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Jussi Heiskanen

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

1. Johdanto

Rikoslain säännös kiihottamisesta kansanryhmää vastaan perustuu perus- ja ihmisoi-
keussäännöksiin. Siitä säädetään rikoslain 11 luvussa, jonka otsikkona on ”Sotarikok-
sista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan”. Viime aikoina erityisesti verkkosivujen kautta,
mutta myös muutoin, on levitetty enenevässä määrin erilaisia muukalaisvihamielisiä
mielipiteitä.1  Osin tämän seurauksena on syntynyt hyvinkin tulkinnanvaraisia tilantei-
ta, milloin kyse on sanavapauden piiriin kuuluvasta toiminnasta. Tässä kirjoituksessa
tarkastellaan erityisesti sitä, millaiset ja missä yhteydessä annetut lausumat voivat kuulua
kyseessä olevan rikoksen tunnusmerkistön piiriin.

2. Säännöksen syntyhistoriaa

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi 21.12.1965 kaikkinaisen rotusyrjin-
nän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen. Suomi allekirjoitti yleisso-
pimuksen 6.10.1966, ja se tuli Suomen osalta voimaan 13.8.1970. Sopimus täydensi
niitä jo aikaisemmin voimassa olleita sopimuksia, joiden tarkoituksena on toteuttaa
ajatusta ihmisten samanarvoisuudesta ja heidän oikeuksiensa yhdenvertaisuudesta. Tämä
käy ilmi myös sopimuksen johdanto-osasta, jossa viitataan ihmisoikeuksien yleis-
maailmalliseen julistukseen, yleiskokouksen päätöslauselmaan 1514 (XV) sekä YK:n
kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaan julistukseen.

1 Tilastotietoa rasistisista rikoksista Euroopan unionin jäsenmaissa esim. Euroopan yhteisöjen komission
ehdotus neuvoston puitepäätökseksi rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta 2001/0270
(CSN).Tämän kirjoituksen valmistumisen jälkeen on Oikeusministeriön julkaisussa Mietintöjä ja lausun-
toja 3/2010 julkaistu Rasistiset rikokset -työryhmän mietintö ”Rasistiset rikokset”. Mietinnössä ehdote-
taan eräisiin kansainvälisiin sopimuksiin perustuvien velvoitteiden voimaansaattamista. Rikoslakiin
ehdotetaan mm. lisättäväksi erityinen törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan koskeva tunnus-
merkistö sekä ehdotetaan selvennettäväksi ns. viha- ja rasististen rikosten vaikuttimia ja sellaisia vaikut-
timia koskevaa rangaistuksen koventamissäännöstä. Lisäksi ehdotetaan oikeushenkilön rangaistusvastuun
ulottamista eräisiin tapauksiin sekä sananvapauden merkitystä korostavan 2 momentin lisäämistä kii-
hottamista kansanryhmää vastaan koskevaan säännökseen. Tätä tämän artikkelin valmistumisen jäl-
keen valmistunutta mietintöä ei ole voitu enemmälti huomioida artikkelin sisällössä.
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Yleissopimuksen 4 artiklan a) kohdan mukaan sopimukseen liittyvät valtiot sitou-
tuivat määräämään rasismiin yllyttämisen lain mukaan rangaistavaksi teoksi:

”Sopimusvaltiot tuomitsevat kaiken propagandan ja kaikki järjestöt, joiden perustana
ovat aatteet tai opit jonkin rodun tahi samaa ihonväriä tai etnistä alkuperää olevan henkilö-
ryhmän paremmuudesta tai jotka pyrkivät perustelemaan tai edistämään rotuvihaa ja
syrjintää missä muodossa tahansa, sekä sitoutuvat ryhtymään välittömiin positiivisiin
toimiin poistaakseen kaiken sellaisen syrjinnän ja siihen yllyttämisen. Niiden tulee tässä
tarkoituksessa, huomioonottaen Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sisäl-
tyvät periaatteet ja tämän yleissopimuksen 5 artiklassa erityisesti luetellut oikeudet, mm.:

a) selittää lain mukaan rangaistaviksi teoiksi kaiken rodulliseen ylemmyyteen tai vihaan
perustuvien aatteiden levittämisen, rotusyrjintään kiihottamisen samoin kuin kaikki vä-
kivaltaiset teot tai yllyttämisen sellaisiin tekoihin toista rotua tai toista ihonväriä tahi
etnistä alkuperää olevaa henkilöryhmää vastaan, samoin kuin myös kaiken rotusorto-
toiminnan avustamisen, sen rahoittamisen mukaan lukien;”

Tämän sopimuksen ohella tärkeä merkitys on myös YK:n kansalaisoikeuksia ja poliitti-
sia oikeuksia koskevalla yleissopimuksella, joka hyväksyttiin yleiskokouksessa
16.12.1966. Sopimus tuli voimaan 23.3.1976. Yleissopimuksen 20 artiklan mukaan
kaikki kansallisen, rotu- tai uskonnollisen vihan puoltaminen, joka merkitsee yllytystä
syrjintään, vihollisuuksiin tai väkivaltaan, on kiellettävä lailla.

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaan kansanväliseen yleissopimukseen
liittyminen edellytti lainsäädännön saattamista vastaamaan sopimuksen sisältöä. Tä-
män vuoksi rikoslain 16 lukuun lisättiin 6a ja 6b §, joista ensin mainittu pykälä koskee
sopimuksen 4 artiklan a) kohdassa tarkoitettuja rangaistussäännöksiä. Säännökset tulivat
voimaan 1.8.1970. Rikoslain 16 luvun 6 a § kuului seuraavasti:

6 a § (7.7.1970/465). Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja,
joissa uhataan, panetellaan tai solvataan määrättyä rotua, ihonväriä, kansallista tai etnistä
alkuperää taikka uskontotunnustusta olevaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta
kansanryhmän syrjintään vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi tai sakkoon.2

Säännös siirrettiin vuonna 1974 rikoslain 13 luvun uudistamisen yhteydessä samansisäl-
töisenä rikoslain 13 luvun 5 §:ään.

Rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen yhteydessä säännös siirret-
tiin 11 luvun 8 §:ään. Sitä tarkennettiin eräiltä osin ja rikosnimike sai nykyisen sanamuo-
tonsa kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Säännös tuli voimaan 1.9.1995 seuraavan
sisältöisenä:

8 § (21.4.1995/578). Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja,
joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskon-
nollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta
kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

2 Säännöksen suojelukohteena oli myös määrättyä uskontunnustusta oleva kansanryhmä, mitä yleissopimus
ei sinänsä edellyttänyt.
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Hallituksen esityksessä (HE 94/1993) pykälää oli ehdotettu tarkistettavaksi siten, että
rangaistavuuden edellytyksenä olisi ollut se, että teko olisi omiaan aiheuttamaan ryh-
mään kohdistuvaa väkivaltaisuutta, vihamielisyyttä tai syrjintää. Lisäksi tahallisuus-
vaatimusta ehdotettiin tiukennettavaksi siten, että teon rangaistavuus olisi edellyttänyt
sitä, että tekijän tarkoituksena olisi ollut aiheuttaa ryhmään kohdistuvaa väkivaltaisuutta,
vihamielisyyttä tai syrjintää. Näiden esitysten tarkoituksena oli rajoittaa säännöksen
soveltamisalan ulkopuolelle esimerkiksi leikilliset, harkitsemattomat tai tunteita ilmaise-
vat huomautukset tai muut lausumat, joita ei ole syytä ottaa vakavasti. Lisäksi rangais-
tusasteikkoa ehdotettiin muutettavaksi siten, että enimmäisrangaistus olisi ollut yksi
vuosi vankeutta. Näitä muutosehdotuksia ei hyväksytty eduskuntakäsittelyssä. Lakiva-
liokunta totesi mietinnössään (LaVM 22/1994), että soveltamisedellytysten tiukennukset
olisivat liian pitkälle meneviä, sillä tuolloin voimassa olleiden säännösten soveltamisessa
ei ollut ilmennyt ehdotettuja muutoksia puoltavia epäkohtia. Lakivaliokunnan mieles-
tä säännöksessä mainitut teot olivat sellaisinaan, ilman ehdotuksessa mainittuja seurauk-
sia, niin haitallisia, että rikosoikeudellinen sanktiouhka oli perusteltu. Lakivaliokunta
totesi edelleen, että viime kädessä tuomioistuinten oli arvioitava, onko esimerkiksi
tiedonvälityksessä tai taiteellisessa esityksessä syyllistytty rangaistavaan tekoon, ot-
taen huomioon erilaiset intressit ja niitä koskevat oikeusnormit.

