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LUONNOS
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle
syyttäjäviranomaiselle

(ICC),

ICC:n

esitutkintaviranomaiselle

ja

itsenäiselle

Tutkintapyyntö
1. Tutkintapyynnön esittäjät
Allekirjoittanut ja tutkintapyyntöön yhtyneet henkilöt laittavat vireille tämän rikosasian. Lista
tutkintapyynnön esittäjistä on liitteenä (LIITE 1)
2. Vaatimukset sekä tutkinta-, syyttämis- ja tuomitsemisvaatimusten kohteena olevat rikokset
ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhonta
Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) alaisen esitutkintaviranomaisen tulee käynnistää tutkinta
ja rikostuomioistuimen itsenäiseksi säädetyn syyttäjän tulee nostaa syyte Suomen valtiossa tässä
tutkintapyynnössä otsikossa 3 luetteloitujen virkamiesten ja muiden henkilöiden vuosina 2002-2021
toteuttamista ICC-sopimuksen 6 ja 7 artiklan tarkoittamista vakavista rikoksista ihmisyyttä vastaan ja
joukkotuhonnasta (ICC:n sopimuksen 6 ja 7 artiklat)
ICC:n syyttäjän tulee ajaa syytettä tässä tutkintapyynnössä yksilöityjä Suomen valtion virkamiehiä ja
henkilöitä vastaan siitä riippumatta, vastustaako Suomen valtio kanteen käsittelyä rikostuomioistuimessa, koska kyseessä on asiakokonaisuus, joka täyttää Suomea velvoittavan ICC-sopimuksen
kansainvälisen rikostuomioistuinkäsittelyn kriteerit eikä Suomen kansalaisilla ole ollut mahdollista
eikä tule olemaan mahdollisuutta saada asiassa EIS 6 artiklan ja ihmisoikeuksien yleismaallisen
julistuksen 8 artiklan mukaista laillista oikeudenkäyntiä ja korvausoikeuksiaan toteutettua Suomessa
missään kansallisessa tuomioistuimessa, poliisissa ja syyttäjälaitoksessa. Suomessa on 2002-2021
julkisuudelta piilossa rikottu ihmisoikeussopimuksia ja syrjintää ja orjuutta ja rotuerottelua etnisen
taustan perusteella koskevia kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita ja estetään systemaattisesti
oikeudenkäynnit EIS 13 artiklan kattamissa virkarikosasioissa, joissa törkeiden ihmisoikeusrikosten
tekijänä ovat valtio, sen virkamiehet, viranomaiset ja julkista valtaa käyttävät laajaa korruptiota
toteuttavat henkilöt eli ns. virkamafiaverkoston jäsenet.
Tässä tutkintapyynnössä kuvattu Suomen viranomaisten toteuttama ja terroristisessa
tarkoituksessa sallima toiminta rikkoo laajasti
1) EIS 1-11, 13-14 ja 17-18 artiklojen kaikille ihmisille takaamia ihmisoikeuksia, poistaa niitä
kokonaan, vähentää niitä ja rajoittaa niitä ilman laillista perustetta.
2) Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 1-14, 17-25 ja 28-30 artikloja
3) Suomen ratifioimaa rotusyrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta (SopS 37/1970)
kantaväestöön etnisen taustan perusteella kohdistuvan syrjinnän osalta
4) Niitä vastaavia Suomen valtiosäännön ja perustuslain kansalaisille turvaamia oikeuksia
5) syrjintäkieltoja koskevia kansainvälisiä sopimusvelvoitteita
6) kaikkia niitä ihmisoikeuksia turvavia sopimusartikloja ja lainkohtia, joiden rikkominen yksilöidään
jäljempänä tutkintapyynnössä yksityiskohtaisesti.
3. Tutkintapyynnön kohteena olevat henkilöt
Teoista epäiltyinä tulee kuulla ja tutkinta kohdistaa seuraaviin henkilöihin:
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2)
3)
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
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14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)

22)
23)
24)
25)
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27)
28)
29)
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31)
32)
33)
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35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)

Niinistö Sauli, tasavallan presidentti
Pöysti Tuomas, oikeuskansleri
Toiviainen Raija, valtakunnansyyttäjä
Rappe Jukka, apulaisvaltakunnansyyttäjä
Haavisto Jukka, valtiosyyttäjä
Illman Mika, ent. valtiosyyttäjä
Haapala Tero, KRP:n johtaja
Tiitinen Seppo, Supon ent. johtaja
Henriksson Anna-Maja, oikeusministeri
Ohisalo Maria, sisäministeri
Marin Sanna, pääministeri
Tuppurainen Tytti, ministeri
Rinne Antti, perustuslakivaliokunnan ent. puheenjohtaja
Johanna Ojala-Niemelä, perustuslakivaliokunnan ent. puheenjohtaja
Vanhanen Matti, ent. valtiovarainministeri ja ent. pääministeri
Andersson Li, ministeri
Lipponen Paavo, ent. ministeri
Aho Esko, ent. ministeri
Kurvinen Antti, valtiovarainministeri
perustuslakivaliokunnan jäsenet (RKP, vihreät, vasemmisto, sosiaalidemokraatit), jotka PeVL
14/2021 päätöskirjauksen mukaan ovat yrittäneet muuttaa valtiosääntöä PL 73 §:n ja PL 2 §:n 3
mom. vastaisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä tässä tutkintapyynnössä kuvatun
kantaväestön pysyvän velkaorjuuden toteuttamiseksi
elvytysrahastoäänestyksessä 18.5.2021 perustuslain vastaisen ja perussopimukseen
perustumattoman elvytykseksi väitetyn orjuutukseen rinnastetun kantaväestön velkuutuksen
hyväksyneet jaa-äänet antaneet 134 kansanedustajaa, joista on luettelo tämän tutkintapyynnön
liitteessä 2
Nurmi Tuomas, laamanni
Juntikka Martti, laamanni
Brax Tuija, ent. oikeusministeri
Brax Markku, laamanni
Simola Simo, HO:n laamanni
Palaja Antero, Turun hovioikeuden ent. esimies
Hakola Kirsti, käräjätuomari
Kemppi Noora, käräjätuomari
Vieno Hannu, käräjätuomari
Helin Paula, käräjätuomari
Spolander Peik, käräjätuomari
Paananen Heidi, käräjätuomari
Harakka Katja, tuomari
Ojala Katja, tuomari
Aaltonen Pekka, käräjätuomari
Andersson Leif, käräjätuomari
Kettula Pasi, käräjätuomari
Väliaho Hanna, käräjätuomari
Ilmanen Johanna, käräjätuomari
Penttilä Juha, vouti
Lehikoinen Liisa, hovioikeudenneuvos
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44)
45)
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47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
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63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)

Kärki Miikka, hovioikeudenneuvos
Aaltonen Pirjo, hovioikeudenneuvos
Tulokas Mikko, KKO:n tuomari
Koponen Pekka, KKO:n tuomari
Moilanen Anne, KKO:n esittelijä
Myöhänen Paavo, poliisin ent. esimies
Läksy Pertti, poliisi
Hyytiäinen Petteri, poliisin esimies
Halme Kimmo, poliisi
Laitinen Merja, poliisi
Puputti Matti-Erik, poliisi
Markkula Kimmo, poliisin esimies
Pitkämäki Jarmo, poliisin esimies
Siivo Kari, poliisin esimies
Mamia Simo, poliisi
Eriksson Samuel, poliisi
Ryynänen Sari, poliisi
Sulkko Aleksi, poliisi
Kukko Markku, poliisi
Ikonen ”joku”, nimeään salaileva poliisi
Kopperoinen Heikki, Helsingin poliisin esimies
Heinonen ”joku”, nimeään salaileva Helsingin poliisin esimies
Salonen Rauli, Lohjan poliisin esimies
Lohjan, Espoon, Lounais-Suomen ja Helsingin poliisiorganisaatioiden esimiestaso
Ruohonen Juha, ””jeesuksena”, ”jumalana” ja ”profeettana” poliisin ja syyttäjän avustamana
uhrejaan vanginnut, kiduttanut, aivopessyt ja rahastanut kulttijohtaja
Lindberg Seppo, asianajaja
Saksa Heikki, asianajaja
Baarman Saksa, asianajaja
Itäinen Leif, asianajaja
Ojantakanen Risto, asianajaja
Havia Timo, asianajaja
Kivikoski Mika, asianajaja
Henriksson Jarmo, asianajaja
Mäkinen Elisa, asianajaja
Suvanto Jukka, asianajaja
Suves Juri, asianajaja
muut edellä mainittujen lisäksi julkisuudelta piilossa päätöksentekoon, sen valmisteluun ja
toteutukseen osallistuneet, joiden henkilöllisyyttä edellä luetteloitujen henkilöiden toimesta
salaillaan siten, että Niinistö, Pöysti, Marin, Tuppurainen, Ohisalo, Rinne, Henriksson, Lipponen,
Aho, Vanhanen ja Toiviainen ovat päävastuussa salailusta ja jokainen edellä luetteloitu ovat
osallistuneet samaan tekoon ja sen salailuun

