MARKO KOIVUNIEMELLE TUOMITTIIN KÄRSIMYSKORVAUKSIA (22.7.2008)
Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen jäsen Marko Koivuniemi liittyi liiton entisen
puheenjohtajan ja entisen pääsihteerin Juha Kukkosen tavoin niiden henkilöiden joukkoon, jotka
hakevat hyvitystä kunniansa loukkaamisesta tuomioistuinlaitokselta. He haluavat olla kärsijöitä.
Kunnianloukkausjuttu Tampereella
Jutussa (R 07/3284) olivat syytettyinä Seppo Lehto ja hänen avustajansa. Tuomareina toimivat
Mika Mäkinen ja Pasi Kerttula, lautamiehinä Tero Tuulentie, Maire Pietilä, Sirpa Pajasmaa ja Jyrki
Saloniemi sekä syyttäjänä valtionsyyttäjä Mika Illman. Tuomio (08/2790) annettiin Tampereen
käräjäoikeudessa 30.5.2008. Asianomistajia oli kaikkiaan yhdeksän.
Juttu oli pantu vireille 20.8.2007. Syytettyjä syytettiin törkeästä kunnianloukkauksesta,
kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta.
Syyttäjän mukaan syytetyt olivat ainakin marraskuusta 2005 lukien yhdessä esittäneet
Koivuniemestä valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa
tai kärsimystä asianomistajalle ja häneen kohdistuvaa halveksuntaa sekä muutoin halventaneet tätä.
Rikos oli tapahtunut niin, että tekijät olivat laatineet Internetissä yleisölle avoimen ”sivuston, jolla
he ovat esittäneet Koivuniemestä erilaisia valheellisia ja häntä halventavia väitteitä seksuaaliseen
käyttäytymiseen liittyen. Tekijät ovat sivustolla myös julkaisseet laajasti maahanmuuttajia ja eräitä
yksityishenkilöitä halventavia väitteitä. Valtaosa väitteistä on kirjoitettu asianomistajan itsensä
esittämiksi.
Tekijät ovat menettelyllään tietoisesti aiheuttaneet Koivuniemelle kärsimystä ja pyrkineet
aikaansaamaa häneen kohdistuvaa laajaa ja yleistä halveksuntaa.
Rikos on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttämällä ja toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten
ihmisten saataville ja sillä on aiheutettu asianomistajalle suurta ja pitkäaikaista kärsimystä ja
erityisen suurta ja tuntuvaa vahinkoa. Teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.”
Syyttäjä vaati, että Lehdon avustaja, ellei häntä katsota Lehdon kanssatekijäksi, on joka tapauksessa
tuomittava avunannosta.
Koivuniemi yhtyi syyttäjän rangaistusvaatimukseen. Hän vaati asianomistajana, että vastaajat
velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan hänelle vahingonkorvaukseksi
1. henkisestä kärsimyksestä 10.000 euroa;
2. saamatta jääneestä ansiotulosta 5.000 euroa, molemmat laillisine korkoineen 27.11.2005 lukien;
ja
3. oikeudenkäyntikulujen korvauksena 6.882,17 euroa laillisine korkoineen kuukauden kuluttua
tuomion julistamisesta lukien.
Lehto kiisti syytteet vaatien niiden hylkäämistä kokonaan. Koivuniemen korvausvaatimuksen
osalta Lehto myönsi henkisen kärsimyksen kohdalta 300 euroa oikeaksi vaatimukseksi, mutta
saamatta jääneiden ansiotulojen osalta vaatimus kiistettiin näyttämättömänä.
Oikeudenkäyntikuluvaatimukset Lehto kiisti perusteiltaan.
Tuomioistuimen syyksilukeminen oli syytteen mukainen. Lehto ja avustajansa olivat kumpikin
osaltaan syyllistyneet törkeään kunnianloukkaukseen. Heidät tuomittiin kaiken kaikkiaan useista
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törkeistä kunnianloukkauksista, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan
rikkomisesta.
Kärsimyskorvauksia ja oikeudenkäyntikulukorvauksia
Syytetyt tuomittiin yhteisvastuullisesti korvaamaan Koivuniemelle aiheuttamastaan kärsimyksestä
7.500 euroa laillisine korkoineen 27.11.2005 lukien. Sen sijaan jäi näyttämättä, että Koivuniemelle
olisi aiheutunut ansiotulon menetystä. Hän ei esittänyt asiassa riittävää selvitystä. Vaatimus
hylättiin. Oikeudenkäyntikuluja tuomittiin korvattaviksi 6.882,17 euroa laillisine korkoineen
30.6.2008 lukien.
Käräjäoikeus määräsi laittomiksi todetut Internet-sivustot (blogspot.com-sivustot ja muitakin
sivustoja) poistettaviksi yleisön saatavilta ja hävitettäviksi. Yhteensä näitä sivustoja oli 40 tai 41,
joista yksi koski Koivuniemeä.
Koivuniemi sai valtion varoista päivärahaa 32 euroa ja matkakulukorvausta 41,20 euroa.
Tuomiosta on Lehdon valituskirjelmä Turun hovioikeudelle jätetty 9.7.2008. Valitusaikaa on
pidennetty 11.8.2008 saakka. Syyttäjä voi jättää vastavalituksensa 25.8.2008 mennessä. Tuomio ei
näin ollen ole saanut lainvoimaa.
Koivuniemi: Käräjöinti ei kuulu toimintamenetelmiini
Vapaa-ajattelijain liiton liittokokouksessa 14.-15.6.2008 Koivuniemi pyrki liiton pääsihteeriksi.
Hän esitteli itsensä henkilönä, jonka toimintamenetelmiin käräjöinti ei kuulu.
Kunnianloukkaus on asianomistajarikos. Tällaisiin oikeudenkäynteihin ei joudu mukaan, ellei
nimenomaan vaadi rangaistusta syytetylle.
Blogspot.com-sivustojen palvelimet ja niiden omistajat ovat ulkomailla. Siellä tällaisten sivujen
sisältö mahdollisesti ei olisi rikollista, vaan voitaisiin katsoa kuuluvan sananvapauden piiriin.
Suomen viranomaisilla ei ole keinoja poistaa sivustoja Internetistä. Ne ovat edelleen siellä.
Sitäkin, suostuvatko nyt tuomitut tamperelaiset koskaan maksamaan mitään Koivuniemelle, sopii
epäillä. Motiiviperusta tällaisiin oikeudenkäynteihin on kapea. - Mutta, jos Koivuniemellä oli
oikeusturvavakuutus, kuten Kukkosella oli, hän saa oikeudenkäyntikulujen korvausta sitä kautta,
mikä alentaa käräjöintikynnystä. Näitä kuluja korvattaessa vakuutetulla on kuitenkin
euromääräinen minimiomavastuu tai esim. 15 prosentin omavastuu. Kärsimyskorvauksia ei
oikeusturvavakuutuksesta makseta.
Kimmo Sundström