Vuonna 2008 rikoslain muuttamisen yhteydessä säännös siirrettiin saman luvun 10
§:ään. Säännöksen sisältöä ei muutettu. Sanamuotoa kylläkin muutettiin siten, että sana
”muuta” lisättiin kansanryhmää koskevan ilmaisun eteen.3  Voimassaoleva säännös on
seuraavan sisältöinen:

10 § (11.4.2008/212). Kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Joka yleisön keskuuteen
levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jota-
kin kansallista, etnistä, rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa
muuta kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

3. Suhde sananvapauteen

Sanavapaus on turvattu Euroopan ihmisoikeussopimuksen (yleissopimus ihmisoikeuk-
sien ja perusvapauksien suojaamiseksi) 10 artiklassa ja perustuslain 12 §:ssä. Sananva-
paus käsittää myös oikeuden esittää sellaista informaatiota, mielipiteitä ja ajatuksia,
jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät muita ihmisiä.4  Demokraattista yhteiskun-
taa ei olisi ilman monikulttuurisuutta, suvaitsevaisuutta ja vapaamielisyyttä. Tämän
vuoksi demokratialle on olennaista sallia erilaisten mielipiteiden esittäminen ja herät-
täminen, kunhan ne eivät vahingoita demokratiaa itseään. Sellainen sanavapauden vää-

3 Kts. HE 55/2007 vp., jossa todetaan, että lisäystä ehdotetaan ”selvyyden vuoksi”.
4 Tätä korostetaan useissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuissa (esim. Vicente Jorge Lopes

Gomes da Silva, 28.09.2000).
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rinkäyttö, jolla pyritään tekemään tyhjäksi muiden sopimuksessa turvattujen oikeuksien
toteutuminen, voidaan ihmisoikeussopimuksen 10 (2) artiklan nojalla säätää rangais-
tavaksi:

”2. Koska näiden vapauksien käyttöön liittyy velvollisuuksia ja vastuuta, se voidaan
asettaa sellaisten muodollisuuksien, ehtojen, rajoitusten ja rangaistusten alaiseksi, joista
on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansal-
lisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden taiyleisen turvallisuuden vuoksi,
epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi,
muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen
paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmis-
tamiseksi.”

Sitä, onko sanavapauteen puuttuminen ihmisoikeussopimuksen vastaista, tutkitaan ar-
tiklan 10 (2) kohdan ja EIT:n ratkaisukäytännön mukaan nelivaiheisesti. Ensimmäi-
nen ratkaistava kysymys on se, onko kyse ylipäänsä sanavapauden rajoittamisesta. Jos
sananvapautta on rajoitettu, välttämätön edellytys on, että rajoitus perustuu lakiin. Kol-
manneksi sananvapautta rajoittavalla säännöksellä tulee olla jokin artiklassa mainittu
rajoittamiseen oikeuttava tarkoitus. Viimeksi kyse on siitä, onko rajoitus välttämätön
demokraattisessa yhteiskunnassa tällaisen hyväksytyn tarkoituksen turvaamiseksi.

4. Säännöksen tunnusmerkistön tarkastelua

4.1. Kansanryhmä

Kiihottamisrikoksen kohteena on kansallinen, rodullinen, etninen tai uskonnollinen
ryhmä tai niihin rinnastettavaa muu kansanryhmä. Käytännössä säännös kieltää rasis-
tisen propagandan.5  Koska kiihottamisrikoksen suojeluobjektina on kansanryhmä,
teolla ei ole asianomistajaa.6  Tavallisimmin rikoksen kohteena ovat Suomessa olleet
tummaihoiset (erityisesti somalit), pakolaiset, juutalaiset ja muslimit, usein myös venä-
läiset.7

Sen arviointi, mitä ylipäänsä tarkoitetaan kansallisella, rodullisella, etnisellä tai us-
konnollisella tai niihin rinnastettavalla kansanryhmällä, ei ole yksiselitteistä. Määrittely,
onko kussakin yksittäistapauksessa rikoksen kohteena etninen vai kansallinen ryhmä
taikka rodullinen vai etninen ryhmä ei kuitenkaan ole merkityksellistä.8

5 Kts. Nuutila – Nuotio 2009 s. 265, Illman 2005 s. 248–250.
6 Jos lausumalla loukataan samanaikaisesti myös yksittäistä henkilöä, tekijä voidaan tuomita sekä kii-

hottamisesta kansanryhmää vastaan että kunnianloukkausrikoksesta. Jälkimmäisen osalta asianomistaja
on loukattu yksityishenkilö.

7 Tällainen johtopäätös on tehtävissä ainakin tätä kirjoitusta varten tutkimieni hovioikeuden ratkaisu-
jen perusteella. Samanlaiseen arvioon olen päätynyt sinänsä melko sattumanvaraisella haulla verkko-
julkaisuista. Myös Nuutila – Nuotio 2009 s. 265.

8 Kts. esimerkiksi Nuutila – Nuotio 2009 s. 265, jossa mainitaan esimerkkinä somalit, joka lienee sekä
kansallinen että etninen ryhmä.
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Säännöksessä käytetään termiä ”rodullinen”, vaikkakaan käsitetä ei pidetä biologises-
ti perusteluna, ja yleisesti katsotaankin, että on olemassa vain yksi ihmisrotu.9  Yleiskie-
lessä rodun perusteella ihmisiä kuitenkin luokitellaan ryhmiin esimerkiksi ulkonäköpiir-
teiden, maantieteellisen alkuperän tai geeniperimän perusteella. Perinteiset länsimai-
set rodun määritelmät ovat perustuneet näkyviin eroihin erityisesti ihonvärissä.10 Vuo-
den 1970 hallituksen esityksen määritelmän mukaan rodulla tarkoitetaan antropologi-
sen rotuajattelun mukaisia ihmisryhmiä, joiden eroavaisuudet perustuvat määrättyihin
perinnöllisiin fyysisiin ominaisuuksiin.11

Määrättyyn etnistä alkuperää olevaan kansaryhmään luetaan kansanryhmät, joiden
jäsenillä on samantapainen kansallisuudesta riippumaton yhtenäiskulttuuri. Tällainen
ryhmä on esimerkiksi romanit. Säännöksessä tarkoitettu ”niihin rinnastettava kansan-
ryhmä” voi koostua useista kansanryhmistä.12 Siten kansanryhmänä voidaan pitää esi-
merkiksi pakolaisia tai maahanmuuttajia, vaikka näihin ryhmiin kuuluu hyvinkin mo-
nen kansanryhmän edustajia. Myös oikeuskäytännössä kansanryhmänä on pidetty
Suomessa asuvia pakolaisia.13