4. Rikostuomioistuimen tulee tutkia Suomen rikokset ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhonta Suomen
valtion estelyistä huolimatta
Sopimusvaltiolle on kansainvälistä rikostuomioistunta (ICC) koskevalla sopimuksella asetettu velvoite
alistua perustettavan kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan ja myös aktivoitua itse
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rankaisemaan kansainvälisistä rikoksista. Tuomioistuimen perussäännön tavoitteena on yleisen
rikosoikeudellisen tehokkuuden parantaminen kansainvälisessä yhteisössä. Perussäännön
tavoitteena on lisäksi, että kaikki sopimusvaltiot toimivat yhteistyössä tuomioistuimen kanssa ja näin
mahdollistavat tutkinnan, syyttämisen, oikeudenkäynnit ja tuomioiden täytäntöönpanon.
Joukkotuhonta, sotarikokset ja ihmisoikeuksien loukkaaminen on säädetty Suomessa rangaistaviksi
rikoslain 11 luvussa. Hyökkäysrikoksen osalta vastuu on jätetty kansainvälisen rikosoikeuden
säännösten varaan (ks. HE 94/1993 vp).
ICC on toimivaltainen tuomitsemaan rikoksista, jotka on tehty sopimuksessa määritellyn
päivämäärän jälkeen (2002), muttei aiemmin tehdyistä rikoksista; säännöllä ei ole taannehtivaa
vaikutusta. Kaikki tässä tutkintapyynnössä kuvatut rikokset koskevat aikaa 2002-2021, joten ICC on
toimivaltainen.
Rooman perussäännössä määriteltiin ne rikokset, joiden tuomitsemiseen sopimusvaltiot luovuttavat
tuomioistuimelle toimivallan (sotarikos, rikos ihmisyyttä vastaan, joukkotuhonta), ja toimivallan
jakautuminen ICC:n ja kansallisten tuomioistuinten välillä. Samalla määriteltiin ne yleiset periaatteet,
joita ICC noudattaa, ja päätettiin ICC:n organisaatiosta. Sopimusvaltiot sopivat myös ICC:n toiminnan
rahoituksesta.
Perussäännön 5 artikla määrittelee yleisellä tasolla tuomioistuimen toimivallan. Se on rajoittunut
vakavimpiin rikoksiin, jotka koskettavat kansainvälistä yhteisöä kokonaisuutena. Artiklassa mainitut
neljä rikostyyppiä ovat kuuluneet kiistatta vakiintuneeseen kansainväliseen tapaoikeuteen
Nurnbergin ja Tokion kansainvälisten rikostuomioistuinten perustamisesta (vuonna 1945) alkaen.
YK:n turvallisuusneuvoston päätöksillä perustettujen Jugoslavian alueen ja Ruandan kansainvälisten
rikostuomioistuinten toimivallan alaiset rikokset on määritelty samanlaisten suuntaviivojen ja YK:n
peruskirjan 7 luvun mukaisesti.
Suomen valtio rikkoo sopimusvelvoitteitaan ja pyrkii tahallisesti estämään Suomessa virka-asemaa
väärinkäyttämällä toteutettujen ihmisoikeusrikosten puolueettomat tutkinnat pitääkseen yllä
kulissia oikeusvaltiosta, jota ei ole ollut Suomessa olemassa kymmeniin vuosiin. Julkisuudelta valtio
piilottaa toteuttamaansa poliittista terroria, kansalaisaktivistien ja kristittyjen vainoa, poliisin ja
syyttäjien rikollista systemaattista verkoston toimijoiden hyväksi toteutettua tutkinnantappotoimintaa, oikeuskanslerin, oikeusasiamiehen ja valvontalautakunnan tahallista valvonnan estämistä
(oikeusvaltiokulissin ylläpitämiseksi suojataan valvontaa estämällä valvottavia eikä heidän uhrejaan),
järjestettyjä häviöitä, varjovalmisteluja EIS 6 kieltämissä prosesseissa, viranomaismielivallalla
toteutettuja kidutusrikoksia (Suomen RL 11:9a §) ja tuhoamiensa uhrien sairauksia, vammoja,
murhayrityksiä ja itsemurhia.
Suomen valtio orjuuttaa tahallisesti kostovelkuuttamalla myös alaikäisiä lapsia ilman
oikeudenkäyntejä ja rikollisissa oikeudenkäynneissä, joiden toteutusmenetelmät eivät miltään osin
täytä EIS 6 artiklan vähimmäisvaatimuksia ihmisoikeuksista oikeudenkäynneissä. Suomen
tuomioistuimissa yleiseksi käytännöksi ovat muodostuneet epärehellisten tuomarien, asianajajien ja
korruptioverkostoon kuuluvien asianosaisten ja muiden virkamiesten toteuttamat järjestetyt häviöt,
joiden lopputulokset ja verkoston asianajajille ohjatut kohtuuttomat kostoluonteisten
velkuutusrikosten tekotapana käytetyt palkkiot ja uhrien korvausten estämisestä on sovittu
varjovalmisteluissa etukäteen. Järjestettyjen häviöiden ja kostovelkuutusten tarkoituksena on
henkilöihin kohdistuvien kidukseksi säädettyjen seurausten toteuttaminen ja uhrien velkaorjuuden
synnyttäminen ja omaisuuden mielivaltainen konfiskointi. Teoilla pyritään aiheuttamaan uhreille
henkistä kärsimystä, sairauskohtauksia, ennenaikainen kuolema sairauksia, vammoja, pitkäkestoinen
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stressitila ja uhrin itsemurha. Uhrit (myös alaikäiset) pakotetaan maksamaan palkkaa itseensä
kohdistuvista törkeistä ihmisoikeusrikoksista, prosessipetoksista, virkarikoksista, työrikoksista,
tuhotöistä ja salassapitorikoksista.
Tutkintapyynnössä kuvattuja valtion ja sen viranomaisten rikosten uhreina itsemurhiin päätyneitä
ihmisiä oli jo ennen ICC:n toimivallan alkamista yli 15.000 ja Suomi johtaa itsemurhatilastoja myös
vuosina 2002-2021 maailmanlaajuisesti ja poikkeavalla tavalla pysyväisluonteisesti juuri tässä
tutkintapyynnössä kuvatun sadistisen julkisuudelta piilotetun törkeän ihmisoikeusrikollisuuden
vuoksi. Rikollisin menetelmin velkaorjuuteen sidottuja uhreja ja heidän omaisiaan on satoja tuhansia
ja 18.5.2021 toteutettu pysyvä velkaorjuus kohdistuu koko kantaväestön noin 6 miljoonaan
henkilöön. Kaikkien uhrien velkaorjuus, vammansa, sairautensa, kärsimyksensä ja ennenaikainen
kuolemansa on aiheutettu valtion päätöksillä sekä Niinistön, Toiviaisen, Rappen, Haapalan, VKSV:n,
KRP:n, paikallispoliisin poliisijohdon, Ohisalon, Elokapina-terrorismin ja muiden tässä
tutkintapyynnössä kuvattuja rikoksia ihmisyyttä vastaan toteuttavien henkilöiden rikollisilla teoilla.
Suomen valtio pyrkii kaikissa tapauksissa tahallaan estämään ICC:n ja muiden puolueettomien
tutkintaelinten toiminnan. Yksi rikosten uhreista Peter Fryckman käy parhaillaan kansallisessa
tuomioistuimessa oikeutta Suomen valtiota vastaan asiassa, joka koskee Fryckmanin aiemmalta
oikeusministeriltä Jari Lindströmiltä saamaa kirjallista suostumusta asiansa käsittelylle
kansainvälisessä rikostuomioistuimessa.
https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/suostumus-haagin-v%c3%a4litystuomioistuimeenp%c3%a4%c3%a4syst%c3%a4-peruttiin-poliittisesta-paineesta-katsoo-kouri-kauppojen-bulvaaninatoimineen-peter-fryckmanin-lakimies/ar-AAKPepJ?ocid=mailsignout&li=BBr5A5c
Valtio ja sen asiamiehenä toimiva AA Tuomas Lehtinen yrittävät estää Fryckmania käyttämästä
valtiolta saamaansa kirjallista suostumusta ja laittamasta asiaansa vireille Haagin kansainväliseen
rikostuomioistuimeen. Valtiota edustava AA Lehtinen on kiistämisperusteena kirjelmissään,
suullisesti oikeudenkäynnissä ja lehdistöllekin antamassaan lausumassa todennut perusteluna: ”Kun
ministerillä ei ole ollut kelpoisuutta suostumuksen antamiseen, se on valtiota kohtaan sitomaton.”
Valtio siis tuossa oikeudenkäynnissä parhaillaan itse myöntää, että väärin tehty päätöksenteko ei
sido Suomea eikä sen kansalaisia. Samaan aikaan valtio, valtiojohto ja Pöysti ovat toteuttaneet
18.5.2021 ja vuosia aiemmin koko rikostuomioistuimen olemassa olon ajan salaa valtiosäännön
vastaista elvytysäänestystä ja ristiriitaisesti vetoavat EU-liittymissopimukseen, euroon siirtymiseen ja
EU-äänestyksiin, joista mitään ei ole toteutettu valtiosäännön mukaisessa laillisessa menettelyssä ja
ovat toteuttaneet velkaorjuutuksen väittämällä sitomattomia sopimuksia ja päätöksiä sitoviksi.
Valtiosääntöä rikkomalla syntynyt velka ja sopimus ei tule suomalaisia sitovaksi (odious debtperiaate). Koska ylin lakimme on ihmisoikeussopimus ja perustuslaki, sitä ei voi sopimalla poistaa
eikä valtiosääntöä ja ihmisoikeussopimusta rikkomalla syntynyt velka tule suomalaisia sitovaksi. Sen
sijaan ne, jotka sitä velkaorjuutta koko 6 miljoonan kansalaisen vahingoksi ja orjuuttamiseksi
valtiosääntöä ja ihmisoikeussopimusta rikkomalla ovat toteuttaneet, ovat siitä henkilökohtaisessa
vastuussa sekä kv. oikeudessa sovelletun odious dept-periaatteen mukaisesti että PL 118 §:n, rikoslain ja
VahL:n säätämillä perusteilla ja rikostuomioistuin toimivaltainen kaikissa näissä rikoksissa ihmisyyttä
vastaan, joissa teot on tehty tuomioistuimen perustamisen ja perussopimuksen voimaantulon jälkeen.
Suomen oikeusjärjestelmän laajan korruption vuoksi kukaan ei saa tällä hetkellä näissä tapauksissa
koskaan korvauksiaan, koska ihmisoikeusjulistuksen 8 artiklan takaamat korvausoikeudet estetään
estämällä esitutkintaa, syytteitä, kanteita ja valituksia tahallaan.

6(32)
” In international law, odious debt, also known as illegitimate debt, is a legal theory that says that the
national debt incurred by a despotic regime should not be enforceable. Such debts are, thus, considered
by this doctrine to be personal debts of the regime that incurred them and not debts of the state. In some
respects, the concept is analogous to the invalidity of contracts signed under coercion.”

