaisine viivästyskorkoineen 30.7.2020 lukien

- Hämäläiselle kärsimyksestä 10 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tästä päivästä lukien

- Maralle kärsimyksestä 2500 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen 16.2.2019 lukien ja oikeudenkäyntikulut, 2664,76
euroa, korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden
kuluttua tästä päivästä lukien

- Sinivuorelle kärsimyksestä 2500 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen 5.11.2018 lukien ja oikeudenkäyntikulut, 2627,80
euroa, korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden
kuluttua tästä päivästä lukien

De Witin on korvattava

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §
De Witin on korvattava valtiolle todistelukustannuksista 684,32 euroa.
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Käräjätuomari Jaakko Raittila

Allekirjoitus

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lainvoimaisuus

Annettiin muutoksenhakuohje.

Muutoksenhaku


