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Sebastian Tynkkynen on asettanut yleisön saataville mielipiteen julkaisemalla
kaikkien luettavissa olevalla facebook-sivullaan kirjoituksen, jossa panetellaan
islaminuskoa tunnustavaa ihmisryhmää heidän uskontonsa perusteella.

Tynkkynen on 23.3.2016 julkaistussa tekstissä kirjoittanut seuraavaa:

"Tein taustatyötä ja kaivoin terroristien henkilöllisyydet esille ja pistin heidät
samaan kuvaan. Heitä yhdistää yksi asia: he kaikki palvelevat Allahia. Kun
kuulee tyhjiä väitteitä siitä, kuinka terrorismilla ja uskonnolla ei ole yhteyttä ja
islam ei ole syypää jatkuviin murhiin ympäri maailmaa, pitää ampua valheet
alas. --Terrorismi ei tunne uskontoa. Jos Islamia ei lasketa. "

Tekstin ohessa on kokoelma miesten kasvokuvia, joiden alareunassa lukee
teksti "muslimi". Kuvat on otsikoitu siten, että kolme kuvaa ovat otsikon "
Lento- ja metroasemaiskut, Belgia" alla, yksitoista kuvaa otsikon "Iskut
Bataclan-konserttisaliin, stadionille ja ravintoloihin, Ranska" alla, kaksi kuvaa
otsikon "Charlie Hebdo-isku, Ranska" alla sekä yhdet kuvat otsikoiden "
Vilks-isku, Tanska" ja "Junaisku, Ranska" alla.

Tynkkynen on pitänyt julkaisua yleisön saatavilla ainakin 26.1.2018 saakka.
Tynkkysen Facebook-kirjoituksilla on yli 11.000 seuraajaa.

Tynkkysen islaminuskoisesta ihmisryhmästä esittämä näkemys on harkittua,
luonteeltaan rasistista ja panettelevaa vihapuhetta, joka kohdistuu yleisesti
kaikkiin muslimeihin ja on omiaan herättämään halveksuntaa ja jopa
uskonnolliseen suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa islamisuskoista
ihmisryhmää kohtaan. Tynkkysen on täytynyt ymmärtää, että hänen
laatimansa kuvan ja tekstin yhteys on niin kiinteä, että yleisö käsittää sen
tarkoittavan kaikkien islaminuskoisten olevan terroristeja.

Tynkkynen on kirjoituksen julkaisuajankohtana toiminut Perussuomalaisten
Nuorten puheenjohtajana ja on sittemmin tullut valituksi
kaupunginvaltuustoon. Tynkkysen toiminta politiikassa ei vähennä hänen
vastuutaan. Julkiseen keskusteluun osallistuvan poliitikon on päinvastoin
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Johdanto

Asiassa on riidatonta, että Tynkkynen on Perussuomalaisten Nuorten
puheenjohtajana ollessaan saattanut yleisön saataville syytteessä yksilöidyn
kirjoituksen. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että Tynkkysen julkaisemassa

Tuomion perustelut

Todistelu

Henkilötodistelu

1. Miika Sebastian Tynkkynen

Kirjalliset todisteet

1. Valokuvaliite 17.11.2017

Tynkkynen on kiistänyt syytteen ja vaatinut syytteen ja siihen liittyvien
vaatimusten hylkäämistä.

Hän ei ollut väittänyt eikä ollut sitä mieltä, että kaikki maailman terroristit
olisivat muslimeja. Hän oli kirjoittanut kuvissa olevista viimeaikoina
terrori-iskuja tehneistä henkilöistä ja todennut, että henkilöitä yhdisti yksi asia
eli se, että kaikki heistä palvelivat Allahia. Päivitys oli rajattu, eikä siinä ollut
kyse kansanryhmästä. Abstraktilla ilmaisullaan hän oli kertonut, että islamin
parissa terrorismia esiintyi vielä tänäkin päivänä ja että kyseinen uskonto
motivoi siihen. Viimeaikaiset terrori-iskut Euroopassa eivät olleet nousseet
kristinuskon motivoimana, vaan islaminuskon. Yleisen turvallisuuden
heiketessä hänen tehtävänään oli poliitikkona nostaa tietoisuutta ja ottaa
kantaa. Päivitys oli osa jatkuvaa keskustelua koskien Lähi-idästä alkanutta
siirtolaiskriisiä, avoimia rajoja ja turvallisuutta. Sen toteaminen, että Allahin
nimeen tehtyjen iskujen terroristit olivat muslimeja, ei ollut rikollista. Hänen
päivityksensä ei keskittynyt ihmisryhmään vaan Islaminuskoon.