On myös juridisesti kestämätöntä, että Suomen ylin laillisuusvalvoja Pöysti valehtelee valtiosäännön
ja ihmisoikeussopimuksen rikkomisen kuuluvan hänen, Marinin, Tuppuraisen ja kenen tahansa
harkintavaltaan, vaikka Pöystin ”ratkaisu” ei perustu mihinkään lainsäädäntöön (PL 2 § 3 mom.
loukkaus), ja vaikka samaan aikaan valtio kiistää kannetta aivan päinvastaisilla väitteillä estääkseen
kv. rikostuomioistuinta tutkimasta Pöystin, koko valtiojohdon ja Suomen törkeitä ihmisoikeusloukkauksia.
Suomen presidentti Sauli Niinistö, sisäministeri Maria Ohisalo, pääministeri Sanna Marin,
oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, VKSV, KRP, sen johtaja
Tero Haapala, paikallispoliisit ja Suomen läpikotaisen korruptoitunut oikeuslaitos toteuttavat
tahallista ns. tutkinnantappotoimintaa normaalin esitutkinnan, syytteiden, kanteiden ja todistelun
tahalliseksi estämiseksi ja sen lisäksi kantaväestöön, oikeusturva-aktivisteihin ja kristittyihin
kohdistuvaa poliittisin tavoittein toteutettavaa vainoa ja Ohisalon, Marinin ja poliisin johdolla
terroristisessa tarkoituksessa perustetun Elokapina-järjestön avulla kansalaisiin kohdistettuja
terroristisia rikoksia, joilla mitätöidään kokonaan perustavanlaatuiseksi ihmisoikeudeksi säädetty
oikeus yhdenvertaisuuteen lain edessä ja oikeus turvallisuuteen ja suojaan rikollisuudelta.
Rikokset ihmisyyttä vastaan ja niillä aiheutetut ihmisten vammautumiset, sairastumisen, itsemurhat,
ennenaikaiset kuolemat ja elinikäinen velkaorjuus eivät tule päättymään eivätkä uhrit saa laissa
säädettyjä korvauksia eikä kukaan tule tuomituiksi rikoksista ihmisyyttä vastaan Suomen
oikeuslaitoksen ja poliisi-, syyttäjä-, laillisuusjärjestelmän laajan korruption ja valtiojohdon rikoksiin
sekaantumisen vuoksi. Myös USA:ssa kansainväliset yhteisöt ovat kiinnittäneet huomiota
ihmisoikeusrikoksiin ja vaatineet pakotteita ja maahantulokieltoa Suomen valtakunnansyyttäjälle
Toiviaiselle, jonka rikollisuutta presidenttimme Niinistö yllyttää ja niissä avustaa. Kristillisen puolueen
puheenjohtaja Päivi Räsänen on saanut syytteen Raamatun siteeraamisesta, mikä on pahin ja selvin
mahdollinen uskonnonvapauden loukkaus ja osoitus suomalaisen virkamafiaverkoston rikollisen
vainon vakavuudesta ja kohdistumisesta rikollisena mielivaltana koko maailman kristittyihin.
https://www.realclearpolitics.com/articles/2021/05/28/a_letter_to_the_us_commission_on_inter
national_religious_freedom__145839.html?fbclid=IwAR2jt4mCtpOVmVzUGeTwGY19tGsYhhNe_I6H
tk5FferLpwBkpXj_UsXZTqk
Koska rikollisesta menettelystä epäiltävinä olevat henkilöt ja viranomaistahot edustavat ylintä
kansallista päätösvaltaa, on ilmeistä, ettei maan sisäisellä rikostutkinnalle ole edellytyksiä tämän
rikosasian tutkinnan objektiiviseksi suorittamiseksi. Suomalaisessa korruptiossa ja sen yhden
päätoteuttajan Pöystin rikollisuudessa (laillisuusvalvonnan tahallinen estäminen) ja tässä
tutkintapyynnössä listattujen virkamafiaverkoston toimijoiden rikoksissa on kyse massiivisesta EIS 13
artiklan rikkomisesta ja rikollisen toiminnan tahallisesta, laajasta ja suunnitelmallisesta
mahdollistamisesta virkamafiaverkostolle.
Suomi on ratifioinut ihmisoikeussopimuksen, jonka kaikki artiklat (myös EIS 6, 13 ja 14 artikla) ja sitä
vastaavat PL 6, 21, 22, ihmisoikeusjulistus ja syrjintäkiellot säätävät sopimukset ovat yhtä
velvoittavia. EIS 17 ja 18 artiklassa säädetään erityisesti kielletyksi Pöystille, muille virkamiehille,
valtiolle ja ihmisryhmälle toiminta, jossa joku tekee mahdottomaksi virkavastuun toteuttamisen ja
Suomessa on ollut sellainen EIS 13, 14 ja 17-18 artiklan vastainen järjestelmä ja rotuerottelua
vastaava virkamafialle ja siihen liittyville rikollisryhmittymille erivapauksia salliva eriarvoisuus
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todellisuudessa voimassa koko ICC:n olemassaolon ajan todellisena ulkomaailmalta piilotettuna
korruptiivisena järjestelmänä. Verkosto toteuttaa sadistiseksi luokiteltavaa rikollisuutta ihmisyyttä
vastaan ja myös kantaväestöön kohdistettua joukkotuhonnaksi määriteltyä toimintaa tässä
tutkintapyynnössä kuvatuilla törkeillä, koko kantaväestöön, kansalaisaktivisteihin ja kristittyihin
kohdistuvalla massarikollisuudella.
Kansainvälinen toimivalta täydentää kansallista rikosoikeudellista toimivaltaa. Kansainvälisen
yhteisön tehtävänä on varmistaa, etteivät Suomen valtiojohdon piilotetut vakavimmat kansainväliset
rikokset jää rankaisematta.
5. Hallituksen esitys HE 161/2000 ja sen kirjaukset ICC:n tuomiovaltaan kuuluvista asioista
HE 161/2000 perusteluissa todetaan seuraavaa:
Artiklan 1 kappaleessa on ensin todettu aluksi mainittu yleinen periaate. Lisäksi siinä on erikseen
lueteltu toimivaltaan kuuluvat mainitun kriteerin täyttävät rikostyypit. Sellaisia rikostyyppejä ovat
joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset ja hyökkäysrikos. Joukkotuhonta
määritellään tarkemmin 6 artiklassa, rikokset ihmisyyttä vastaan 7 artiklassa ja sotarikokset 8
artiklassa.
Tuomioistuimen aineellisrikosoikeudellista toimivaltaa määrittävät 5-8 artiklan ohella ne yleiset
rikosoikeudelliset periaatteet, jotka on määritelty perussäännön kolmannessa osassa. Esimerkiksi
rikoksen yritystä ja osallisuutta koskevat määräykset tulevat mukaan 25 artiklan kautta.
Joukkotuhonta, sotarikokset ja ihmisoikeuksien loukkaaminen säädettiin Suomen rikoslain mukaan
rangaistaviksi teoiksi 20.12.1974 annetussa rikoslain 13 luvussa (20.12.1974/987). Rikoslain
kokonaisuudistuksen toisessa vaiheessa säännökset siirrettiin rikoslain 11 lukuun. Rikoslain 11 luvun
(578/1995) 1-3 §:ssä on nykyään säädetty rangaistaviksi törkeysporrastukseltaan erilaiset
sodankäyntirikokset, 4 §:ssä ihmisoikeuksien loukkaaminen poikkeuksellisissa oloissa, 5 §:ssä törkeä
ihmisoikeuksien loukkaaminen poikkeuksellisissa oloissa, 6 §:ssä joukkotuhonta ja sen yritys sekä 7
§:ssä joukkotuhonnan valmistelu.
5.1 Joukkotuhonta
6 artikla. Joukkotuhonta. Artiklassa määritellään joukkotuhonnan tunnusmerkistön täyttävät teot.
Joukkotuhonnassa tarkoituksena on kansallisen, etnisen, rodullisen tai uskonnollisen ryhmän
hävittäminen kokonaan tai osittain. Teko voi toteutua viidellä eri tavalla:
a) ryhmän jäsenten surmaaminen;
b) vaikean ruumiillisen tai henkisen vamman aiheuttaminen ryhmän jäsenille;
c) tahallinen sellaisten elinehtojen asettaminen ryhmälle, joiden tarkoituksena on sen fyysinen
hävittäminen kokonaan tai osittain;
d) ryhtyminen sellaisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on syntyvyyden ehkäiseminen ryhmän
keskuudessa;
e) lasten siirtäminen pakolla ryhmästä toiseen.
Määrittely asiallisesti vastaa sitä, miten joukkotuhonta määriteltiin YK:n vuonna 1948 solmimassa
joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevassa yleissopimuksessa.
YK:n yleissopimus velvoittaa rankaisemaan joukkotuhonnan lisäksi salahankkeen sen suorittamiseksi,
välittömän ja julkisen yllytyksen joukkotuhontaan, joukkotuhonnan yrityksen ja osallisuuden siihen.
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Määrittelyssä on vähäisiä eroja verrattuna Suomen rikoslain 11 luvun säännöksiin. Rikoslain 11 luvun
6 ja 7 § tukeutuvat pääosin joukkotuhontaa koskevan yleissopimuksen määrittelyihin. Kansainvälisen
rikostuomioistuimen perussäännöstä ja YK:n yleissopimuksesta poiketen rikoslakimme suojaa
kansallisen, etnisen, rodullisen ja uskonnollisen ryhmän lisäksi niihin rinnastettavia kansanryhmiä.
Rikoslakimme määrittelee rikokseksi joukkotuhonnan, sen yrityksen, yllytyksen ja muun osallisuuden
lisäksi muunkinlaisen valmistelun kuin salahankkeen joukkotuhontaan.
Tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat epäilemättä vakavimmat joukkotuhontarikokset. Vähäiset
erot verrattuna Suomen rikoslain säännöksiin eivät voi olla perussäännön ratifioinnin este. Muut kuin
tuomioistuimen perussäännön tarkoittamat joukkotuhontarikokset kuuluvat kansallisten
tuomioistuinten toimivaltaan.
Joukkotuhontaa toteutetaan Suomessa siirtämällä syntyvyydeltään huomattavasti suomalaista
syntyvyyttä suurempia laajoja kansanryhmiä Suomeen, pakottamalla suomalaisia maksamaan
kustannukset ja tavoitteena tuhota suomalaisuus, Suomen kansa ja kulttuuri, itsemääräämisoikeus
ja valtiosääntö kokonaan ja tehdä kantaväestöstä taloudellisen riiston ja alistamisen kohteita omassa
maassaan.
5.2 Rikokset ihmisyyttä vastaan
7 artikla. Rikokset ihmisyyttä vastaan. Artiklassa määritellään tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat
vakavimmat rikokset ihmisyyttä vastaan. Rikokset ihmisyyttä vastaan toteuttavat säännönmukaisesti
samalla myös yksilöihin kohdistuvien henkeen, terveyteen, seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen
tai henkilökohtaiseen vapauteen kohdistuvien rikosten tunnusmerkit. Yksilöihin kohdistuvat rikokset
saavat ihmisyyttä loukkaavan luonteensa siitä, että ne tehdään tietoisesti osana siviiliväestöön
kohdistuvaa mittasuhteiltaan laajaa tai järjestelmällistä hyökkäystä.
Suomen oikeuden vastaavat säännökset sisältyvät rikoslain 11 luvun 4 ja 5 §:ään. Rikoslain 11 luvun
4 §:n mukaan ihmisoikeuksien loukkaamiseen poikkeuksellisissa oloissa syyllistyy se, joka rikkoo tai
jättää täyttämättä sen, mitä Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten tai yleisesti
tunnustettujen ja vakiintuneiden kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaan on noudatettava
haavoittuneiden, sairaiden tai hädänalaiseen tilaan joutuneiden aseman turvaamiseksi, sotavankien
kohtelussa tai siviilihenkilöiden suojelussa sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana.
Tällaisen rikoksen yritys on rangaistava 2 momentin mukaan. Ellei teko kokonaisuutena arvioiden ole
vakava, 3 momentin mukaan rikoksentekijää ei tuomita ihmisoikeuksien loukkaamisesta
poikkeuksellisissa oloissa, vaan niistä muista rikoksista, jotka teko käsittää. Ihmisoikeuksien
loukkaamista poikkeuksellisissa oloissa pidetään rikoslain 11 luvun 5 §:n mukaan törkeänä, jos
rikoksessa 1) saatetaan useita ihmisiä hengenvaaraan tai 2) rikos tehdään erityisen raa'alla tai
julmalla tavalla. Lisäksi edellytetään, että rikos myös kokonaisuutena arvostellen on törkeä.
Perussäännön 7 artiklan sisältämä rikosmäärittely on alaltaan suppeampi kuin mainituissa Suomen
rikoslain säännöksissä. Erot ovat kuitenkin näennäisiä sen vuoksi, että perussäännön 8 artiklassa
määritellään sotarikoksiksi sellaisiakin tekoja, joita Suomen rikoslain mukaan ei pidettäisi
sodankäyntirikoksina vaan ihmisoikeuksien loukkaamisena poikkeuksellisissa oloissa. Perussäännön
7 ja 8 artikla yhdessä tarkasteltuina vastaavat sisällöltään asiallisesti Suomen rikoslain 11 luvun 1-5
§:n yhdessä muodostamaa kokonaisuutta.
Toisin kuin Suomen rikoslain 11 luku perussäännön 7 artikla sisältää konkreettisia teonkuvauksia
rikoksista ihmisyyttä vastaan. Artiklan 1 kappaleessa sellaisina mainitaan murha, tuhoaminen, orjuus,
väestön karkottaminen tai pakolla siirtäminen, vangitseminen tai muu vakava fyysisen vapauden
riisto, kidutus, raiskaus, seksuaalinen orjuus, pakkoprostituutio, pakkoraskaus, pakkosterilisaatio tai
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muu törkeä seksuaalisen väkivallan muoto, kansaan tai ryhmään kohdistuva vaino, henkilöiden
tahdonvastainen katoaminen, rotuerottelu ja muut samanlaatuiset teot, joilla tahallaan aiheutetaan
kovaa kärsimystä tai vaikea ruumiillinen vamma tai vahingoitetaan henkistä tai fyysistä terveyttä.
Teonkuvauksissa käytetyt ilmaisut eroavat Suomen rikoslain käyttämistä ilmaisuista. Kuitenkin on
selvää, että kaikki mainitun kaltaiset teot toteuttavat jonkin Suomen rikoslakiin sisältyvän rikoksen
tunnusmerkistön.
Artiklan 2 kappaleessa määritellään ja tarkennetaan useita 1 kappaleessa käytettyjä ilmaisuja.
"Siviiliväestöön kohdistuva hyökkäys" tarkoittaa toistuvia 1 kappaleessa mainittuja tekoja valtion tai
järjestön noudattaman politiikan mukaan, jonka tarkoituksena on sellaisen hyökkäyksen
toteuttaminen.
"Murhaa" ei ole kappaleessa tarkennettu. Sen voidaan katsoa tarkoittavan henkeen kohdistuvia
rikoksia laajemmin kuin mitä Suomen rikoslain 21 luvun 2 §:ssä määritellään murhaksi. Suomen
rikoslaissa murhana pidetään toisen tappamista 1) vakaasti harkiten, 2) erityisen raa'alla tai julmalla
tavalla, 3) vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen tai 4) tappamalla virkamies hänen ollessaan virkansa
puolesta ylläpitämässä järjestystä tai turvallisuutta taikka virkatoimen vuoksi. Lisäksi edellytetään,
että rikos on myös kokonaisuutena arvioiden törkeä. Perussäännössä "murhalla" tarkoitetaan
ilmeisesti samaa kuin kansainvälisessä rikosoikeudessa yleensä, siis tahallista toisen tappamista.
Artiklan 2 kappaleessa ei ole tarkennettu myöskään käsitteitä "vangitseminen tai muu vakava
fyysisen vapauden riisto kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti",
"raiskaus", "seksuaalinen orjuus", "pakkoprostituutio", "pakkosterilisaatio" tai "muu yhtä törkeä
seksuaalisen väkivallan muoto". Myös 1 kappaleen lopussa oleva ilmaisu "muut samanlaatuiset teot,
joilla tahallisesti aiheutetaan kovaa kärsimystä tai vaikea ruumiillinen vamma tai vahingoitetaan
henkistä tai fyysistä terveyttä", on jäänyt lähemmin määrittelemättä. Epäilyksittä ilmaisujen
tarkoittamat teot ovat rangaistavia Suomen rikoslain mukaan.
"Tuhoamisessa" asetetaan tahallaan sellaisia elinehtoja, kuten ruoan ja lääkkeiden saannin
estäminen, joiden tarkoituksena on väestönosan hävittäminen. Teot ovat samankaltaisia kuin
joukkotuhonnassa, mutta kohteina voivat olla muutkin väestönosat kuin 6 artiklassa tarkoitetut
kansalliset, etniset, rodulliset tai uskonnolliset ryhmät. Suomen rikoslain 11 luvun 6 §:n mukaan
joukkotuhontaa voi olla kansallisen, rodullisen, etnisen tai uskonnollisen kansanryhmän
hävittämisen ohella myös niihin rinnastettavan kansanryhmän hävittämiseksi tehtävät säännöksessä
mainitut teot. Näin ollen perussäännössä tarkoitettu "tuhoaminen" läheisesti muistuttaa Suomen
rikoslain tarkoittamaa joukkotuhontaa.
"Orjuus" perussäännössä tarkoittaa samaa kuin Genevessä vuonna 1926 tehdyssä orjuutta
koskevassa yleissopimuksessa eli omistusoikeuteen liittyvää valtaa ja sen käyttämistä ihmiseen.
Suomi ratifioi yleissopimuksen 1927 (SopS 27/1927). Genevessä vuonna 1956 tehtyyn
lisäsopimukseen orjuuden, orjakaupan ja orjuuteen verrattavien järjestelmien ja käytännön
tukahduttamisesta Suomi liittyi vuonna 1959 (SopS 17/1959). Perussääntö on tältä osin vakiintuneen
kansainvälisen oikeuden säännösten mukainen. Orjuus ja siihen rinnastettavat järjestelmät ja
käytännöt ovat kiellettyjä myös YK:n yleiskokouksen vuonna 1966 hyväksymän kansalaisoikeuksia ja
poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jäljempänä KP-sopimus (SopS 7/1976), 8 artiklan
nojalla. Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 4 artikla sisältää vastaavan kiellon. Alistaminen
orjuuteen, orjuudessa pitäminen, orjien kuljettaminen ja kauppaaminen on rangaistavaa
ihmisryöstönä Suomen rikoslain 25 luvun 3 §:n mukaan.
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Kappaleen d kohdassa mainittu "väestön karkottaminen tai pakolla siirtäminen" on Suomessa
lainvastaista. Ensinnäkin perustuslain 9 §:n mukaan sellaiset toimet rikkoisivat perustuslakia.
Sellainen toimi olisi myös kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12
artiklan sekä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen neljännen lisäpöytäkirjan 2-4 artiklan
vastaista. Teot toteuttaisivat säännönmukaisesti myös jonkin rikoslain 25 luvussa tarkoitetun
vapauteen kohdistuvan rikoksen tunnusmerkit.
"Kidutuksella" perussäännössä tarkoitetaan tahallista voimakkaan fyysisen tai henkisen tuskan tai
kärsimyksen aiheuttamista säilössä tai valvonnan alaiselle henkilölle. Kidutusta ei ole lakiin
perustuvan rangaistuksen täytäntöönpanosta tavanomaisesti aiheutuva tuska tai kärsimys. Suomen
oikeudessa kidutus on useilla eri tavoilla kielletty. Perustuslain 7 §:n 2 momentti kieltää kidutuksen,
samoin Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 3 artikla ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia
oikeuksia koskevan yleissopimuksen 7 artikla. Rikoksena kidutus toteuttaisi ainakin pahoinpitelyn
(rikoslain 21 luvun 5 §) ja vakavissa tapauksissa törkeän pahoinpitelyn (rikoslain 21 luvun 6 §)
tunnusmerkit. Virkamiehen tekemään kidutukseen (RL 11:9a §) soveltuvat lisäksi virka-aseman
väärinkäyttämisen (rikoslain 40 luvun 7 §), törkeän virka-aseman väärinkäyttämisen (rikoslain 40
luvun 8 §) tai virkavelvollisuuden rikkomisen (rikoslain 40 luvun 10 §) tunnusmerkit.
"Vainolla" perussäännössä tarkoitetaan perusoikeuksien tahallista ja törkeää epäämistä
kansainvälisen oikeuden vastaisesti ryhmän ominaisuuksien takia. Ilmaisulla viitataan erityisen
vakaviin syrjinnän ilmenemismuotoihin. Suomea sitova kansainvälinen oikeus tuntee erilaisia
syrjintäkieltoja. Niistä voidaan mainita Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 14 artikla, KPsopimuksen 24-27 artiklat, kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (SopS 6768/1986) sekä vuonna 1948 annetun Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen useat artiklat.
Suomen sisäinen oikeus sisältää useita syrjintäkieltoja. Niistä voidaan mainita Suomen perustuslain
6 §, rikoslain 11 luvun 8 ja 9 §, rikoslain 47 luvun 3 § sekä 8.8.1986 annettu laki naisten ja miesten
tasa-arvosta. Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluva syrjintä perusoikeuksien
tahallisena ja törkeänä eväämisenä eli "vainona" edellyttää syrjinnältä sellaista vakavuusastetta, joka
ilmenee artiklan 1 kappaleen h kohdasta. Sen mukaan toimivaltaan kuuluu vaino tunnistettavissa
olevaa ryhmää tai kansaa vastaan poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän,
kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella tai muilla perusteilla, jotka yleisesti katsotaan
kielletyiksi kansainvälisen oikeuden nojalla, muun kyseisessä kappaleessa tarkoitetun teon tai
tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvan rikoksen yhteydessä.
"Rotuerottelu" perussäännössä viittaa ennen kaikkea vuonna 1965 tehtyyn kaikkinaisen
rotusyrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen, jonka Suomi ratifioi vuonna 1970 (SopS
37/1970). Yleissopimus sisältää perussääntöä paljon yksityiskohtaisempia määräyksiä
rotuerottelusta ja -syrjinnästä. Suomi on siis hyväksynyt kiellon ylläpitää hallinnollista järjestelmää,
jossa vakiintuneesti syrjitään tai alistetaan rodullinen ryhmä tai ryhmiä. Rikostuomioistuimen
toimivaltaan kuuluu sellainen rotuerottelu, joka vastaa artiklan 1 kappaleessa tarkoitettuja
epäinhimillisiä tekoja.
"Henkilöiden tahdonvastainen katoaminen" on perussäännön mukaan henkilöiden pidättämistä,
vangitsemista tai kaappausta valtion tai poliittisen järjestön toimesta, luvalla, tuella tai
suostumuksella, jota seuraa kieltäytyminen tunnustamasta kyseistä vapaudenriistoa tai antamasta
tietoja kyseisten henkilöiden kohtalosta tai olinpaikasta. Toimien tarkoituksena on evätä heiltä
oikeussuoja pitkäksi aikaa. Suomen lainsäädännössä on monin eri tavoin pyritty ehkäisemään
henkilöiden katoamista rikosoikeuskoneiston eri osissa. Suomen perustuslain 7 § turvaa oikeuden
elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen ja 8 § rikosoikeudellisen
laillisuusperiaatteen. Pakkokeinolaki sisältää yksityiskohtaisia säännöksiä kiinniottamisesta,