Kuten edellä on todettu, että vaikka yleissopimuksessa ei mainita määrättyyn us-
kontokuntaan kuuluvia, lain valmistelussa katsottiin myös heidän kuulumisensa sään-
nöksen suojapiiriin sopivaksi ja tarpeelliseksi.14 Säännös suojaa uskonnollisia ryhmiä
riippumatta siitä, onko uskonnollinen ryhmä järjestäytynyt. Aikaisemmin voimassa
olleen rikoslain 16 luvun 6 a §:n eduskuntakäsittelyssä hallituksen esityksen ilmaisu
”uskontokuntaan kuuluvia” korvattiin sanamuodolla ”uskontunnustusta olevaa”. Valio-
kunta totesi, että uskontunnustuksesta voidaan puhua myös sellaisten uskonnollisten
ryhmien kohdalla, joita ei voida pitää uskontokuntina. Lisäksi valiokunnan mielestä
uskontokuntaan kuuluva olisi ollut rikoksen tunnusmerkkinä tarpeettoman rajoittunut
myös sikäli, että muodollinen eroaminen uskontokunnan jäsenyydestä ei aina merkit-
se uskosta ja uskontunnustuksesta luopumista. Ratkaisevaa on se, että henkilö on omak-
sunut ja tunnustanut määrätyn uskon. Valiokunta piti mahdollisena, että ateistitkin

9 Jo vuonna 1950 julkaistussa Unescon kannanotossa The Race Question suositellaan rotu-termistä luopu-
mista ihmislajista puhuttaessa ja sen korvaamista termillä ”etninen ryhmä”.  Illman toteaa, että rodul-
lisen jättäminen pois säännöksestä olisi kuitenkin voinut aiheuttaa merkityksellisiä seuraamuksia sään-
nöksen tarkoituksen kannalta (Illman 2005 s. 249). Tähän käsitykseen voi yhtyä.

10 Ensimmäiset rodun määritelmät ovat peräisin 1600-luvulta ja liittyvät eurooppalaiseen imperialismiin
ja siirtomaiden hankintaan. Luokittelua ihmiset rotuihin käytettiin perusteena esimerkiksi orjakaupan
sallittavuudelle.

11 HE 19/1970 vp. s. 1.
12 Tältä osin kriminalisoinnin täsmällisyysvaatimuksesta Illman 2005 s. 253.
13 Esim. Vaasan HO 13.11.1990 nro 2038 R 90/322 (VaaHO 1991:6). Ratkaisussa rikoksen kohteeksi on

yksilöity ”eri kansanryhmistä koostuva ja Suomessa oleskeleva pakolaisjoukko”. Myös HelHO 5.9.2001
nro 2267 R 99/1521, HelHO 22.5.2003 nro 1453 R 01/3777, I-SHO 14.12.1999 nro 1200 R 99/663,
RovHO 2.2.1999 nro 73 R 98/277, HelHO 18.2.2009 nro 366 R 08/607.

14 Uskonnollisen ryhmän sisällyttäminen suojelukohteeksi on vastannut käytännön tarpeita. Rikoksen
kohteena ovat olleet tavanomaisesti islaminuskoiset ja juutalaiset. Kyseenalaista on, olisivatko nämä
ryhmät säännöksen suojelukohteena ilman, että tunnusmerkistössä mainitaan erikseen uskonnollinen
ryhmä. Ainakin islaminuskoiset muodostavat hyvin heterogeenisen ryhmän.
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voisivat saada säännöksessä tarkoitettua rikosoikeudellista suojaa. Selvänä voidaan-
kin pitää, että säännöksen piiriin kuuluvat myös ateistit ja agnostikot.15

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että säännöksen suojelukohteena voisivat olla
myös kielen, yhteiskunnallisen tai poliittisen näkemyksen perusteella täsmällisesti ero-
tettavat pysyvät kansanryhmät.16 Tähän käsitykseen on syytä yhtyä siltä osin, että esi-
merkiksi kielellistä vähemmistöä voidaan pitää kansalliseen tai etniseen ryhmään rin-
nastettavana kansanryhmänä. Siten kansanryhmänä voitaisiin pitää esimerkiksi suo-
menruotsalaisia. Sen sijaan se käsitys, että tunnusmerkistö käsittäisi suojelukohteena
myös poliittiset ja yhteiskunnalliset näkemykset, ei liene perusteltu. Henkilöiden yhteis-
kunnallisen tai poliittisen mielipiteen perusteella muodostuva ryhmä on luonteeltaan
hyvin erilainen kuin säännöksessä luetellut suojelukohteet ”kansallinen, etninen tai
rodullinen ryhmä”. Säännöksen suojeluobjektina ei ole mielipide tai samanlaista mielipi-
dettä edustava ryhmä. Tunnusmerkistön laajentaminen rinnastamalla poliittinen ja yh-
teiskunnallinen näkemys uskonnolliseen vakaumukseen voisikin olla rikosoikeuden
laillisuusperiaatteen vastaista.17

Tulkinnanvaraista on myös se, voidaanko esimerkiksi seksuaalisia vähemmistöjä
pitää säännöksessä tarkoitettuna ”niihin rinnastettavana kansanryhmänä”. Tämän tapais-
ta tulkintaa on pidetty mahdollisena rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsää-
dännön uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä rangaistuksen koventamissään-
nöksen tulkinnassa.18 Rikoslain 6 luvun 5 §:n 4 kohdan mukaan rangaistuksen ko-
ventamisperuste on rikoksen kohdistaminen kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai
muuhun sellaiseen kansanryhmään kuuluvaan henkilöön tähän ryhmään kuulumisen
perusteella.19 Hallituksen esityksessä on katsottu, että luonnollinen tulkinta sille, mitä
on pidettävä kansallisiin, rodullisiin tai etnisiin vähemmistöihin rinnastettavana kansan-
ryhmänä, saadaan yleisistä syrjintäsäännöksistä. Esityksessä todetaan, että rasistisesti
motivoituneisiin tai muukalaisvihamielisyyteen perustuviin rikoksiin voidaan kuiten-
kin monessa suhteessa rinnastaa myös rikokset, joiden motiivipohjana on kuuluminen
määrättyyn uskontokuntaan, ja sama koskee rikoksia, joiden perustana on viha sek-
suaalisiin vähemmistöihin kuuluvia kohtaan.20 Tämä pitää epäilemättä paikkaansa, ja

15 Nuutila – Nuotio 2009 s. 265, Illman 2005 s. 252.
16 Nuutila – Nuotio 2009 s. 265.
17 Tosin Illman (2005 s. 256) katsoo, että tällainen tulkinta ei olisi legaliteettiperiaatteen vastainen. Tä-

män tulkinnan puolesta on epäilemättä se, että suojeluintressi on samanlainen kuin syrjintäsäännöksessä
(RL 11:9). Toisaalta syrjintäsäännöksessä luetellaan myös esimerkiksi ikä ja perhesuhteet, joten säännök-
sen suojapiiri on tarkoitettu laajemmaksi. Suojelukohteen täsmällisyysvaatimuksesta Melander 2008
s. 253. Vrt. myös esim. Euroopan neuvoston puitepäätös 2008/913/YOS, tehty 28 päivänä marraskuuta
2008, rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin kei-
noin. Siinä suojeluobjektiksi on yksilöity rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen
tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvä ihmisryhmä tai tällaisen ryhmän jäsen.

18 HE 44/2002 vp. s. 193.
19 Todettakoon, että kyseistä koventamisperustetta ei voida soveltaa silloin, kun rikoksena on kiihottaminen

kansanryhmää vastaan (samoin HE 44/2002 vp.). Tämä johtuu siitä, ettei olosuhdetta, joka on jo otettu
huomioon tunnusmerkistön laadinnassa,  voida enää toistamiseen ottaa huomioon mittaamisessa (niin
sanottu kaksinkertaisen kvalifioinnin kielto).