Vastaus

Laki rikosuhrimaksusta 3 § 2

Tynkkynen on velvoitettava korvaamaan valtiolle rikosuhrimaksu 80 euroa.

Rikosuhrimaksu syytekohdassa 1

Tynkkynen on sananvapauslain 22 §:n 3 momentin nojalla määrättävä
poistamaan yleisön saatavilta ja hävittämään sisällöltään lainvastainen
syytteessä mainittu facebook-kirjoitus, jos se on edelleen luettavissa
osoitteessa http://www.facebook.com/sebastian.tynkkynen tai muualla
sosiaalisessa mediassa.
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 22 § 3.

Muu vaatimus syytekohdassa 1

Syyttäjän muut vaatimukset

olennaisen tärkeää välttää ilmaisuja, jotka ovat omiaan herättämään ja
ylläpitämään suvaitsemattomuutta. Tynkkysen käyttämät rasistiset ja
stereotyyppiset ilmaisut eivät nauti sananvapauden suojaa eikä niiden
esittämiseen ole ollut muutakaan hyväksyttävää perustetta.
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kirjoituksessa on käsitelty terrorismia ja islaminuskoa. Kysymys on siitä,
täyttääkö kirjoituksen julkaiseminen rikoslain 11 luvun 10 §:n
tunnusmerkistön.

Rikoslain 11 luvun 10 §:n mukaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan
tuomitaan se, joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen
levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa
uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin,
syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen,
seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin
rinnastettavalla muulla perusteella.

Lain esitöistä (HE 317/2010 vp s. 42) sekä korkeimman oikeuden ratkaisusta
KKO 2012:58 käy ilmi, että säännöksen soveltamisessa on kiinnitettävä
huomiota yksilön sananvapauden suojaa koskeviin näkökohtiin.
Rangaistussäännöksen soveltamisessa ja rangaistavuuden rajaamisessa on
tärkeää ottaa huomioon säännöksen suhde perustuslain ja Euroopan
ihmisoikeussopimuksen suojaamaan sananvapauteen (EIT:n
ratkaisukäytännöstä ks. esim. ratkaisut Feret 16.7.2009, Erbakan 6.7.2006 ja
Soulas 10.7.2008). Viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä
ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Niinpä esimerkiksi maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikan tai siitä vastuussa
olevien ankarakaan arvostelu ei sellaisenaan täytä rikoksen tunnusmerkistöä.
Rangaistavaa on kuitenkin kansanryhmien uhkaaminen, solvaaminen tai
panettelu. Esimerkkinä rangaistavasta menettelystä hallituksen esityksessä
mainitaan se, että yleistäen väitetään tiettyyn ihmisryhmään kuuluvia
rikollisiksi.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että poliittisen puheen vapaus
on demokratian kulmakiviä kuten myös suvaitsevuus ja ihmisten tasa-arvo.
Näin ollen demokratiassa saattaa olla välttämätöntä määrätä seuraamuksia tai
ryhtyä ennalta estäviin toimenpiteisiin, kun puheessa tai kirjoituksessa
yllytetään suvaitsemattomuuteen perustuvaan vihaan. Rasistista syrjintää ja
ulkomaalaisvihaa tulee vastustaa niiden kaikissa muodoissaan niin pitkälle
kuin mahdollista ja silloinkin, kun ei ole kehotettu ryhtymään mihinkään
tiettyyn väkivaltaiseen tai muutoin rikolliseen tekoon. Poliittisilla puolueilla
on oikeus julkisuudessa esittää käsityksiään maahanmuuttoon liittyvistä
ongelmista huolimatta siitä, että ne saattavat loukata, järkyttää tai huolestuttaa
joitakin. Sananvapautta on kuitenkin käytettävä velvollisuuksien ja vastuiden
mukaisesti. Rasistisen syrjinnän puoltamista tulee välttää ja uskonnollisten
mielipiteiden esittämisen yhteydessä on velvollisuus välttää niin pitkälle kuin
mahdollista ilmaisuja, jotka saattavat perusteettomasti loukata toisia ja jotka
siten eivät edistä julkista keskustelua. Olennaisen tärkeää on, että poliitikot
välttävät julkisissa puheissaan ilmaisuja, jotka ovat omiaan ruokkimaan
suvaitsemattomuutta. Vihapuheet, jotka saattavat loukata henkilöitä tai
henkilöryhmiä, eivät ansaitse 10 artiklan suojaa.

