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1. KIIHOTTAMINEN KANSANRYHMÄÄ VASTAAN
(5500/R/0056120/17)
Rikoslaki 11 luku 10 §
5.6.2017 - 25.9.2017
Teonkuvaus

ESPOO

Teemu Lahtinen on asettanut yleisön saataville ja siten levittänyt viestin,
jossa panetellaan ja solvataan somaleita kansallisen alkuperän
perusteella.
Lahtinen on asettanut julkiselle Twitter-tililleen 5.6.2017 yleisesti
luettavaksi toisen henkilön kirjoittaman kirjoituksen: "Ohikulkijoiden
ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä
suorastaan geneettinen erityispiirre".
Julkaistu kirjoitus on irrotettu alkuperäisestä asiayhteydestään ja siinä
esitetty väite on ollut luonteeltaan korkeimman oikeuden ratkaisussa
KKO 2012:58 (k.37,39) perustelluin tavoin panetteleva ja herjaava.
Lahtisen esittämät somaleja solvaavat ja panettelevat väitteet eivät ole
asiayhteys eli twiittikokonaisuus huomioon ottaenkaan hyväksyttäviä.
Lausumien levittämien yleisön keskuuteen ei kuulu sananvapauden
suojan piiriin eikä ole sallittua.

Riidattomat seikat

Menettely on riidaton. Kyseessä on teon oikeudellinen arviointi.
Lahtinen on esitutkinnassa kertonut julkaisseensa tekstin, mutta
halunneensa vain kritisoida Korkeimman oikeuden KKO 2012:58
päätöstä (etpk. s. 12)
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Kirjalliset todisteet

Kuvakappaukset Lahtisen Twitter-tilillään 5.6.2017 julkaisemista
kirjoituksista (etpk. liite 1):
- julkaisun ajankohta, sisältö ja muoto

Henkilötodistelu

Lahtisen kuuleminen:
- kirjoituksen julkistaminen, kiistämisen perusteet

2. USKONRAUHAN RIKKOMINEN
(5500/R/0056120/17)
Rikoslaki 17 luku 10 §
26.11.2016 - 5.6.2017
Teonkuvaus

ESPOO

Lahtinen on kahdesti julkisella Twitter-tilillään julkaisemallaan
kirjoituksella julkisesti loukkaamistarkoituksessa herjannut ja häpäissyt
sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitetut islamilaiset uskonnolliset
yhdyskunnat pitävät pyhänä.
Lahtinen on julkaissut 26.11.2016 ja 5.6.2017 Twitter-tilillään twiitin:
"Profeetta Muhammad oli pedofiili, ja islam on pedofilian pyhittävä
uskonto, siis pedofiiliuskonto. Pedofilia on Allahin tahto".
Kirjoitus on irrotettu alkuperäisestä asiayhteydestään ja siinä esitetyt
väitteet ovat korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2012:58 (k. 21)
perustelluin tavoin sekä sisällöltään että ilmaisutavaltaan voimakkaan
herjaavia ja häpäiseviä.
Lahtisen esittämät väitteet eivät ole asiayhteys eli twiittikokonaisuus
huomioon ottaenkaan hyväksyttäviä. Lausumien levittämien yleisön
keskuuteen ei kuulu sananvapauden suojan piiriin eikä ole sallittua.

Riidattomat seikat

Menettely on riidaton. Kyseessä on teon oikeudellinen arviointi.
Lahtinen on esitutkinnassa kertonut julkaisseensa tekstin, mutta
halunneensa vain kritisoida Korkeimman oikeuden KKO 2012:58
päätöstä (etpk. s. 12).

Kirjalliset todisteet

Kuvakappaukset Lahtisen Twitter-tilillään 26.11.2016 ja 5.6.2017
julkaisemista kirjoituksista (etpk. liite 4 ja 5):
- julkaisun ajankohta, sisältö ja muoto

Henkilötodistelu

Lahtisen kuuleminen:
- kirjoituksen julkistaminen, kiistämisen perusteet

SYYTTÄJÄN MUUT VAATIMUKSET
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Rikosuhrimaksu syytekohdassa 1
Lahtinen on velvoitettava suorittamaan valtiolle rikosuhrimaksu 80
euroa.
Laki rikosuhrimaksusta 3 §

Muu vaatimus syytekohdassa 1
Lahtinen on määrättävä poistamaan yleisön saatavilta ja hävittämään
Twitter-tilillään @ Teemu_ Lahtinen kirjoittamansa sisällöltään
lainvastaisen syytekohdassa 1 mainitun vielä poistamatta olevan viestin.
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 22 §:n 3
momentti

LISÄTIETOJA
Muut pakkokeinot

LAHTINEN TEEMU ILKKA ANTERO
Henkilökatsastus ja takavarikko 31.08.2017 klo 14.55

Seuraamuskannanotto
Lahtinen on tuomittava vähintään 50 päiväsakon sakkorangaistukseen.
Muuta huomioitavaa
Kyseessä on valtakunnansyyttäjän antama syytemääräys.
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 24 § 1
Laki syyttäjälaitoksesta 10 § 2
Allekirjoitus

Heikki Kohijoki
Kihlakunnansyyttäjä

Luettelo haastehakemuksen yhteydessä tuomioistuimelle
toimitetusta aineistosta
5500/R/0056120/17 Helsingin poliisilaitos