20 Rikoslain 6 luvun 5 §:ää koskevilla esitöillä ei luonnollisesti ole merkitystä tulkittaessa  aikaisemmin
säädettyä rikoslain 11 luvun 10 §:ää.
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viharikokset kohdistuvat käytännössäkin usein seksuaalisiin vähemmistöihin. Sään-
nöksen soveltamisalaa ei kuitenkaan voida laajentaa pelkästään suojan tarpeen perusteel-
la, ja on hyvin kyseenalaista, voidaanko seksuaalisen suuntautuneisuuden perusteella
muodostuvaa ryhmää rinnastaa säännöksessä mainittuihin ryhmiin. Säännöstä voisi-
kin olla aihetta tarkentaa lisäämällä suojeluobjektiksi seksuaaliset vähemmistöt.21

4.2. Yleisön keskuuteen levittäminen

Tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että tekijä levittää yleisön keskuuteen lau-
suntoja tai tiedonantoja. Mitä sitten tarkoitetaan ”yleisön keskuuteen levittämisellä”?

Sanan ”levittäminen” merkityssisältöön kuuluu se, ettei tunnusmerkistö täyty pel-
kästään säännöksessä tarkoitetun materiaalin hallussapidolla. Sen sijaan tunnusmer-
kistön täyttymisen kannalta ei ole merkitystä, onko ilmaistu lausuma ilmaisijan itsensä
vai toisen henkilön laatima. Oikeuskäytännössä on katsottu, että rikoksen tunnusmer-
kistö voi täyttyä myös silloin, kun kirjoituksen levittäjä itse ilmoittaa, etteivät kirjoi-
tuksessa julkaistut mielipiteet vastaa hänen omia mielipiteitään.

Helsingin hovioikeus 22.5.2003 nro 1453 R 01/3777. Yhden kirjoituksen osalta kyse oli
siitä, mikä merkitys oli sillä, että teksti oli vastaajan mukaan ollut toisen henkilön laati-
ma. Vastaaja oli sijoittanut tekstiin lausuman, jossa hän ilmoitti, ettei hän ottanut vastuu-
ta kirjoituksesta eikä allekirjoittanut kirjoittajan näkemyksiä. Hovioikeus hyväksyi kä-
räjäoikeuden perustelut siltä osin, kuin käräjäoikeus oli katsonut, että tällä lausumalla,
jota oli tekstiyhteys huomioon ottaen vaikea pitää vilpittömänäkään, ei ollut merkitystä
vastaajan syyllisyyttä arvioitaessa.

Säännöksessä ei ole rajoitettu levittämisen tekotapaa. Levittäminen voi tapahtua suulli-
sesti, jakamalla kirjallisia tiedoksiantoja, julkaisemalla kiellettyjä ilmaisuja painotuot-
teissa tai toimittamalla sähköisiä viestejä.22 Rikoksen täyttymisen edellytyksenä ei ole,
että viesti toimitetaan vastaanottajalle. Tunnusmerkistö täyttyy myös siten, että viesti
saatetaan yleisön saataville. Tunnusmerkistön täyttää esimerkiksi se, että tiedonanto
toimitetaan tietoverkossa yksittäisen henkilön kotisivulle, jota muilla on mahdollisuus
päästä katsomaan ja lukemaan.23

21 Ruotsin vastaavan rikoksen (brottsbalken 16 kap. 8 §) tunnusmerkistössä mainitaan suojeluobjektina
myös ryhmä seksuaalisen suuntautumisen perusteella (oikeuskäytännöstä NJA 2005 s. 805 ja NJA
2006 s. 467).

22 Itä-Suomen hovioikeus 14.12.1999 nro 1200 R 99/663. Paitojen etupuolelle oli painettu karrikoitu
mustaihoisen henkilön kasvokuva ja sen yli oli vedetty punainen viiva. Paidan selkämykseen oli pai-
nettu teksti ”Sano EI lakupekoille”, ja se oli ollut esillä erään ryhmittymän kerhohuoneistossa, jonne
pääsyä ei ollut rajoitettu muilta kuin mahdollisesti henkilöiltä, joiden mielipiteet poikkeisivat ryhmitty-
män mielipiteistä. Paitoja oli myös myyty ulkopuolisille. Hovioikeus katsoi, että vastaajat olivat
levittäneet tiedonantoja yleisön keskuuteen.

23 Ruotsin oikeuskäytännössä on arvioitaessa, onko sanavapauteen puuttuminen välttämätöntä demokraat-
tisessa yhteiskunnassa, annettu merkitystä sille, että verkkosivulla olevaa lausuntoa pääsevät luke-
maan vain ne, jotka aktiivisesti etsivät kyseistä kotisivua (NJA 2007 s. 805).



32

Rovaniemen hovioikeus 2.2.1999 nro 73 R 98/277. Tekijä oli kirjoittanut kotisivuilleen
kirjoituksia, joissa oli paneteltu pakolaisia, islaminuskoisia, juutalaisia ja mustaihoisia.
Hovioikeus katsoi, että lainkohdassa tarkoitetun levittämisen tunnusmerkistön täytti se,
että tekijä oli internetin välityksellä kotisivuillaan tuonut esille mielipiteitään. Tekstit oli
niiden luettavissa, jotka olivat löytäneet kyseisen kotisivun tekstin. Samoin Helsingin
hovioikeus 22.5.2003 nro 1453 R 01/3777. Siinä osa tekijän verkkosivuilleen toimitta-
mista kirjoituksista oli samoja, joista hänet oli tuomittu edellä mainitulla Rovaniemen
hovioikeuden antamalla tuomiolla. Tekijä oli tämän tuomion jälkeenkin pitänyt kirjoi-
tukset edelleen kotisivuillaan ja siten jatkanut levittämistä. Hovioikeus totesi, että tie-
dostoille oli päässyt sopivaa hakusanaa käyttäen, jolloin hakukone toi esiin kotisivut.
Hovioikeus kiinnitti huomiota sivuilla käyneiden henkilöiden määrään (20.000 kertaa),
mikä osoitti, että kävijöinä oli runsaasti muitakin kuin kotisivuosoitteen tienneitä. Verkko-
viestien lukeminen ei edellyttänyt erityistä teknistä osaamista eikä asiassa ollut väitetty-
kään, että kyseisten sivujen tarkastelua olisi pyritty millään tavoin rajoittamaan. Merki-
tystä ei ollut myöskään sillä, ettei vastaaja ollut väitteensä mukaan pyrkinyt mainosta-
maan kotisivujaan.

Tunnusmerkistö täyttyy, vaikka levitettävä materiaali ja sen sisältö eivät olisi julkisesti
esillä ja materiaali toimitettaisiin huomiota herättämättä postitse.

Helsingin hovioikeus 5.9.2001 nro 2267 R 99/1521. Vastaajat olivat myyneet rasistisia
ja pakolaisia solvaavia tarroja ja julisteita, toinen erään yhdistyksen postilokero-osoit-
teeseen tulleiden tilausten perusteella ja toinen yksittäisille henkilöille tilittämällä myynti-
tulot edelleen kyseiselle järjestölle. Myynnin onnistumisen edellytyksenä oli ollut aineis-
ton saattaminen yleisön tietoon. Hinnastoissa oli mainostettu tarroja ja julisteita ja keho-
tettu tilaamaan niitä yhdistyksen postilokero-osoitteesta. Hovioikeus katsoi, että vastaa-
jat olivat levittäneet tarroja ja julistetta ennakolta määräämättömän ihmisjoukon keskuu-
teen. Sillä, että julistetta ja tarroja ei ollut toimitettu tilaajille julkisesti, ei ole merkitystä
asiassa.

