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Olette viesteiss[nne arvostellut sitri, ettd sivustonne on asetettu Lapsipomografian

estotoirnia koskevan lain 106812006 suodatuslistalle.Lapsipomoasiaa koskevien kanteluiden

ja valitusten ratkaisujen yhteydessd on jo useaan kertaan mainittu, ettd myos sellaiset sivustot,

jotka johtavat lapsipornosivuille kuuluvat edellii mainitun lain sovellutuspiiriin.Kunkin

ratkaisun kohdalla on ldhemmin selostettu ratkaisun sisdlto, jonka vuoksi niiden tarkempi

selvittely tdssd on turhaa saman asian toistoa.

Olette myos pyytiinyt joitakin lapsipomoasiaan liittyviii asiakirjoja. Tdstd seikasta

rikosylikonstaapeli Pirjo Valonen on 8.8.2008 on liihettiinyt teille viestin, jossa hdn on

pyyttinyt teitd tarkemmin yksiloirn66n mitti asiakirjoja haluatte asiaan liittyen ja rnihin

perustatte vditteenne asianosaisasemasta, rnikd nriyttdd kyseenalaiselta.Samalla Valonen

on selventdnyt teille, ettd viranomaisten kanteluasiakirjat ovat ennen asian ratkaisua

salassa pidettriviii.

Olette viestissdnne 9.8.2008 arvostellut rnyris KRP:n rikostutkijan Lars Henrikssonin

toimintaa. Hdnen kuulustelukysymyksistiiiin ja neuvosta toirnia lakirniehenne ohjeiclen

rnukaisesti vediitte sen johtopddtoksen, ettd tapauksessanne virka-asemaa keiytettiiisiin

teitd vastaan ja ettd poliisilla voisi olle jokin henkilokohtainen kaunanaihe teitd vastaan.

Kyseinen vdite sen aineiston valossa, minkd tuotte esille 9.8.2008 on kaukaa haettu.

eikii sekidn, ettd Henriksson on monipuolisesti virkansa puolesta joutunut ottamaan

kantaa lapsipomon levittrirnisen torjuntaan internetissd osoita, ettd hdn olisi

harjoittanut mielivaltaa teita tai rnuita internetiss6 toimivia kohtaan.

Tuotte myos esille, ettd teihin ndhden olisi syyllistytty torkeiidn kunnianloukkaukseen

kun sivujanne on kirjoituksenne mukaan epdsuorasti venattu lapsipornoporlaaliin.



Rikoslain 24 luvun 9 $:n 1.mom. kunnianloukkauksen tunnusmerkiston kuvaus alkaa ndin:

" Joka esittdd TOTSESTA valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, ettd teko on omiaan

Aiheuttamaan vahinkoa tai kdrsimystd loukatulle taikka hdneen kohdistuvaa halveksuntaa".

Saman pykiiliin 2 momentissa taas lausutaan : "muuten kuin I kohdassa tarkoitetr,rlla

Tavalla halventaa TOISTA."

Kasiteltavassti asiassa teitd henkil<ikohtaisesti ei ole tuotu rnill66n tavoin esille. eikd

henkilollisyyttdnne ole edes mainittu. Millii tavoin teitii siis olisi voitu loukata'/

Asioista voidaan aina olla eri rnieltd ja sanotaankin, ettd asiat riitelevdt, eivdtkd ihrniset.

Niinpii sivustoistanne voidaan vapaasti olla montaa eri mieltd ilman, ettd rnielipiteensd

ilmaisija syyllistyisi mihinkddn rikokseen. Tiihiin tekin vannaan yhdytte ylldpitdessdnne

nettisivustojanne. Asia muuttuu toiseksi, jos nettisivuilla julkituociaan rangaistavaksi

stiddettyii rnateriaalia tai siniinsd laillisilta sivuilta viilittyy linkkejii tiillziistri rnateriaalia

sisiiltiiville sivuille.
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