11(32)
pidättämisestä ja vangitsemisesta. Poliisilaissa on säännöksiä poliisin tehtävistä ja valtuuksista.
Vankiloista on säännöksiä laissa rangaistusten täytäntöönpanosta. Asetus esitutkinnasta ja
pakkokeinoista (575/1988) sisältää yksityiskohtaisia säännöksiä viranomaisten velvollisuuksista
ilmoittaa pidättämisestä ja vangitsemisesta ja toimenpiteiden kirjaamisesta. Perussäännössä
mainittu henkilöiden tahdonvastainen katoaminen Suomessa toteuttaisi rikoslain 25 luvussa
mainitun vapaudenriiston tai ainakin virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkit.
Artiklan 3 kappaleessa tähdennetään, että käsitettä "sukupuoli" (engl. "gender") perussäännössä
käytetään yksinomaan sen yhteiskunnallisessa merkityksessä.
6. Tutkintapyynnön kattamat ICC-sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetut teot
6.1 Haittamaahanmuutto Suomen kansan syrjäyttämistavoitteella sekä Toiviaisen, Ohisalon, Niinistön
ja virkamafiaverkoston yhdessä organisoimat ja toteuttamat sananvapausvainot, lavastetut
”esimerkinomaiset” kosto- ja peloteterroritarkoituksessa toteuttamat kunnianloukkaustuomiot,
Elokapina-terrorismi ja yhteys muihin ihmisoikeusrikoksiin
Suomessa on toteutettu koko rikostuomioistuimen olemassaolon ajan massiivista ulkoa organisoitua
haittamaahanmuuttoa. Tarkoituksena on muuttaa kantaväestö vähemmistöksi omassa maassamme
ja estää tulijoiden taustojen ja talouden selvittäminen. Väestöjen suunnitelmallista sekoittamista,
väestönvaihtoa, kansallisvaltion romuttamisprojektia ja valtavan valtionvelan ja kansalaiskohtaisen
velkaorjuuden synnyttäneitä pakolaiseksi väitettyjen tahojen elättämiskustannuksia ja muita näkyviä
rikostilastojen kasvukäyristä suoraan näkyviä valtavia konkreettisia haittoja on ainoana sallittuna
"totuutena" aivopesty ja pakotettu kansalaisiin kohdistetulla vainolla, vaikka vain murto-osa tulijoista
on aidosti pakolaisstatus. Suomelle ja kantasuomalaisille vahingollista velkaorjuutukseen tähtäävää
politiikkaa on toteutettu sananvapautta tahallaan estämällä ja lavastettuja kunnianloukkaustuomioita ja kostoluoteisia velkuutuksia kantaväestöä, kansalaisaktivisteja ja kristittyjä vastaan
toteuttamalla.
Sekoittamalla mahdollisimman monia kansallisuuksia kantaväestön sekaan suuren syntyvyyden
maista tulevilla valtavilla massoilla eli suunnitelmallisesti organisoidulla väestönvaihtoprojektilla on
tarkoitus tehdä mahdollisimman helpoksi itsenäisyytemme poistamisen toteutushanke ja tehdä
kantaväestön henkilöistä vähemmistö omassa maassaan, vaikuttaa syntyvyyteen kansanryhmämme
tuhoamistarkoituksessa joukkotuhonnan määritelmän mukaisella tavalla ja siirtää myös poliittinen
päätösvalta uudelle väestönsiirroilla muodostuvalle enemmistölle eli kumota sitä kautta
valtiosääntömme ja tuhota suomalaistaustainen väestönosa ja sen elinolot. Kun väestöstä ei enää
väestönvaihdon vuoksi enemmistö ole enää kansallistunteen omaavia kantasuomalaisia tai
kristittyjä, on itsestään selvää, että esim. uusi ääri-islamisteista koostuva enemmistö ei kunnioita
kristinuskoa ja nykyistä suomalaista valtiosääntöämme, vaan ajavat oman kulttuurinsa mukaisia
etuja, uskontoa ja ääri-islamiin liittyy fanaattisena dogmina lupa tappaa ja vahingoittaa
vääräuskoisia. Meistä kantaväestön kansanosasta on tuhoisalla valtavalla väestönvaihtoprojektilla
ts. tarkoitus tehdä muukalaisia omassa maassamme ja katoava kansanryhmä.
Tässä hankkeessa me kantaväestö olemme tarkoitettu alistetuksi karjaksi ja orjatyövoimaksi, jolla
maksatetaan sekä Suomen sisällä että sen ulkopuolella olevien valtioiden ja väestöjen kustannuksia
siten, että oman työmme ansiot eivät tule omaksi ja omien kansalaistemme hyväksi. Kantaväestöllä
pyritään pysyvästi maksattamaan EU:ssa valtiosääntöä rikkomalla muidenkin valtioiden valtionvelat,
vaikka meillä ei ole niiden kanssa mitään tekemistä emmekä niitä muiden valtiotalouksien velkoja ole
itse miltään osin aiheuttaneet.
Lisäksi haittamaahanmuuton haitoista puhuminen on systemaattisesti estetty vainoamalla
sananvapauden käyttäjiä perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen vastaisesti samaan aikaan, kun tätä
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valtiopetoshanketta ovat Niinistö, Toiviainen, Marin, Tuppurainen, Pöysti ym. olleet tahallaan
sallimassa ja toteuttamassa ja muutakin valtavaa korruptiota, laillisuus- ja oikeusvaltion alasajoa
toteuttamassa. Ns. virkamafiarikollisuuteen sisältyvä törkeitä ihmisoikeusrikoksia, petoksia, törkeitä
virkarikoksia, salassapito-, työ-, väkivalta- ja muuta rikollisuutta on toteutettu ja niiden rankaisemista
on poliisin, Toiviaisen, Rappen, Haapalan, Pöystin, tuomarien ja koko virkamafiaverkoston avulla
estetty yhdenvertaisuutta loukkaavalla tavalla. Toiviainen ajaa mielivaltaisia uskonnon- ja
sananvapautta estäviä lainvastaisia perusteettomia vainosyytteitä ja virkamafiaverkostoon kuuluvat
poliisit estävät tutkintaa ja pidättävät mellakkavarusteissa ja aseistautuneina rauhallisesti mieltään
osoittavia aseettomia mielenosoittajia samaan aikaan, kun Niinistö, Toiviainen, Rappe, Haapala,
Ohisalo, Pöysti ja poliisin valtiosäännön vastainen tutkinnantappoverkosto sallivat
virkamafiaverkostolle ihan mitä tahansa törkeitä virkarikoksia, törkeistä prosessipetoksista ja
salassapitorikoksista, tuhotöistä ja työrikoksista laskuttamista, miljardien rikoshyödyn hankkimista ja
valtiopetoksen toteutuksia vaalivilppeineen.
Toiviaisen, Rappen, Haapalan, poliisin, Ohisalon, Henrikssonin, Niinistön, Marinin, Pöystin ja
muiden tutkintapyynnössä yksilöityjen yhdessä operoimalla tavalla Suomeen on synnytetty
valtioterroriin perustuva totalitaristinen yhden totuuden yhteiskunta poliittisella agendalla.
6.2 Presidentti Niinistön lausumat ihmisoikeusrikoksina ja niihin yllyttämisenä
Presidentti Niinistö on toiminut valtiopetoksen organisaattorina ja useissa virkavastuurooleissa tässä
tutkintapyynnössä kuvatussa jatketussa teossa. Niinistön lausumilla Keskisuomalainen-lehdessä on
selvä syy-yhteys valtakunnansyyttäjä Toiviaisen toteuttamaan kristittyihin, kantaväestöön,
perussuomalaisiin poliitikkoihin ja muihin kansalaisaktivisteihin kohdistettuun poliittiseen terroriin
ja sananvapaus- ja uskonnonvapausperusteella toteutettuun vainoon, lavastettuihin kostoluonteisiin
kunnianloukkaussyytteisiin ja -tuomioihin, ”kohtuulliseksi” valehdeltuihin tekaistuihin kansalaisaktivistien ja heidän lastensa velkuutuksiin, omaisuuden, kotien ja terveyden tuhoamiseen ja
muuhun ns. virkamafiamielivaltaan.
Niinistö antoi haastattelun Keskisuomalainen-lehdessä, jossa hän sekaantuu tuomiovallan käyttöön
ja kehottaa ”esimerkinomaisiin kunnianloukkaustuomioihin” ja muihin ”leivottuihin” tuomioihin,
jolla agendalla Toiviainen, Rappe, Haavisto, Haapala, Ohisalo, poliisi-, syyttäjä- ja
tuomioistuinorganisaatio ja Pöysti toimivat https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/presidenttiniinisto-ksml-lle-kunnianloukkausoikeudenkaynteja-olisi-hyva-syntya-enemman-muutamavaroittava-esimerkki-olisi-paikallaan/8029762#gs.2qnire
Juuri Niinistön agendalla eli ”esimerkinomaisia” peloteterrorilavastuksia ja kosto-operaatioita,
uskonnon ja sananvapauden loukkauksia Toiviainen parhaillaankin järjestelmällisesti toteuttaa eikä
kukaan heistä piittaa perustuslaista ja uhrien ihmisoikeussopimuksista eikä kansalaisten
kärsimyksistä, vaan toteuttavat yhdessä täydellistä mielivaltaa ja rikollista virkamafiayhteiskuntaa,
jossa kaikki perustuu
1) valtiopetoshankkeen toteutukseen, virkamafia- ja Elokapina-rikollisuuteen ja sen sallimiseen ja
samalla korruptioon, maksimaaliseen yhdenvertaisuuden ja laillisuusperiaatteen loukkaamiseen,
täydelliseen virkarikolliseen mielivaltaan
2) omaa kansaa vahingoittavaan toimintaan, joka tähtää kansakuntamme tuhoamishankkeeseen,
pysyvään velkaorjuuteen
3) vakavien tahallisten perus- ja ihmisoikeusloukkausten toteutuksiin diktatuurille ominaisella
tavalla, joka loukkaa valtiosääntöön ja ihmisoikeussopimukseen kirjoitettua ”täysivaltaisen
tasavallan” oikeutta, jokaisen kansalaisen, kansalaisaktivistin ja kristityn ihmisoikeuksia, vaikka
valtion edustajilla on virkavelvollisuus ylläpitää valtiosäännön mukaista valtiojärjestystä eikä
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oikeutta korvata sitä omalla mielivallallaan, vainolla, syrjinnällä, valtiosäännön
kumoamishankkeilla eikä millään muullakaan.
4) kaiken toteuttamiseen laittoman salailun, väestön vaihdon ja peloteterrorin avulla
6.3 Toiviaisen rikokset ihmisyyttä vastaan, rikosvastuu syrjintärikoksista,
kansanryhmä vastaan ja vastuu törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisenä

kiihottamisesta

RL 11:10 § (13.5.2011/511) säätää otsikolla ”Kiihottaminen kansanryhmää vastaan”:
”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, on
tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi
vuodeksi.”
EIS 9 artikla, ihmisoikeusjulistus ja PL 11 § säätävät Päivi Räsäselle ja kaikille kansalaisille
ehdottomaksi loukkaamattomaksi ihmis- ja perusoikeudeksi uskonnanvapauden ja myös
yhdenvertaisuuden syyteharkinnassa. EIS 9 artikla säätää mm. seuraavaa:
”1. Jokaisella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Tämä oikeus sisältää
vapauden vaihtaa uskontoa tai uskoa ja vapauden tunnustaa uskontoaan tai uskoaan joko yksin tai
yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti jumalanpalveluksissa, opettamalla,
hartaudenharjoituksissa ja uskonnollisin menoin.
2. Henkilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan tai uskoaan voidaan asettaa vain sellaisia rajoituksia,
joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa yleisen
turvallisuuden vuoksi, yleisen järjestyksen, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden
henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.”
Valtakunnansyyttäjä Toiviaisen, valtakunnansyyttäjänviraston, valtionsyyttäjien ja apulaisvaltakunnansyyttäjien velvollisuuksista säädetään mm. laissa syyttäjälaitoksesta (32/2019). Lisäksi
Toiviaisen ja valtakunnansyyttäjänviraston ja kaikkien toimivaltaa rajoittaa perustuslaki,
ihmisoikeussopimus, ihmisoikeuksien julistus, syrjinnän ja orjuuden kieltävät sopimukset ja
kansallisen rikoslain sanamuoto.
Rikoksena ihmisyyttä vastaan tulee tutkia Raija Toiviaisen ja muiden tässä tutkintapyynnössä
yksilöityjen tahojen tahallaan a) kantaväestöön, b) kansalaisaktivisteihin, c) perussuomalaisiin, d)
kansalaisaktivisteihin kuten Sebastian Tynkkyseen, James Hirvisaareen, Jaana Kavoniukseen ja hänen
kaikkiin lapsiinsa ja muihin tutkintapyynnön allekirjoittaneisiin kansalaisaktivisteihin e) Päivi
Räsäseen ja muihin kristittyihin kohdistamaa vainoa, koska he toteuttavat vainoperusteisia tekaistuja
tutkintoja, syytteitä ja tuomioita sekä estävät samaan aikaan törkeän todellisen oman rikollisuutensa
tutkintaa, syytteitä ja tuomioita virka-asemaansa törkeimmällä mahdollisella tavalla väärinkäyttäen
ihmisoikeuksia maksimaalisesti loukaten ja lain sijaan toteuttavat tekojaan Niinistön
Keskisuomalainen-lehdessä
esittämien
laittomien
”toiveiden”
mukaan
toteuttaen
”esimerkinomaisia” kunnianloukkaussyytteitä ja muita lavastettuja tutkintoja, syytteitä ja tuomioita.
Teot ovat ICC-sopimuksen 6 ja 7 artiklan tarkoittamia ihmisoikeusrikoksia mm. seuraavin perustein:
1) Toiviaisen ”harkinta” ja syytteiden kohteet ovat avoimen syrjiviä. Hän mm. suosii
muslimitaustaista kansanedustaja Hussein Al-Taeeta ja jätti hänet syyttämättä selvästi etnisen
taustan perusteella, vaikka Al-Taeen lausumat ovat selvästi lainvastaisia, avoimeen syrjintään ja
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väkivaltaan kannustavia. Räsästä ja piispa Pohjolaa syyttää Raamatun siteeraamisesta Toiviainen,
joka jätti syyttämättä Al-Taeetta hänen kannanotoistaan homoista, sunneista ja juutalaisista.
2) Toiviainen syyttää Räsästä ja piispa Juhana Pohjolaa ”rikoksena” Raamatun eli kristinuskon
keskeisimmän teoksen siteeraamisesta ja vakaumuksestaan, vaikka oman uskonnon teoksen
siteeraamisoikeus on keskeinen osa perus- ja ihmisoikeudeksi säädettyä oikeutta harjoittaa
omaa uskontoaan.
3) Samaan aikaan Toiviainen ei syytä imaameja, jotka julistavat Koraanin perusteella aivan
avoimesti kuolemaa homoille ja kristityille. Tietääksemme Toiviainen ei ole koskaan nostanut
ainuttakaan syytettä, jossa uhri on muslimin tappouhkauksen kohteeksi joutunut homo tai
kristitty eikä selvittänyt tekijöitä lukuisissa nettijulkaisuissa, joiden laatijat ovat muslimeja ja
joissa kehotetaan sotaan kristittyjä ja muita ”vääräuskoisia” kohtaan, kehotetaan ottamaan
kohteeksi vanhukset ja heikoimmat, vaikka laatijat on Toiviaisen helppo selvittää.
4) Toiviainen tietää törkeistä virkamafiarikoksista 2002-2021. Toiviainen on poliisin tutkinnantappoverkoston kanssa estänyt tutkintaa ja syyteharkintaa tahallaan ja ollut rikoksia
laiminlyönneillään mahdollistamassa. Virkamafiaverkosto on vastuussa mm. siitä, että
kansalaisaktivisti Kavonius hakattiin sairaalakuntoon, hakkauttamisen avulla velkuutettiin
200.000 eurolla, aiheutettiin 2 meur vahingot estämällä korvauksia petoksilla ja laskuttamalla
petoksista ja salassapitorikoksista palkkaa, hänen lastensa päälle ajettiin ja yritettiin ajaa autoilla,
hänen lapsensa yritettiin kidnapata pihalta, kotiin on suunnattu kymmeniä hyökkäyksiä, hänet
on uhattu toistuvasti tappaa, hänen kunniaansa on loukattu levittämällä massiivisia
kunnianloukkauksia poliisin, kulttijohtaja Ruohosen ja muun virkamafiaverkoston organisoimalla
tavalla, hänen perhe-elämää, terveyden ja työn perus- ja ihmisoikeutta on loukattu tuhoamalla
hänen kotinsa, irtisanomalla tekstiviestillä työsuhde ilman irtisanomisperustetta äitiyslomalla,
tuhoamalla hänen terveytensä levittämällä kreosoottia kotiin, aiheuttamalla kreosootilla
aitokasvain ja työsyrjinnällä pysyvät ruumiinvammat ja pysyvä työkyvyttömyys ja hänet ja
lapsensa velkuutettiin poliisin, tuomarien ja tutkintapyynnössä mainittujen asianajajien kostooperaatiolla eli ns. ”kostokohtuullisuudella” 340.000 eurolla siten, että oikeudenkäyntejä ei edes
järjestetty. Poliisi ja Toiviainen yhdessä estävät tutkintaa tunnustetuissa törkeissä KAIKISSA
näissäkin virkamafiarikoksissa ja rikoksissa ihmisyyttä vastaan samaan aikaan, kun Toiviainen
lavastaa Niinistön vaatimia kostoluonteisia tekaistuja ”peloteterrori”-kunnianloukkaustuomioita
Kavoniukselle, Tynkkyselle, Räsäselle, muille kansalaisaktivisteille ja kristityille.
5) Toiviainen on laatinut tahallaan Räsästä koskevan syytekirjelmän siten, että siinä Räsäsen
lausunnoksi väitetty lausuma ei ole Räsäsen, vaan Toiviaisen lausuma. Sillä lausumisellaan
Toiviainen on itse se, joka kiihottaa myös julkisesti homovastaisuutta vääristelemällä Raamattua
ja Räsäsen lausuman sisältöä ja irrottamalla se asiayhteydestä. Päivi Räsästä koskevaan
syytekirjelmään Toiviainen on vääristellyt Räsäsen lausumat juuri Niinistön toivoman
”esimerkinomaisen lynkkaustuomion” toteuttamiseksi uskonnon- ja sananvapautta loukaten.
6) Real Clear Politics’ssa julkaistaan kymmenen arvovaltaisen konservatiiviajattelijan kirje USA:n
Kansainväliselle Uskonnonvapauskomissiolle (USCIRF), jossa puolustetaan Päivi Räsästä ja
piispa Juhana Pohjolaa ja syytetään Suomen valtiosyyttäjää vakavista ihmisoikeusloukkauksista. Kirjeessä vaaditaan, että Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinkenin on
käynnistävä toimet Section 7031(c) pohjalta, jolla evätään Suomen valtakunnansyyttäjältä ja
hänen perheenjäseniltään pääsy USA:han. Section 7032(c) säätää maahantulokiellon sellaisilta
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henkilöiltä, jotka ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin (“a gross violation of
human rights”). Edelleen kirjoittajat vaativat lakiin (global Magnitsky Act) ja presidentin
määräykseen (Executive Order 13818) vedoten, että Yhdysvaltain valtionvarainministeri Janet
Yellen asettaisi taloudellisia pakotteita Suomen valtakunnansyyttäjää ja ketä tahansa hänen
alaistaan valtionsyyttäjää vastaan, joka avustaa valtakunnansyyttäjää Päivi Räsäseen ja Juhana
Pohjolaan ja kristittyihon kohdistuvassa vainoamisessa.
https://www.realclearpolitics.com/articles/2021/05/28/a_letter_to_the_us_commission_on_in
ternational_religious_freedom__145839.html?fbclid=IwAR2jt4mCtpOVmVzUGeTwGY19tGsYhh
Ne_I6Htk5FferLpwBkpXj_UsXZTqk
7) Molempia edellä mainittuja pakotteita on käytetty mm. itäeurooppalaisia ja kiinalaisia
toimijoita vastaan, jotka ovat syyllistyneet uskonnonvapauteen liittyviin tai muihin rikoksiin
ihmisyyttä ja ihmisoikeuksia vastaan.
8) Oikeuskanslerille Pöystille on syntynyt jo useita kertoja puuttumisvelvoite Toiviaisen, Marinin,
Tuppuraisen, Ohisalon, Niinistön, Rappen, Haapalan, poliisiorganisaation ja koko virkamafian
toimintaan PL 108 §:n nojalla, koska Pöystin velvollisuutta on lopettaa juuri sellaiset ihmis- ja
perusoikeusloukkaukset. Puuttumisen sijaan Pöysti tässä tutkintapyynnössä luetteloitujen
henkilöiden kanssa toteuttaa itse ihmisoikeusrikoksia ja peittelee ja mahdollistaa niitä kaikille
verkostonsa jäsenille. Koska Pöysti itse on osa sitä virkamafiaa, hän on osallistunut myös tässä
tutkintapyynnössä kuvattuun valtiosäännön kieltämään äänestämiseen ja valtiopetoshankkeen
toteutukseen lainvastaisella lausumisellaan ja puuttumattomuudellaan.
9) Toiviainen, Niinistö, Marin, Ohisalo, Pöysti ja muut tässä tutkintapyynnössä mainitut ovat osa
virkamafiaa eli suomalaista korruptioverkostoa eikä siksi kukaan heistä hoida tehtäviään
laillisesti. Kansalaisten oikeusturvajärjestö Oikeusturvakeskus ry:n jäsenet joutuvat vaikeissa
olosuhteissa vainon kohteena hoitamaan puuttuvaa laillisuusvalvontaa ja tämä tutkintapyyntö
on jouduttu laatimaan juuri virkamafiajärjestelmän vuoksi, joka estää oikeussuojakeinot
ihmisoikeusrikoksia vastaan Suomessa ja ICC:n tulee todeta Suomen toimivan sallitun
lainsäädäntökehyksen ulkopuolella.
6.4 Mielivaltaiset rauhanomaisten mielenosoittajien vangitsemiset ja pidättämiset
Liitteenä (todisteena) on runsaasti videomateriaalia poliisin ja Ohisalon toteuttamista rikollisista ja
mielivaltaisista pidättämisistä, vangitsemisista ja sakotuksista, joita Ohisalo ja poliisi ovat
toteuttaneet mellakkavarusteissa Raamattua, sananvapautta ja EU:sta eroamista ja Suomen
itsenäisyyden säilyttämistä vaativia mielenosoittajia vastaan. Pidätettyjen joukossa on ollut useita
toimittajia, millä poliittisella terrorilla on puututtu rikollisesti sanan- ja yhdistysvapauteen,
kokoontumisvapauteen, poliittisiin oikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen. Vangitsemiset, poliisiväkivalta,
pidätykset ja muut ihmisoikeusloukkaukset ovat kohdistuneet kaikkiin videoista näkyviin henkilöihin
nimenomaan heidän poliittisen mielipiteensä ja uskontonsa vuoksi. Kansalaisten ja toimittajien
pidätykset ovat väkivaltaisia, täysin mielivaltaisia ja heille ei ole poliisi suostunut kertomaan edes
lainkohtaa toiminnalleen ja pidätyksen syytä, mikä näkyy suoraan tämän tutkintapyynnön
todisteena olevasta videomateriaalista (esim. toimittaja Tiaisen pidätys, jossa poliisi ei edes
jälkikäteen keksinyt yhtään lainkohtaa toiminnalleen). Teot loukkaavat myös EIS:n, PL:n ja
ihmisoikeusjulistuksen takaamaa oikeutta turvallisuuteen ja oikeutta elää elämäänsä ilman
viranomaismielivaltaa ja sisältävät sakotus- ja vankeusrangaistuksia ja pidätyksiä teoista, jotka eivät
EIS 7 artiklan, ihmisoikeusjulistuksen ja PL 8 §:n mukaan ole säädetty rangaistaviksi teoiksi.
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Poliisi ja kaikki tässä tutkintapyynnössä luetteloidut virkamiehet ja henkilöt ovat kieltäytyneet
tahallaan kertomasta yhtään lainkohtaa toiminnalleen, mikä on Suomessa pakollisen PL 2 §:n 3
momentin säätämän laillisuusperiaatteen vastaista eikä minkään ihmisoikeuden rajoittaminen voi
perustua rikolliseen mielivaltaan ja toiminnan normiperusteen salailuun.
6.5 Perhe-elämään puuttuminen, lasten yliajot ja sieppaukset ja perättömät lastensuojeluilmoitukset
terrorimenetelminä
Kansalaisaktivistit ovat joutuneet 2002-2021 systemaattisesti poliisin, syyttäjien, muiden
viranomaisten, Elokapina-ryhmän, kulttijohtaja Ruohosen, poliisin ja syyttäjien käyttämien rikollisten
väkivaltaisten tekojen kohteeksi ja sen jälkeen ihmisoikeusjulistuksen, EIS:n ja PL ja kansallisen lain
vastaisesti poliisi ja syyttäjät estävät aina tahallaan rikosten tutkinnat näytön vastaisesti. Elokapinaryhmittymä, poliisi, tuomarit, kulttijohtaja Ruohonen, AA Saksa, AA Baarman, AA Henriksson, AA
Suvanto, tuomarit ja syyttäjät kohdistavat uhreihinsa myös perhe-elämän suojaan kohdistuvia
mielivaltaisia toimenpiteitä, kuten systemaattisia terroristisessa tarkoituksessa tehtailtuja
perättömiä lastensuojelu- ja rikosilmoituksia. Virkamafiaverkosto toteuttaa ja mahdollistaa
kansalaisaktivistien lasten sieppauksia, systemaattisia kotirauharikoksia, autolla tapahtuvia yliajoja