Onko sitten säännöksessä tarkoitettua tiedonannon levittämistä se, että joku verkossa
jakaa ns. linkkiä sivuille, joihin sisältyy säännöksessä tarkoitettua materiaalia? Oikeus-
kirjallisuudessa on katsottu, että tällainenkin teko täyttää tunnusmerkistön.24 Tähän
mielipiteeseen voi yhtyä. Tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää tosin luonnollisesti
tahallisuutta.25 Linkin lisänneen henkilön on tullut tietää, että linkin tarkoittamilla si-
vuilla on rikollista materiaalia.

24 Illman 2005 s. 220. Illman viittaa tässä yhteydessä myös siihen, että tämä tulkinta on omaksuttu saksalai-
sessa oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä. Kuten Illman toteaa, mahdollista on, että tällöin
olisi kyse avunannosta. Kts. myös valtakunnansyyttäjänviraston päätös 7.11.2007. Apulaisvaltakun-
nansyyttäjä katsoi, että kiihottaminen kansanryhmää vastaan voitiin toteuttaa niin, että internetissä
ylläpidetylle vapaasti luettavissa olevalle sivustolle luodaan linkkejä osoittamaan muille sivustoille,
joiden sisältö on rasistinen. Kyseissä tapauksessa syytettä ei kuitenkaan nostettu. Päätöksessä viitataan
siihen, että sivustolla oli linkkejä hyvin moneen ulkopuoliseen sivustoon, joiden aiheet olivat vaihtelevia.

25 Tahallisuudesta Itä-Suomen hovioikeus 12.10.2004 nro 1360 R 04/759. Syytetty oli ollut eräässä suu-
ressa yleisötapahtumassa. Hän oli kertonut huomanneensa maassa pinon lehtisiä, joita oli silmäillyt.
Hän oli jakanut lehtisiä muutamalle ohikulkijalle. Lehtisen sivulla 3 oli paneteltu ja solvattu tummaihoisia
henkilöitä. Hovioikeus katosi jääneen näyttämättä, että syytetty olisi perehtynyt tuon kirjoituksen si-
sältöön. Kts. myös edellä selostettu valtakunnansyyttäjänviraston päätös 7.11.2007.
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Sanamuoto ”yleisön keskuuteen” rajaa rangaistavuuden ulkopuolelle yksityisissä
keskusteluissa esitetyt ilmaisut. Aikaisemmin voimassa olleen rikoslain 16 luvun 6 a §:n
(465/1970) esitöissä todetaan, että tiedonannon ei tarvitse tapahtua julkisesti, vaan
riittää, että sitä levitetään yleisön keskuuteen esimerkiksi toistamalla sitä yksityisissä
keskusteluissa.26 Edellytyksenä on kuitenkin, että tekijän tarkoituksena on levittää sitä
epämääräiselle joukolle ihmisiä eikä vain määrätylle tuttavapiirilleen. Esimerkiksi
sähköpostin tai muun tiedonannon lähettäminen yksittäiselle henkilölle ei ole yleisön
keskuuteen levittämistä. Sen sijaan sähköpostin lähettäminen voi olla ”yleisön kes-
kuuteen levittämistä” esimerkiksi silloin, kun vastaanottajat voivat tilata viestejä säh-
köpostiosoitteisiinsa ja sähköpostiviesti lähetetään tällaisen jakelulistan perusteella.27

Yleisön keskuuteen levittämistä on myös se, että tiedonannot asetetaan nähtäville
paikkaan, johon yleisöllä on vapaa pääsy. Eräässä hovioikeuden ratkaisussa (Turun
hovioikeus 5.1.1999 nro 2551 R 99/314) oli kyse siitä, että tekijä oli pystyttänyt var-
hain aamulla urheilukentän läheisyyteen 25 taulua, joissa oli solvattu ja uhkailtu pakolai-
sia, etenkin somaleja. Poliisi oli poistanut taulut vajaa tunti myöhemmin. Hovioikeus
totesi, että urheilukenttä oli yleinen alue, ja sinne oli ihmisillä vapaa ja rajoittamaton
pääsy mihin vuorokauden aikaan tahansa, eikä ollut käynyt ilmi, että kenttä olisi ta-
pahtuma-aikaan ollut jostain syystä poissa käytöstä. Myöskään se, että julistetaulut
olivat tekijästä riippumattomasta syystä saaneet olla esillä vain lyhyen ajan, ei antanut
aihetta arvioida asiaa toisin.

Yleisön keskuuteen levittämisenä on pidetty sitä, että tekijä lähettää kirjeitä esimer-
kiksi tietotoimistoille, vaikka vastaanottaja ei julkaise viestiä:

Helsingin hovioikeus 20.6.2000 Nro 1579 R 98/684. Vastaaja oli lähettänyt kolmelle
tietotoimistolle, Venäjän ja Yhdysvaltojen Suomessa oleville suurlähetystöille sekä useille
suomalaisille yhteiskunnallisesti merkittävissä asemassa oleville yksityishenkilöille kir-
jeitä. Niissä esitettiin lausumia, joissa uhattiin ja solvattiin venäläisiä kansanryhmänä.
Käräjäoikeus oli katsonut, ettei toimintaa ollut pidettävä lainkohdassa tarkoitettuna le-
vittämisenä. Sen sijaan hovioikeus katsoi, ettei sillä, julkaiseeko vastaanottaja saaman-
sa sopimattoman viestin, ollut merkitystä. Vastaaja oli lähettänyt viestit ainakin Yhdys-
valtojen suurlähetystölle ja Suomen tietotoimistolle osoittamatta kirjeitä yksityishenki-
löille. Vastaajan tarkoituksena oli ollut levittää kirjeiden sisältö ennakolta määräämät-
tömän ihmisjoukon keskuuteen.

Tulkinnanvaraista on, täyttyykö tunnusmerkistö, jos levittäminen tapahtuu esimerkik-
si jonkun yhdistyksen kokouksessa tai muutoin yhdistyksen jäsenille osoitetuissa tie-
doksiannoissa. Ratkaisevaa ei liene se, ovatko kokoukseen osallistuvat tai jakelulistalle
kuuluvat yhdistyksen jäseniä. Jos yhdistys koostuu henkilöistä, jotka kuuluvat tekijän
tuttavapiiriin, kyse ei liene ”yleisön keskuuteen levittämisestä”. Sen sijaan jos levittämi-
nen tapahtuu suuremmalle ryhmälle, rikoksen tunnusmerkistö voi täyttyä, vaikka kyse

26 HE 19/1970 vp. s. 1.
27 Illman 2005 s. 221.
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olisi vain yhdistyksen jäsenille suunnatuista viesteistä.28 Selvää on, jos yhdistyksen
tilaisuuteen pääsevät muutkin kuin yhdistyksen jäsenet, tällaisessa tilaisuudessa esite-
tyt ilmaisut ovat säännöksessä tarkoitetulla tavalla yleisön keskuuteen levittämistä.