Tynkkynen on poliitikko, ja kirjoituksen voidaan katsoa olevan osa hänen
poliittista toimintaansa, vaikka se on julkaistu hänen henkilökohtaisella
Facebook-sivullaan. On selvää, että islam on yksi maailman uskonnoista.
Islaminuskoa tunnustavat henkilöt muodostavat ryhmän.

Nyt kysymyksessä olevassa asiassa on kysymys väitetystä islaminuskoa
tunnustavan ihmisryhmän solvaamisesta tai panettelusta. Merkityksellistä on
punnita sitä, onko kirjoitus sisällöltään sellainen, että sen julkaiseminen
mahtuu Tynkkysen poliittisia oikeuksia koskevan sananvapauden piiriin.
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Näytön arviointi ja johtopäätökset

Syyttäjän mukaan Tynkkysen kirjoituksessa panetellaan islaminuskoa
tunnustavaa ihmisryhmää eli muslimeja heidän uskontonsa perusteella ja
kirjoitus kohdistuu yleisesti heihin kaikkiin. Syyttäjän mukaan Tynkkysen on
täytynyt ymmärtää, että hänen laatimansa kuvan ja tekstin yhteys on niin
kiinteä, että yleisö käsittää sen tarkoittavan kaikkien islaminuskoisten olevan
terroristeja.

Käräjäoikeus toteaa, että Tynkkysen kirjoituksen ja siihen liittyvien kuvien
kokonaisuuden perusteella on perusteltua päätyä syyttäjän kannalle.

Lukija jää päivityksestä sellaiseen käsitykseen, että islaminuskolla ja
terrorismilla on selvä yhteys siten, että islaminusko on syypää ”jatkuviin
murhiin ympäri maailmaa”. Väitteet siitä, ettei terrorismilla ja islaminuskolla
ole yhteyttä ovat kirjoittajan mielestä ”tyhjiä”. Päivitystä on tehostettu
kokoelmalla miesten kasvokuvia, joiden päälle on kirjoitettu sana ”muslimi”.
Päivityksessä on isoilla lihavoiduilla kirjaimilla iskulauseen omainen
otsikkoteksti ”Terrorismi ei tunne uskontoa. Jos Islamia ei lasketa”, jolla
kirjoittaja viittaa siihen, että islaminusko on maailman uskonnoista ainoana
poikkeus ensin todetusta pääsäännöstä. Vaikka Tynkkynen on oikeudessa
tuonut esille, että hän oli rajannut päivitystä koskemaan kyseisiä henkilöitä ja
mainittuja terrori-iskuja, päivityksessä ei mainita miesten nimiä tai kerrota
heistä muutenkaan. Tynkkynen on oikeudessa kertonut, ettei ollut eikä
käytännössä ollut voinutkaan uskontoa lukuun ottamatta selvittää miesten
taustoja, kuten esimerkiksi koulutusta, varallisuutta, mahdollista syrjäytymistä
tai henkistä terveyttä, koska sillä ei ollut merkitystä olosuhteissa, joissa
Isis-järjestöön joka tapauksessa kuului henkilöitä eri yhteiskuntaluokista.