ja yliajon yrityksiä ja tilaustyönä toteutettuja törkeitä pahoinpitelyitä (hakkaamiset ja potkimiset) ja
perätöntä mielisairaaksi, ulosteeksi, turvallisuusuhkaksi, väkivaltarikolliseksi, varkaaksi ja
lastensuojeluasiakkaaksi leimaamista maineen tuhoamiseksi. Jos uhri yrittää puolustautua
väkivallalta ja muulta virkamafiarikollisuudelta, tekijät tehtailevat jopa hakkaajien ja potkijoiden
nimen kysymisestä tekaistuja lastensuojeluilmoituksia ja kutsuvat poliisin kenttäjohtajan ja partion
paikalle estämään asianosaisen tiedonsaantioikeutta, tilanteen kuvaamista ja perus- ja
ihmisoikeudeksi säädettyä tiedonsaantioikeutta uhrilta omassa asiassaan. Poliisi ja kaupungin
koulujen virkamiehet (ylin johto, rehtorit ja muut virkamiehet) yhdessä mahdollistavat ja peittelevät
raakaa, hengenvaarallista lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja tappouhkauksia ja käyttävät väärin virkaasemaansa estääkseen väkivallan toteuttajien nimien paljastumisen ja toteuttaakseen RL 11:9a §:ssä
ja ihmisoikeussopimuksessa kielletyiksi säädettyjä kidutusrikoksia ja henkeen, turvallisuuteen ja
terveyteen kohdistuvia sadistisia rikoksia.
Tämän tutkintapyynnön todisteena ovat valokuvat väkivallasta ja dokumentaatio poliisin
tutkinnantappotoiminnasta. Tutkintaa poliisi estää valehtelemalla tutkinnantappopäätöksisään ihan
mitä tahansa, kuten tappouhkauksia roskapöntön kansien kolisteluksi.
6.6 Korvausoikeuden epääminen ja rikolliset kansalaisaktivistien lasten ja kansalaisaktivistien
”kohtuulliset” 340.000 euron ja miljoonien velkuuttamiset, kotien, maineen ja työsuhteiden
rikolliset tuhoamiset ja EIS 6 artiklan vastaiset rikolliset prosessit
Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 8 artiklan mukaan: ”Jokaisella on oikeus
tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista
teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia. ”
Suomessa tämä oikeus ei ole vuosina 2002-2021 toteutunut koskaan eikä siihen pyritä, vaan tätä
oikeutta estetään ja lakiin nähden käänteisesti pyritään velkuuttamaan rikosten uhrit näytöstä
riippumatta ja tuhoamaan heidän omaisuutensa, työsuhteensa, kotinsa, perheensä ja maineensa
systemaattisella virkamafiaverkoston rikollisuudella eli loukkaamaan kaikkia tässä tutkintapyynnössä
yksilöityjä EIS:n, PL:n ja ihmisoikeusjulistuksen takaamia ihmisoikeuksia laajasti ja pysyvästi.
Tämän tutkintailmoituksen todisteena ovat asiakirjat, jotka todistavat poliisin, syyttäjien, tuomarien
ja asianajajien toteuttavan yhdessä rikollisverkostona toimintaa, johon kuuluu ns. varjovalmisteluissa
sovittua kaikkiin uhrin perus- ja ihmisoikeuksiin puuttumista ja kansalaisaktivistien maineen,
työsuhteen, kotien ja omaisuuden rikollisia tuhoamishankkeita. Rikokset kohdistetaan myös
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kansalaisaktivistien alaikäisiin lapsiin ja muihin perheenjäseniin ja oikeusavustajiin. Rikollisverkostona operoivat viranomaiset velkuuttavat kansalaisaktivistien lapsia EIS 6 artiklan kieltämissä
rikollisissa oikeudenkäynneissä heidän elämänsä tahalliseksi tuhoamiseksi ja kanteiden, valitusten ja
kanteluiden käsittelyä estetään systemaattisesti, kaikki todistelu estetään etukäteen uhrilta, uhreja
ja heidän perhettään uhkaillaan, lapset ja kansalaisaktivistit joutuvat käymään oikeutta ilman
oikeusavustajaa, poliisi yrittää kuulustella asianomistaja-asemassa olevia 9-vuotiaita lapsia ilman
huoltajaa ja ketään aikuista. Poliisin ja tuomarien rikollisverkoston kanssa yhteistoiminnassa toimiva
AA Saksa on ainakin vuodesta 2007 lukien houkutellut asianajotoimistoonsa yksikseen alaikäisiä
lapsia ilman ketään aikuista ja väärinkäyttää tuomarien kanssa edunvalvontanormistoa rikosten
toteutukseen ja estääkseen kanteet ja valitukset tuomareita, itseään ja muita EIS 13 artiklan kattamia
tahoja koskevissa asioissa.
Kanteluita, kanteita ja valituksia estetään tahallaan siten, että lapsille ja kansalaisaktivisteille voi
Suomessa syntyä lakiin nähden käänteisesti 340.000 euroa velkaa, 800.000 euroa velkaa,
miljoonavelat ja miljoonavahingot EIS 6 artiklan vastaisessa prosessissa kostoluonteisella
velkuutuksella ilman minkäänlaista oikeudenkäyntiä eli siten, että
1) kannetta ja valituksia ei ole käsitelty missään oikeusasteessa
2) poliisi ei ole tutkinut tekoja ja kukaan ei ole käsitellyt koskaan jutun todisteita eikä ketään ole
kuultu todistajana
3) rikoksilla tulottomille lapsille synnytettyä 140.000 euron velkaa suomalaisessa korruption
saastuttamassa oikeuslaitoksessa valehdellaan ”kohtuullisuudeksi”
4) uhrien lakisääteiset korvausoikeutensa estetään EU-komission ja Etelä-Suomen lääninhallituksen
toteaman ja pakottavassa laissa todetun selvän korvausoikeuden vastaisesti
5) lapset pakotetaan maksamaan 120.000 euroa siitä, että heidän potilastietonsa ja uskonnollisen
vakaumuksen salassa pidettäväksi säädetyt tietonsa on julkistettu, vaikka lapset ovat rikosten
uhreja eikä heidän kuulu maksaa palkkaa rikosten toteuttajille
6) esteellisyyssäännöksiä rikotaan tahallaan ja tuomarit, poliisit, syyttäjät ja verkoston asianajajat
käyvät rikosten toteuttamiseksi salaista varjovalmistelua ja kirjeenvaihtoa
Tutkintapyynnön todisteena oleva materiaali vuosilta 2002-2021 todistaa, että
1) kansalaisaktivisteille ja heidän alaikäisille lapsille on junailtu 340.000 euron perusteeton
velkataakka, jota on valehdeltu ”kohtuullisuudeksi”
2) kansalaisaktivistien koteja tuhotaan ja myrkytetään, työsuhteita ja mainetta tuhotaan
systemaattisella terrorilla
3) 2 Meur korvaukset rikollisten tuhoamasta kodista ja työsuhteesta on estetty ja
kansalaisaktivistille aiheutettu tahallaan törkeillä rikoksilla 200.000 velkataakka
oikeudenkäynneissä, joissa kaikki todistelu ja valittamiset ja kanteiden käsittelyt on tahallaan
estetty ja velkuutus toteutettu hakkauttamalla uhrina oleva kansalaisaktivisti sairaalakuntoon ja
uhkaamalla tappamisella, jos kanteen käsittelyä jatkaa (valokuvat tutkintapyynnön todisteena).
4) Saman kansalaisaktivistin 7:stä lapsesta kaikki ovat joutuneet 2002-2021 kymmenien
väkivaltarikosten, sieppausten, yliajon ja sen yrityksen (murhayritysten) kohteeksi ja kaikkien
rikosten tutkintaa on virkamafiaverkostossa estetty tahallaan
5) Rikollisia velkuuttamisia ja laittomia pidätyksiä ja tekaistuja kunnianloukkauslavastuksia on
kohdistettu myös virkamiesten rikoksia paljastaneisiin toimittajiin (kuten Hannu Karpo ja Ilkka
Tiainen) ja Karpon toimintaa kannattaviin yliopiston professoreihin (kuten prof. Urpo Kangas)
junailemalla Kankaalle kostoluonteiset 800.000 euron velat
6) Kristittyjen iäkkäiden taiteiden kerääjien miljoonaomaisuuksia on samalla tavalla konfiskoitu
valtiolle estämällä todistelu taiteen aitoudesta ns. taideväärennysjutussa
7) Kittilän virkarikosoikeudenkäynnissä motiivina on toteuttaa varsinaisten virkamiesten
valtuutettuihin kohdistamaa vainoa, alistamista ja mielivaltaa
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8) Virkamafiarikollisuudesta perille päässeelle Helsingin huumepoliisin esimiehelle Aarniolle on
”leivottu” tekaistu murhatuomio 15 vuoden viiveellä esteellisten vihamielisten poliisin
esimiesten ja syyttäjien Jukka Haaviston ja Jukka Rappen kosto-operaationa ”epävarsinaisena
laiminlyöntimurhana” ja soveltamalla takautuvasti sellaista laiminlyöntivastuun kriminalisointia,
joka ei ollut tekohetkellä voimassa olevaa lainsäädäntöä
9) Entiselle sisäministerille Räsäselle ja piispalle on ”leivottu” Toiviaisen ja Rappen toimesta tekaistu
kosto- ja vainotoimenpiteenä syyte 15 vuoden viiveellä Raamatun siteeraamisesta
10) Kaikki nämä rikolliset viranomaistoimet on 2002-2021 toteutettu samoilla vakiomenetelmillä ja
niiden rikosten kohteeksi joutuvat kaikki Suomen korruptoitunutta poliisia, syyttäjiä, tuomareita
ja valtiojohtoa arvostelevat henkilöt ja rikosten uhreja on satoja tuhansia ja rikollisen
velkuutuksen uhreja yli 6 miljoonaa kansalaista.
6.7 Orjuuttaminen valtiopetosten avulla ja pakkotyön kielto ja levon ja vapaa-ajan estäminen
Suomen valtion viranomaiset ovat toteuttaneet hankkeen, jossa valtiosääntöä tahallisesti rikkomalla
on pakotettu suomalaiset maksamaan muiden valtioiden valtionvelkoja määräämättömäksi ajaksi,
kaikkiin äänestyksiin on vaikutettu painattamalla kansalaisten erehdyttämiseksi valheellista
materiaalia ja painostettu ja uhkailtu kansanedustajia äänestystulokseen vaikuttamiseksi.
Kantaväestö on pakotettu toimimaan orjuuteen verrattavassa asemassa, jossa oman työn tulokset ja
omaisuus eivät siirry oman kansan hyväksi, vaan kansalaiset pakotetaan ilmaiseksi lahjoittamaan
työllään ansaitsemansa omaisuus ja heidän palkoistaan ja tuloistaan kerätty verotulo vieraan valtion
omaisuudeksi siten, että velkuuttaminen ei perustu kansainvälisiin sopimuksiin eikä ole
valtiosäännön mukaista, vaan on toteutettu törkeäksi valtiopetokseksi säädetyillä rikoksilla ja
vainoamalla ja vangitsemalla ja pidättämällä rikollisuutta vastustavia aktivisteja mielenosoituksissa
orjuuden ja velkuuttamisen pakottamiseksi.
Kaikki virkamafiarikollisverkoston uhrit joutuvat käyttämään koko elämänsä tahallisesti aiheutetun
vuosikymmenten reklamaatio- ja valituskierteen jatkamiseen, koska koko Suomen oikeuslaitos,
valtiojohto, poliisi ja syyttäjälaitos, Pöystin johdolla rikosten peittelyyn ja mahdollistamiseen
keskittynyt oikeuskanslerinvirasto ja muu laillisuusvalvonta ovat korruption mädättämät ja oikeuksia
estetään tahallisesti ja päätöksissä valehdellaan ja niiden korjaamista estetään tahallisesti. Valituksia
joutuvat uhrit laatimaan myös aivovaurioissa, vaikeissa henkeä uhkaavissa aivoinfarkti- ja aivoverenvuototilanteissa, väkivaltarikoksilla tahallaan uhreille aiheutetussa psyykkisessä shokissa,
aivovammojen toipumisaikoina ja ruhjeille hakattuna. Kaikesta tästä mm. käräjätuomari Noora
Kempin, laamanni Nurmen, Heidi Paanasen, Peik Spolanderin, AA Saksan, AA Baarmanin
toteuttamasta kidutuksesta ja henkisestä ja ruumiillisesta pahoinpitelystä on tutkintapyynnössä
valokuvatodisteet ja muut kirjalliset todisteet.
6.8 Maalittamiskieltolain todellinen tarkoitus on verkostorikollisuuden jatkamisedellytysten
turvaaminen laittomalla salailulla virkamafian verkostorikollisuuden esteettömän jatkamisen
toteuttamishankkeena
Todisteet ovat olemassa rikollisjärjestönä toimivasta virkamafiaverkostosta ja poliisin
tutkinnantappotoiminnasta sekä tuomariverkoston, valvontalautakunnan ja Pöystin junailemista PL
21 §:n ja EIS 6 artiklan vastaisista valitusten, kanteiden ja kanteluiden estämisestä ja siitä, kuinka
edes 2 Meur tunnustettuja petoksia ja raakaa välivaltaa ei tämän laittoman verkoston vuoksi saa
Suomessa normaalitavalla tutkittua. Samaan aikaan Niinistö, Toiviainen ja korruptoitunut
virkamafian poliisiorganisaatio ja VKSV toteuttavat tekaistuja ”rikos”-syytteitä Raamatun
siteeraamisesta, virkamafiaväärinkäytösten paljastamisesta, poliittisten haittamaahanmuuttoa
kritisoivien mielipiteiden ilmaisemisen estämiseksi ja jopa valittaminen eli laissa oikeussuojakeinojen
käyttö ja Raamatun siteeraaminen eli kristinusko määritellään näissä tekaistuissa tutkinnoissa
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”rikokseksi”. Verkoston toiminta kuvataan mm. seuraavilla sivuilla, jotka kaikki sisältävät myös
kirjalliset todisteet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.virkamafia.fi-sivut,
https://www.youtube.com/watch?v=L0fUrvwuOik
https://www.youtube.com/watch?v=6Im19kq5mW4
Totuus&rikos-kanava https://www.youtube.com/c/TotuusRikosTruthCrime/playlists
Lakimiehen matkassa-ohjelma FIxFinland-kanavalla https://www.youtube.com/watch?v=3sZiq6CIuQ
Suomen Suunta-kanava https://www.youtube.com/watch?v=jZbCJ6DSjGY
paljastamani poliisien Kukon, Sulkon ja syytäjä Haaviston suojelema Juha Ruohosen rikollinen
kultti https://www.youtube.com/watch?v=7b1gmfSfs8E
runsaasti todisteita virkamafiarikollisuudesta https://www.facebook.com/jaana.pedersen.7/
toimittajien Ilkka Tiaisen ja Ville Puromäen dokumentti ”Valta kuuluu kansalle, osa V
”tuomiopäivä” https://www.youtube.com/watch?v=8j1tnC-7arA
Tiaisen dokumentit omasta pidättämisestään ja mielenosoittajiin kohdistetusta väkivallasta