Kysymykseen siitä, mikä täyttää levittämisen tunnusmerkistön, liittyy osaltaan se,
ketä voidaan pitää tekijänä tai osallisena. Jos kyse on joukkotiedotusvälinettä käyttäen
tehdystä rikoksesta, jossa vastuu perustuu viestin sisältöön, vastuuseen voi joutua myös
sisällöltään rikollisen viestin kirjoittajan lisäksi myös toimittaja ja ohjelmasta tai jul-
kaisusta vastaava toimittaja, päätoimittaja ja julkaisija.29

4.3. Lausunto tai muu tiedonanto

Lain esitöissä todetaan, että tiedonannolla ei tarkoiteta ainoastaan suullista tai kirjal-
lista, vaan myös kuvallista esitystä. Oikeuskäytännössä myös pilapiirroksen on katsot-
tu voivan olla säännöksessä tarkoitettu tiedonanto.30

Turun hovioikeus 21.11.2002 nro 2962, R 01/1485. Vastaaja oli julkaissut erään yhdistyk-
sen kotisivuilla rasistisen pilapiirroksen ja islamilaisia vastustavan kirjoituksen, jossa
oli muun muassa nimitetty islaminuskoisia kurkunleikkaajiksi, ja väittänyt heidän ole-
van lähes poikkeuksetta osapuolena kansallisissa ja kansainvälisissä selkkauksissa ja
panttivankikriiseissä sekä alistavan ihmisiä voimakkaalla väkivallalla. Käräjäoikeus oli
katsonut, että melko kärjekkään ja monia ehkä ärsyttävän esittämistavan käyttäminen ei
tee mielipiteiden esittämisestä rikollista. Pilapiirros, jossa islaminuskoinen mies tikari
kädessä ja housut alaslaskettuina on tehnyt väkivaltaa vertavuotavalla Suomi-neidolle,
oli kuitenkin esittämistavaltaan niin törkeä ja täysin vailla asiallista sisältöä, että säännök-
sen tunnusmerkistö täyttyi. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Epäselvää on, voiko teko täyttyä esimerkiksi laittamalla julkisesti nähtäväksi hakaristi-
lipun tai esittämällä natsitervehdyksen.31 Tunnusmerkistön täyttyminen riippuu pitkälti

28 Illman 2005 s. 222. Nuutila – Nuotio 2009 s. 266: ”Esimerkiksi rasistisen seuran tai yhdistyksen sisäi-
nen, yksityisluonteinen tiedotustoiminta ei täytä tunnusmerkkiä, ellei ryhmään kuulu suurta määrää
ihmisiä. Jos taas vastaanottajien määrää ei ole ennakolta rajattu esimerkiksi jaettaessa lentolehtisiä tai
esitettäessä kulkueessa iskulauseita, rikos täyttyy, vaikka tiedonanto tulisi tosiasiassa vain pienen
vastaanottajaryhmän tietoon.”

29 Laki sanavapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 4 §. Ruotsin oikeuskäytännöstä myös NJA 2007
s. 805, jossa katsottiin, että avunantoon voi syyllistyä myös se, joka ylläpitää sähköistä palstaa, jolle
voidaan lähettää viestejä, kun ylläpitäjä oli laiminlyönyt poistaa viestit, joissa syyllistyttiin kiihottamisen
kansanryhmää vastaan. Syyte kyseisessä tapauksessa hylättiin. Korkein oikeus totesi, että vaikka ob-
jektiivisesti arvioiden lausuntojen voitiin katsoa täyttävän kiihottamisen kansaryhmää vastaan, se ei
ole ollut ilmeistä. Asian arvioinnissa kiinnitettiin huomiota muun muassa siihen, että vastaaja oli tietoinen
velvollisuuksistaan ja oli myös poistanut sivuilta lausumia sekä  harkinnut kyseisten lausumisen pois-
tamista. Julkaisut tekstit olivat otteita Vanhasta testamentista.

30 Kts. myös edellä (av 22) Itä-Suomen hovioikeus 14.12.1999 nro 1200 R 99/663, jossa lausuntona tai
muuna tiedonantona pidettiin karrikoitua mustaihoisen henkilön kasvokuvaa, jonka yli oli vedetty pu-
nainen viiva. Paidan selkämykseen oli painettu teksti ”Sano EI lakupekoille”.

31 Kts. Nuutila – Nuotio 2009 s. 266, jossa todetaan, että Ruotsissa on katsottu, että natsitervehdykset
voisivat olla laissa tarkoitettuja tiedonantoja.
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siitä, missä yhteydessä tällainen tunnus tai ele on ilmaistu. Perusteltua on lähteä siitä,
että kaikentyyppiset ilmaisut (ja siten myös esimerkiksi natsitervehdykset ja -tunnuk-
set) voivat kuulua tunnusmerkistön piiriin. Sanamuoto ”lausunto tai muu tiedonanto”
ei aseta rajoituksia esittämistavan suhteen. Rikoksen tunnusmerkistön täyttymisen kan-
nalta ratkaisevaa puolestaan on se, millaisessa asiayhteydessä ilmaisu on esitetty, ja
täyttyykö tunnusmerkistö siltä osin, että lausunnolla tai muulla tiedonannolla uhataan,
panetellaan tai solvataan jotakin kansanryhmää.

4.4. Uhkaus, panettelu tai solvaus

Kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön edellyttää, että lausunnolla tai tiedonannolla kan-
sanryhmää uhataan, panetellaan tai solvataan. Merkityksellistä ei ole vain lausuman
sisältö, vaan myös se yhteys, jossa lausuma on esitetty.

Myös oikeuskäytännössä on katsottu, että merkityksellinen on se yhteys, jossa lausu-
ma tai muu tiedonantoa on esitetty. Vaikka yksittäiset sanat tai merkit kokonaisuudesta
irrotettuna eivät täyttäisikään tunnusmerkistöä, asiayhteydestä voi olla seurauksena
se, että ilmaisuilla syyllistytään levittämään rasistisia ja muukalaisvastaisia mielipitei-
tä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että esimerkiksi ilmaisut ”Thank god we were born
white” ja ”white pride” voivat olla tunnusmerkistön täyttäviä ilmaisuja.

Helsingin hovioikeus 7.10.2002 Nro 2993 R 01/1459. Vastaajat olivat maalanneet erään
vastaajan pakettiauton kylkeen tekstin ”Thank god we were born white”. Tapahtuma-
aikaan kyseisessä kaupunginosassa oli ollut suomalaisten ja somalialaisten välisiä mel-
lakoita. Vastaajat olivat lähteneet seuraamaan erästä somalialaista tämän lähdettyä autol-
laan pysäköintipaikalta sekä myöhemmin ajaneet tämän auton perään ja työntäneet au-
toa edellään. Peräänajo oli tapahtunut risteyksessä, jossa oli ollut suomalainen nuoriso-
joukko osoittamassa mieltään somalialaisia vastan. Auton kyljessä ollut teksti oli ollut
näkyvissä juuri väkijoukkoon päin. Hovioikeus katsoi, että tilanne huomioon ottaen
tekstiä voitiin pitää rasistisena. Tilanteessa vastaajien maalaamalla tekstillä oli ollut tar-
koitus solvata kansallista ja etnistä ryhmää, somaleja. Ottaen huomioon tilanteen ja asia-
yhteyden kokonaisuudessaan vastaajat olivat maalaamalla auton kylkeen edellä kerrotun
tekstin ja törmäämällä tahallaan somalialaisten kuljettaman auton perään kiihottaneet
paikalla ollutta väkijoukkoa somaleja vastaan.