Kirjoituksen sävyä on pidettävä voimakkaan yleistävänä ja esitetty materiaali
on ollut yksipuolista. Myös se Tynkkysen esille tuoma näkemys, että
terroritekoon syyllistyneen henkilön uskontoon liittymättömillä taustoilla ei
olisi merkitystä, on osoitus yleistävästä katsantokannasta. Mitään objektiivisia
tai tasapainottavia osioita, joiden perusteella lukijalle muodostuisi
tasapuolisempi kuva aihepiiristä ei ole esitetty. Tekstiä ei ole rajoitettu
koskemaan ääriliikkeitä, vaan terrorismi on yhdistetty suoraan islaminuskoon
kuuluvaksi. Tämän vuoksi teksti on kohdistunut yleisesti islaminuskoa
tunnustaviin ja siinä yleistäen tosiasiassa väitetään islaminuskoa tunnustavia
rikollisiksi. Tynkkysen päivityksessä näin ollen panetellaan tai solvataan
islaminuskoa tunnustavaa ihmisryhmää. Kysymyksessä olevan kaltaiset
lausumat ovat omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja
mahdollisesti jopa vihaa niiden kohteena olevaa ryhmää vastaan. Rikoslain 11
luvun 10 §:n tunnusmerkistö ei edellytä teon tosiasiallista vaarallisuutta, vaan
pykälässä tarkoitettuja tekoja on pidetty sellaisenaan niin haitallisina, että
rikosoikeudellista sanktiouhkaa on pidetty perusteltuna. Rangaistavuuden
edellytyksenä ei siten ole, että teosta seuraisi jotain. Teon oletettu tai
tosiasiallinen vaikutus ei kuitenkaan ole merkityksetön, vaan sille tulee antaa
merkitystä säännöstä sovellettaessa. Päivityksestä kokonaisuutena voi
muodostua kuva siitä, että islaminusko ja sitä tunnustavat henkilöt vaarantavat
lukijan omia etuja eli turvallisuutta, mikä on omiaan herättämään lukijassa
edellä mainittuja negatiivisia tunteita kaikkia islaminuskoa tunnustavia
kohtaan.

Tynkkysen on täytynyt ymmärtää julkaisunsa panetteleva ja solvaava luonne.
Tynkkysen esille nostama tarkoitus esittää huolensa Euroopassa tapahtuneiden
terrori-iskujen johdosta olisi ollut mahdollista tehdä ilman kerrotun kaltaista
tiettyä uskontoa tunnustavan ryhmän panettelua ja solvaamista. Tynkkysen
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kirjoituksessa on kyse vihapuheen kaltaisista lausumista, jotka eivät nauti
sananvapauden suojaa.

Edellä kerrotun perusteella Tynkkynen on syytteessä kuvatuin tavoin
syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Rangaistusseuraamus

Käräjäoikeus on ottanut huomioon Tynkkysen käyttämien ilmaisujen laadun ja
luonteen sekä sen, että Tynkkynen on aikaisemminkin tuomittu
samankaltaisesta rikoksesta. Käräjäoikeus on päätynyt 50 päiväsakkoon.
Päiväsakon rahamäärä on vahvistettu Tynkkysen ilmoittamien nettotulojen
perusteella.

Muut lausunnot

Koska Tynkkynen on määrätty rangaistukseen, käräjäoikeus on määrännyt
vaatimuksen mukaisesti poistamaan ja hävittämään julkaistun kirjoituksen
kuvineen lainvastaisena. Tynkkynen on oikeudessa tuonut esille, että päivitys
löytyy hänen Instragram-sivultaan ja kertonut sivun osoitteen. Asian
lopputulos huomioon ottaen Tynkkynen velvoitetaan maksamaan valtiolle 80
euron suuruinen rikosuhrimaksu.
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Laki rikosuhrimaksusta 3 § 2

Vastaaja Miika Sebastian Tynkkynen määrätään suorittamaan valtiolle
rikosuhrimaksu 80,00 euroa.

Korvausvelvollisuus

Oulun käräjäoikeus määrää Sebastian Tynkkysen osoitteessa
http://www.facebook.com/sebastian.tynkkynen julkaiseman syytteessä
tarkoitetun viestin, joka on julkaistu myös Tynkkysen Instagramissa
osoitteessa
https://www.instagram.com/p/By0uU9dly8Q/?utm_source=ig_web_copy_
link&fbclid=IwAR0xnjS08QwHcpjeXkdnNCSHipuFhQfNxH4DwBcLIPjP
Wmr30TfU7zVGsps
poistettavaksi yleisön saatavilta ja hävitettäväksi.

Muut rikosoikeudelliset seuraamukset

50 päiväsakkoa à 81,00 euroa = 4 050,00 euroa
Syyksi luetut rikokset 1
Sakko

Rangaistusseuraamukset
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Käräjätuomari Ville Vuorialho

Allekirjoitus

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lainvoimaisuus

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

Muutoksenhaku