Valtamedia on ollut koko totutuksen ajan peittelemässä ja mahdollistamassa virkamafiarikollisuutta.
Juuri siksi valhemedia (Iltalehti, Ilta-Sanomat, Hesari ym.) uutisoivat ”uutisina” propagandaa. Koska
kansalaiset vielä pystyvät jotenkin välittämään OIKEAA tietoa sosiaalisessa mediassa, juuri siksi eli
rikollisen virkamafiamielivallan toteuttamisen maksimoimiseksi ja siltä puolustautumisen
estämiseksi
1) Niinistö usuttaa Toiviaisen mielivaltaa ja vainoa vaatimalla Keskisuomalainensanomalehdessä lisää kansalaisten sananvapausvainoa eli ”esimerkinomaisia” julkisia
lynkkauksia ja kansalaisten velkuuttamista lavastetuilla kunnianloukkaustuomioilla, jota
agendaa toteuttaa mistään piittaamalla Toiviainen, jonka pitäisi itse saada syyte
valtakunnanoikeudessa
Niinistön
ja
muun
virkamafian
jäsenen
ohella.
https://www.ksml.fi/uutissuomalainen/3214942. Niinistön lausumissa on kyse a) samanlaisesta poliittisesta terrorista, jota toteutti Ku Klux Klaani hirttämällä ”varoittavana
esimerkkinä” mustia puuhun rotusorron ylläpitämiseksi ja b) samanlaisesta toiminnasta, jota
Putinin Venäjällä ja Pohjois-Koreassa toteutetaan ja c) kielletystä valtiosäännön vastaisesta
tuomiovaltaan puuttumisesta. Tätä ennen Niinistö on johtanut valtiojohdon
korruptioverkostoa eri rooleissa toteuttaessaan kansalaistensa EIS 4 artiklan vastaista
velkuutusta
(perustuslakivaliokunnan
pj:nä,
oikeusministerinä,
presidenttinä
ja
”lehdistötuomiovaltaa käyttäjänä”).
2) Niinistö, Pöysti, Ohisalo, Henriksson ja virkamafiaverkoston epärehelliset tuomarit (mm. Paula
Helin, Noora Kemppi, Tuomas Nurmi ym.) ja muut verkoston toimijat ovat käynnistäneet
kansalaisten systemaattisen vainon välineeksi ns. maalittamiskielto-lakihankkeen, jonka
tarkoituksena on säätää mahdollisimman epämääräisillä normeilla ”rikokseksi” kaikki
virkamafiarikollisuuden paljastaminen ja virkamafian arvostelu eli putinismi ja
pohjoiskorealainen ”sananvapaus”, jonka käyttäminen on rikos ja totuuden puhuminen niistä
virkamafian
rikoksista
ja
rikoksentekijöistä
johtaisi
vankilatuomioon.
https://oikeusministerio.fi/-/ministerityoryhma-maalittamisen-vastainen-tyo-kaynnissa.
Kyseessä olisi samanlainen laki kuin Putinille ja valtaeliitille ihmisoikeusrikoksista laittoman
”syytesuojan säätämä laki Venäjällä https://www.verkkouutiset.fi/venaja-aikoo-kieltaavaleuutiset-ja-paattajien-loukkaamisen/ …
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6.9 Elokapina-terrorismin perusteeton salliminen ja samanaikainen Raamatun lauseiden syyttäminen
rikoksena ja rauhallisten mielenosoittajien vangitseminen on rikos ihmisyyttä vastaan ja rikollista
systemaattista syrjintää ja vainoa
EIS 1 artikla (Velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia): ”Korkeat sopimuspuolet takaavat jokaiselle
lainkäyttövaltaansa kuuluvalle tämän yleissopimuksen I osassa määritellyt oikeudet ja vapaudet.”
EIS 17 artikla (Oikeuksien väärinkäytön kielto):
”Minkään tässä yleissopimuksessa ei saa tulkita suovan millekään valtiolle, ryhmälle tai henkilölle
oikeutta ryhtyä sellaiseen toimintaan tai tehdä sellaista tekoa, jonka tarkoituksena on tehdä
tyhjäksi jokin tässä yleissopimuksessa tunnustettu oikeus tai vapaus tai rajoittaa niitä enemmän
kuin tässä yleissopimuksessa on sallittu.”
EIS 18 artikla (Oikeuksien käyttöä koskevien rajoitusten rajoittaminen): ”Tämän yleissopimuksen
sallimia, mainittuihin oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvia rajoituksia ei saa soveltaa muussa
tarkoituksessa kuin siinä, jota varten ne on säädetty.”
Tässä tutkintapyynnössä luetteloidut henkilöt toteuttavat ja sallivat Elokapina-ryhmittymälle ja
itselleen kaikkien EIS:n ja PL:n takaamien perus- ja ihmisoikeuksien poistaminen ja vähentämisen EIS
1, 17 ja 18 artiklan vastaisesti.
Toiviainen yhdessä Niinistön, Ohisalon, Marinin, poliisin, VKSV:n ja muiden tässä tutkintapyynnössä
mainittujen kanssa väärinkäyttää virka-asemaansa kristittyihin ja kantaväestöön kohdistuvaan
syrjintään sekä sanan- ja uskonnonvapauden tahalliseen estämiseen. Raamattua ja sananvapautta
kannattavat ja EU-liittymän lainvastaiseksi toteamista vaativat mielenosoittajat ja miljoonat kristityt
ovat Kavoniuksen oikeusturva-aktiivina ja juristina laatimien juridisten perustelujen kestävyydestä ja
virkamafiarikollisuudesta ja Toiviaisen, Pöystin, Marinin, Tuppuraisen, Ohisalon, poliisin, syyttäjän ,
oikeuslaitoksen toiminnan lainvastaisuudesta täysin samaa mieltä. Raamattua ja sananvapauttaan
puolustavat mielenosoittajat toimivat eduskuntatalolla 20.6.2021 laillisesti. Ainoat laittomasti
toimineet olivat kaksi poliisia, jotka ilman mitään hyväksyttävää syytä mielivaltaisesti siirsivät
vanhuksia, jotka istuivat kaikessa rauhassa eduskuntatalon rappusilla rappusten reuna-alueella, jossa
heidän oli terveydentilansa vuoksi pakollista istua, koska eivät ikänsä ja terveytensä vuoksi voineet
seistä paahtavassa helteessä. Vanhat miehet istuivat Raamattuja kädessään puristaen eivätkä
aiheuttaneet mitään häiriötä kenellekään, eivät olleet haitaksi liikenteelle, eivät aiheuttaneet mitään
haittaa ylipäänsä kenellekään eivätkä sijainneet väärässä paikassa eivätkä lähelläkään eduskuntarakennuksen sisäänkäyntiä. Mitään syytä vanhusten siirtämiselle ei ollut ja siirto vaaransi iäkkäiden
kristittyjen terveydentilan helteessä.
Samaan aikaan 20.6.2021 Unioninkadulla Helsingissä noin kilometrin päässä eduskuntatalosta poliisi
on sallinut ja tätä ennen myös Mannerheimintiellä Ohisalon ja Marinin törkeiden virkarikosten
pakottamana sallinut Elokapina-anarkistilainrikkojien telttailevan vaarallisella ja avoimen rikollisella
tavalla tientukkeena liikenneturvallisuutta tahallaan vaarantaen, yleisten pääväylien liikennettä
tahallaan rikollisesti valtion pääkaupungissa estäen ja järjestyslakia tahallaan rikkoen useita päiviä ja
yhteensä jo viikkoja eri ajankohtina, vaikka kantaväestöltä estetään terrorismilla ihmisoikeudeksi
säädetty liikkuminen ja oikeus poliisin turvaan rikollisuudelta. Avoimesti rikolliseen toimintaan heitä
yllyttää julkisilla rikollisilla lausumillaan juuri sisäministeri Maria Ohisalo, poliisi, Toiviainen ja
pääministeri Marinin, jotka ovat ylittäneet harkintavaltansa ja väärinkäyttävät virka-asemaansa
rikosten toteutukseen, rikosten yllyttämiseen, niissä avustamiseen ja sallimalla suosimalleen
rikollisryhmälle Elokapinalle rikollista telttailua pääkaupungissa keskellä tietä tahallaan tien
tukkeena, vaikka leiriytymisen sallimisen jatkamista ei tietenkään kuulu ministerinä julkisesti