Helsingin hovioikeus 5.9.2001 nro 2267 R 99/1521. Hovioikeus katsoi, että aineiston
sisältöä oli arvioitava kokonaisuutena, eikä merkitystä ollut sillä, että jotkut tarrojen tai
julisteen yksittäiset sanat ja merkit kokonaisuudesta irrotettuna eivät täytä tunnusmer-
kistöä. Tarroja oli tarjottu ostettavaksi pakkauksissa, joihin oli sisältynyt hakaristillä ja
tekstillä ”white pride” varustettu tarra. Yhdistyksen tiedotteesta kävi ilmi, että yhdistyk-
sen tarkoituksena oli puolustaa valkoista rotua ja pitää Suomi aatteellisesti ja rodullisesti
puhtaana. Kysymyksessä oli muukalaisvastainen toiminta. Julisteella ja tarroilla oli py-
ritty levittämään pakolaisvihamielisyyttä ja rasistisia mielipiteitä muihin ihmisiin. Nii-
den sisältämän viestin oli katsottava uhkaavan Suomessa oleskelevien pakolaisten oi-
keutta olla maassa.
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Kts. myös jo edellä mainittu Itä-Suomen hovioikeus 14.12.1999 nro 1200 R 99/663.
Paidan etupuolelle oli painettu karrikoitu mustaihoisen henkilön kasvokuva ja sen yli
oli vedetty punainen viiva. Paidan takapuolelle oli painettu teksti ”Sano EI lakupekoille”.
Käräjäoikeus totesi, että vastaajan väitteet tiedonannon leikillisyydestä tai lakritsin vas-
tustuksesta eivät olleet uskottavia. Kuvan viesti oli selvästi solvaava ja kuvalla oli pyrki-
mys saada aikaan toisissa vihamielisyyttä ja halveksuntaa poikkeavan ihovärin omaava
ryhmittymää kohtaan. Tätä käsitystä tuki se, mitä vastaajat olivat esittäneet ”skinheadien”
aatteellisesta ajattelutavasta ja ryhmän perustamissyistä.

Lainkohdassa tarkoitettuna panetteluna ja solvauksena voidaan pitää myös tiettyjen
historiallisten tosiasioiden kiistämistä ja vääristelyä. Osin tällaisesta oli kyse Helsin-
gin hovioikeuden tuomiossa 13.9.2006 nro 2641 R 04/2483. Vastaaja oli levittänyt
yleisön keskuuteen kääntämänsä teoksen Romanovien viimeiset päivät. Vastaaja oli
kirjoittanut esipuheen, jossa paneteltiin ja solvattiin juutalaisia. Esipuheessa käytettiin
synonyymeina sanoja kasaari ja juutalainen sekä esitettiin, että juutalaiset olivat muita
kansanryhmiä, erityisesti kristittyjä uhkaava vaara, ja että juutalaiset pyrkivät alista-
maan muita kansaryhmiä.32 Esipuheeseen sisältyi muitakin yleistäviä juutalaisia pa-
nettelevia ja solvaavia lausuntoja. Lisäksi siinä vähäteltiin ja osin kiistettiin toisen
maailmansodan aikaista juutalaisen joukkotuhontaa.33

4.5. Erityisesti suhteesta sananvapauteen

Koska rangaistavuudella puututaan sanavapauteen, Euroopan ihmisoikeussopimuksen
10 (2) artikla edellyttää, että sanavapauteen puuttuminen on demokraattiselle yhteiskun-
nalle välttämätöntä. Ihmisoikeustuomioistuin on useissa ratkaisuissaan korostanut rasis-
min vastustamisen tärkeyttä, ja sananvapauden rajoittaminen voi olla jopa näennäises-
ti asiallisesta käsittelytavasta huolimatta välttämätöntä. Tällaisesta esimerkkinä mai-
nittakoon EIT:n tuomio 10.7.2008 (Soulas ym. -tapaus), jossa kyseessä olleeseen kir-
jaan sisältyi tilanteen analyysi, korjausehdotukset ja niiden mahdolliset vaikutukset
sekä tulevaisuuden ennakointi. Kirjan tekijä esitti käsityksiään Euroopan ulkopuolelta
ja erityisesti muslimimaista peräisin olleen maahanmuuton haitoista. Kirjalla yritettiin
osoittaa, että islam pyrki Ranskan ja Euroopan valloittamiseen ja että nuorisorikolli-
suus merkitsi etnisen kansalaissodan aloittamista alueita vallattaessa. Tekijöiden mieles-
tä Eurooppa joutuisi kaaokseen, mikä vaarantaisi sen sivilisaation ja olisi pahempaa
kuin kaikki vakavat kulkutaudit ja sodat, joita eurooppalaiset olivat kokeneet. Kirjan
tekijä moitti eurooppalaisia välinpitämättömyydestä ja monietnistä kommuuniyhteis-
kuntaa koskevista utopioista. Kirjassa annettiin monessa kohden negatiivinen kuva
siinä tarkoitetuista yhteisöistä. EIT katsoi, ettei sanavapautta ollut loukattu.

32 Kasaarit olivat turkinsukuinen puolipaimentolaiskansa, joka hallitsi 700–900-luvuilla suuria osia Uk-
rainasta, Etelä-Venäjästä, Kaukasiasta ja Kazakstanista.

33 EIT:n ratkaisukäytännössä holokaustin kiistämistä tai vähättelyä on pidetty vakiintuneesti sellaisena
antisemitistisenä lausumana, jollaisen rajoittamista on pidettävä välttämättömänä demokraattiselle yh-
teiskunnalle.
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Myös historiallisten tosiasioiden kieltäminen voi olla peruste sanavapauden rajoitta-
miselle. EIT:n ratkaisukäytännössä on katsottu, että sanavapauden rajoittaminen on
perusteltua sillä perusteella, että kirjan tekijä oli kiistänyt ihmisyyttä vastaan tehdyt
natsien rikokset. EIT katsoi, että selvästi näytettyjen historiallisten tapahtumien, kuten
juutalaisten joukkomurhan, todellisuuden kiistäminen valittajan tavoin ei ollut totuu-
teen pyrkivää historiallista tutkimustyötä. Sellaisen toiminnan päämäärät olivat täysin
muita, sillä tosiasiassa kysymys oli kansallissosialistisen järjestyksen saattamisesta en-
tiseen arvoonsa, ja siitä, että tuon järjestyksen uhrien historiankirjoitusta syytettiin
väärennyksestä. Siten ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten kiistäminen oli yksi kaik-
kein pahimmista juutalaisia vastaan tehdyistä rasistisista herjauksista. Tuon tyyppisellä
kiistämisellä tai oikaisulla kyseenalaistettiin rasismin ja antisemitismin vastaisen taiste-
lun perustana olevia arvoja ja ne olivat omiaan rikkomaan vakavasti yleistä järjestystä.

Sen sijaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, ettei sanavapauden rajoit-
taminen ole aina välttämätöntä, vaikka yksittäiset asiayhteydestä irrotetut lausumat
olisivat hyvinkin loukkaavia ja alentavia. Usein siteeratussa EIT:n tuomiossa Jersild v.
Tanska (23.9.1994) oli kyse siitä, että ohjelmassa haastatellut nuoret olivat esittäneet
hyvinkin karkeita loukkauksia muukalaisia ja etnisiä ryhmiä kohtaan. Ohjelman esit-
telyssä oli viitattu ajankohtaiseen rotusyrjinnästä käytyyn keskusteluun ja aihetta oli
tarkoitus käsitellä kuvaamalla rasististen henkilöiden henkistä tilaa sekä sosiaalista
taustaa. Ohjelma ei kokonaisuutena objektiivisesti arvioiden voinut antaa vaikutel-
maa, että sen tarkoituksena olisi ollut rasististen mielipiteiden tai ajatusten levittämi-
nen. Ohjelmassa päinvastoin oli pyritty haastattelun keinoin valottamaan, analysoi-
maan ja selittämään sosiaalisesti turhautuneita nuoria, jotka olivat väkivaltaisia ja teh-
neet rikoksia.

Hovioikeuden ratkaisuissa ei ole juurikaan perusteltu sitä, että sananvapauden ra-
joitukselle on Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 (2) artiklan mukainen peruste.
Sen sijaan tätä kysymystä on tarkastelu Valtakunnansyyttäjänviraston päätöksissä.
Useissa valtakunnansyyttäjänviraston päätöksissä on korostettu, ettei viesti sisältönsä
puolesta välttämättä ylitä syytekynnystä, vaikka sitä voitaisiin pitää loukkaavana. Ar-
vioinnissa tulee ottaa huomioon ihmisoikeussopimuksen sanavapaussäännökset ja se,
että sanavapauden rajoittamisen tulee olla välttämätöntä demokraattiselle yhteiskunnal-
le. Tyypillisesti syytekynnystä eivät ole ylittäneet selvästi humoristisiksi tarkoitetut
ilmaisut. Syytettä ei nostettu esimerkiksi tapauksessa, jossa oli kyse siitä, että epäilty
oli asettanut internetissä olevalle sivustolleen julkisesti nähtäväksi uskonnollisaihei-
sen pilakuvakokoelman. Kyse oli muun ohella siitä, oliko riittävä epäily tekijän syyl-
listymisestä kristillisiin uskovaisiin kohdistuvaan kiihottamisrikokseen. Päätöksessä
katsottiin, että vaikka pilakuvat saattoivat loukata kristinuskoa tunnustavia henkilöitä,
kyse oli sanavapauden piiriin kuuluvasta toiminnasta.34 Syytettä ei nostettu myös-
kään, kun epäilty oli ylläpitänyt internetsivustoa, jossa oli hänen kirjoittamiaan juuta-
laisvitsejä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että sanavapautta rajoittavaa rikostun-

34 Valtakunnansyyttäjänviraston päätös 22.1.2007.
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35 Valtakunnansyyttäjänviraston päätös 16.2.2006.
36 Valtakunnansyyttäjänviraston päätös 14.2.2006.
37 Valtakunnansyyttäjänviraston päätös 14.2.2008. Pidän ratkaisua ongelmallisena. Selvää on, että poliit-

tisiin lausumiin, jotka esitetään vaalikampanjan yhteydessä, tulee suhtautua sallivammin. Tässä olisi
kuitenkin voinut olla perusteita syytteen nostamiselle, sillä ainakin valtakunnansyyttäjänviraston verkko-
sivuilla olevan päätöksen tiivistelmän (joka oli sisällöltään valitettavan niukka) perusteella ilmaisut ja
niiden esittämistapa olivat varsin törkeitä.

38 Esim. EIT:n tuomiot 27.1.2001 (Jerusalem v. Itävalta) ja 10.7.2003 (Murphy v. Irlanti). Jossain määrin
samalla lailla suhtaudutaan myös uskonnollisissa yhteyksissä esitettyihin lausumiin, kts. EIT 25.5.1993
(Kokkinais v. Kreikka). Vrt. kuitenkin Kutlular-tapaus 29.4.2008. Yleisölle jaetuissa esittelylehtisissä
ja vastaajan pitämissä puheissa oli annettu sellainen käsitys, että tiettyjen poliittisten tapahtumien ja
maanjäristysten välillä oli yhteys. EIT katsoi, että valittajan puhe oli ollut omiaan edistämään taikaus-
koa, suvaitsemattomuutta ja valistuksen vastaisuutta, kun luonnonkatastrofille oli annettu uskonnolli-
nen merkitys. EIT korosti erityisesti sitä, että puheessa oli väitetty, että katastrofi oli ollut syy-yhtey-
dessä siihen, ettei väestön enemmistö ollut vastustanut hallituksen tiettyjä toimenpiteitä. EIT katsoi
kuitenkin, ettei seuraamus (1,5 vuotta vankeutta) ollut oikeassa suhteessa asianomaisen kansallisen lain

nusmerkistöä oli tulkittava pidättyvästi varsinkin, kun epäillyn ensisijainen tarkoitus
oli ollut tekijän mielestä hauskojen kirjoitusten pitäminen yleisön saatavilla.35

Kokonaisarvostelussa merkitsevää on asiayhteyden ohella kirjoituksen tyylillä. Esi-
merkiksi pakinaan suhtaudutaan sallivammin. Syytettä ei nostettu tapauksessa, jossa
eräässä sanomalehdessä oli julkaistu pakina, jonka otsikkona oli ”Ne jyrää meitin”.
Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että arvioinnissa oli otettava huomioon asiayhteys,
johon kirjoitus liittyi, sekä kirjoituksen edustama tyylilaji. Kirjoitus oli tarkoitettu paki-
naksi, ja siinä käytetty tyyli perustui värikkäisiin ja liioitteleviin sanontoihin sekä hät-
kähdyttäviin kielikuviin. Liioitteleva ja yliampuva tyyli oli ollut lukijoiden havaitta-
vissa. Todennäköisesti pääosa lukijoista oli tehnyt sen johtopäätöksen, ettei kirjoituk-
sen laatija tosissaan esittänyt sitä, mitä kirjoituksessa oli sanamuodonmukaisesti luettuna
esitetty. Ratkaisussa todetaan, että kirjoitusta on myös arvioitava sananvapautta vas-
taan. Sanavapauden piiriin kuuluivat myös sellaiset kirjoitukset, jotka loukkaavat, järkyt-
tävät tai herättävät levottomuutta.36

Myös poliittisiin lausumiin on suhtauduttu sallivammin ainakin silloin, kun ne esite-
tään vaalikampanjan yhteydessä. Valtakunnansyyttäjä ei nostanut syytettä eduskunta-
vaaleissa ehdokkaana olevaa vastaan. Epäilty oli julkaissut kirjoituksia, joiden kirjoi-
tustyyli oli muistuttanut kansallissosialistisissa julkaisuissa käytettyä, paikoin aggres-
siivista tyyliä. Kirjoitusten sanoma oli ollut selkeästi noudatettua virallista maahan-
muutto- ja EU-politiikkaa arvosteleva. Valtakunnansyyttäjän mukaan kirjoituksia ar-
vioitaessa oli kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että ne olivat poliittisia ilmaisuja,
joita epäilty oli esittänyt osana poliittista kampanjaa rekisteröityneen puolueen edusta-
jana ja eduskuntavaaliehdokkaana, mistä syystä asia oli tässä suhteessa poikkeukselli-
nen. Kirjoitusten paikoin aggressiivinen tyyli tai se, että ne olivat sisällöltään ulko-
maalaisvastaisia, ei yksistään oikeuttanut niiden luokittelemista RL 11 luvun 8 §:ssä
tarkoitetuiksi tiedonannoiksi.37 Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on useissa
ratkaisuissaan korostanut sitä, että sanavapauden rajoituksen oikeutukseen suhtaudu-
taan erityisen pidättyvästi silloin, kun on kyse poliittisista lausumista tai yleistä mielen-
kiintoa herättävistä kysymyksistä.38
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5. Lopuksi

Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ei ole julkaistu yhtään korkeimman oikeuden
ennakkopäätöstä. Hovioikeuden ratkaisuja olen löytänyt 15 kappaletta. Tiedossani ei
ole, onko niistä yhdessäkään pyydetty valituslupaa. Ruotsin korkein oikeus on antanut
aivan viime vuosina kolme ratkaisua. Näistä kahdessa syyte hylättiin sillä perusteella,
että sanavapauden rajoittaminen ei ollut demokraattiselle yhteiskunnalle välttämätön-
tä. Edellä johdantojaksossa kerrotuista syistä olisi tärkeää saada Suomessakin korkeim-
man oikeuden ennakkoratkaisuja siitä, millaisissa tilanteissa sananvapauden rajoitta-
minen on välttämätöntä demokraattiselle yhteiskunnalle. Erityisesti tämä koskee sitä,
milloin verkkosivuilla käytävää keskustelua voidaan estää. Ongelmallista on se, että
selvästi rasistisia lausuntoja esitetään muutoin asiallisen maahanmuuttokeskustelun
yhteydessä. Myös tällaisia osana yhteiskunnallista keskustelua esitettyjä lausumia on
voitava joskus rajoittaa, ja niiden rajoittaminen on Euroopan ihmisoikeussopimuksen
sanamuodon ja hengen mukaista.
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