21(32)
kehottaa eikä yhdelläkään ministerillä ja poliisin esimiehellä ja poliisilla ole oikeutta poistaa PL:n 2
§:n 3 momentin säätämää laillisuuden noudattamisvelvoitetta yhdeltäkään ryhmittymältä.
Suomen perustuslakiin ja ihmisoikeussopimuksiin on kirjoitettu laillisuus- ja yhdenvertaisuusperiaate. Ne koskevat kaikkia ihmisiä Suomen maaperällä ja ihmisoikeuksina koko maailmassa eikä
Ohisalon, Marinin, Toiviaisen ja poliisin harkintavalta kata oikeutta sallia millekään ryhmittymälle
sellaista, että joku ryhmittymä avoimesti ryhtyy julistamaan jollakin itse määrittelemällään agendalla
päättävänsä vaan olla lakeja ja ihmisoikeussopimuksia noudattamatta. Lakien noudattamisvelvoite
ei kuulu itsepäätäntään, vaan lakien noudattamisvelvoite koskee jokaista. Jokaisen heistä
lainrikkojista eli avoimesti lain ulkopuolelle julistautuneista Elokapina-ryhmän ja Ruohosten kultin
jäsenistä ja heidän rikoksissaan avustaneista ja niitä oikeusjärjestyksen vastaisesti sallineista
(mukaan lukien terrorismiryhmittymän taustalla toimiva johtohahmo ja julkisten rikosten
jatkamiskehotusten antaja Ohisalo, pääministeri Marin, Pöysti ja lainrikkomisapulaisena toimineet
poliisit ja muut osalliset) kuuluu saada rikoslaissa säädetty rangaistus teoistaan, koska rikosten
mahdollistaminen ei ole millään perusteella heille sallittua toimintaa missään asemassa ja millään
tittelillä.
Jokainen Elokapina-liikkeen terroristi on julkisesti suullisesti ja kirjallisesti avoimesti julistanut, että
1) He tietävät ja ymmärtävät tekonsa nimenomaan rikoksiksi ja kuuluvansa rikollisryhmittymään
2) He jatkavat tahallisia rikoksia, koska eivät vaan välitä siitä, että heidän tekonsa ovat rikoksia
3) He eivät ylipäänsä välitä mistään laeista, ihmisoikeussopimuksista ja laillisuudesta, vaan pyrkivät
suunnitelmallisesti anarkian ja kaaoksen aiheuttamiseen ja valtiosäännön ja ihmisoikeuksien
kumoamiseen Suomessa kokonaan omia tarkoitusperiään ajaakseen
4) He muka voivat muka itse päättää ja ”valita”, mitä voimassa olevista Suomen laeista ja
ihmisoikeussopimuksen artikloista noudattavat ja mitä eivät ”suvaitse noudattaa”, vaikka
tällaisia ”valitsemme itse itseämme miellyttävät lait”-oikeuksia ei heille, Ohisalolle eivätkä
kenellekään tietenkään ihmisoikeussopimukset, Suomen valtiosääntö ja siihen sisältyvä mikään
laki salli.
5) He ovat ihan itse päättäneet tahallisia rikoksia tahallaan toteuttaa aiheuttaakseen tahallaan
mahdollisimman suurta haittaa ja vahinkoa yleiselle liikenteelle ja Suomen valtiojärjestykselle
saadakseen ”huomiota” omille itse määrittelemilleen tavoitteilleen.
6) He ovat asettuneet avoimesti uhmaamaan valtiojärjestystä, kaikkien vastustajiensa
ihmisoikeuksia ja laillisuutta Suomessa ja esittävät tahallaan julkisia kehotuksia rikoksiin ja
toimivat myös valtamedian, Ohisalon, Marinin, Tuppuraisen, Toiviaisen, Pöystin ja poliisin
tahallisen puuttumattomuuden ja rikollisen toiminnan sallimisen yllyttäminä rikollisia tavoitteita
toteuttaakseen.
7) He kertoivat jatkossakin rikkovansa ihan mitä tahansa lakia ja mitä tahansa
ihmisoikeussopimuksen artiklaa, joka ei sovi heidän ideologiansa.
Suomi on ”hieno maa” lähinnä enää vain niille, jotka ovat rikollisia, koska Ohisalo ja tässä
tutkintapyynnössä luetteloidut henkilöt suosivat rikollisuutta ja estävät törkeiden rikosten tutkintaa
osana kantaväestöön ja kristittyihin kohdistettua suunnitelmallista vainoa ja poliittista terroria.
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Elokapina on rikollinen kultti ja terroristijärjestö. Se on samanlainen ryhmittymä kuin mitä Charles
Manson aikoinaan johti ja käski seuraajiaan tekemään hirmutekoja. Elokapinan johtajat tekevät
samoin ja kouluttavat ja värväävät rikollisuuteen myös alaikäisiä lapsia terrorismin kieltävien
ihmisoikeussopimusten vastaisesti ja hyväksyvät myös murhat poliittisten agendojensa
toteutusmenetelminä. Elokapinan johtajisto briteissä pitää nälkälakkoa tai itsemurhaa Lontoon
pörssin edessä hyvinä vaikuttamiskeinoina kannattajiensa suorittamina. Iltalehti uutisoi Elokapinan
toteuttamasta aivopesusta, manipuloinnista, ryhmän toteuttamasta kauhusta ja kuolemalla
uhkailusta
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/4452728d-ab1e-4943-a61d-85e47a9b9804
Jos tällainen ”ideologinen lainrikkominen” Elokapina-ryhmän itse päättämillä kriteereillä
sallittaisiin,
1) Perustuslakiin ja ihmisoikeussopimukseen kirjoitettu yhdenvertaisuus katoaisi.
2) Se tarkoittaisi siis myös koko valtiosääntömme ja kaikkien lakiemme kumoamista ja siirtymistä
laittomuuden tilaan, jossa ihan minkä tahansa muunkin ryhmittymän millä tahansa ideologialla
voitaisiin sitten lopettaa muutkin lait ja ihmisoikeussopimukset Suomen lisäksi koko maailmassa.
3) Elokapina tai mikä tahansa muukin ryhmittymä voisi sitten määritellä esim. konekiväärillä
toteutetut kansanmurhat ideologian mukaiseksi, pedofilian ideologiansa edellyttämäksi
toiminnaksi tai "vääräuskoisten" tappamisen, tuhopoltot tai minkä tahansa muunkin avoimen
rikollisuuden toteuttamisen ryhmänsä ”oikeudeksi”.
On aivan selvää, että kenelläkään Elokapina-ryhmässä tai yhdelläkään Suomessa toimivalla taholla ei
ole oikeutta rikkoa ainuttakaan lakia tahallaan eikä lakien rikkomisen salliminen tälle Ohisalon
johtamalle ja suosimalle Elokapina-ryhmällekään kuulu lainkaan poliisin eikä Ohisalon
harkintavaltaan eikä heidän lakisääteisiin tehtäviinsä kuulu rikollisuuden salliminen koskaan eikä
millään perusteella.
Jokaisen lainrikkojan kuuluu joutua rikosvastuuseen ja poliisin toimesta putkaan toimitetuksi ja
kiinniotetuksi samoilla kriteereillä. Ohisalo on avoimen rikollinen toimija, joka on pyrkinyt ja
hakeutunut ministeriksi ja esimiestehtäväänsä toteuttaakseen kannattamansa rikollisryhmän
agendalla valtiosäännön kumoamishanketta, aiheuttaakseen anarkiaa ja yleistä lainkuuliaisuudesta
piittaamattomuutta, mikä on erityisen vahingollista ja törkeää virka-aseman väärinkäyttämistä
sisäministerin virassa, jossa Ohisalon kuuluisi toimia esimerkkinä järjestyksestä, turvallisuudesta,
laillisuudesta ja syrjimättömyydestä. Ohisalo, Marin, Toiviainen, Rappe, Haapala ja heidän
apureinaan toimiva poliisi- ja syyttäjäorganisaation esimiestaso toteuttavat itse rikoksia, kannattavat
Elokapina- ja virkamafiarikollisuutta julkisesti ja ovat julkisesti asettuneet tukemaan yhteiskuntaa
tahallisesti terrorisoivaa Elokapina-rikollisryhmittymää, jota johdetaan valtiopetoshankkeelle
tyypillisellä tavalla ulkomailta ja vaikka se on rikollisjärjestönä jo synnyinmaassaan Iso-Britanniassa
kielletty. Sitä tuomittavampaa on, että poliisin toiminnan ylin valvoja ja johtaja Ohisalo ja valtiojohto
avoimesti kannattaa ja toteuttaa ja määrää koko poliisiorganisaation Suomessa toteuttamaan
yhteiskunnallista terroria ja sallimaa tahallista lainrikkomista ja terroristisia koulutustilaisuuksia.
Toisaalta samaan aikaan terrorisoivan rikollisverkoston avoimen tukemisen kanssa Ohisalo on
väärinkäyttänyt törkeästi virka-asemaansa antamalla alaiselleen koko poliisiorganisaatiolle laittomia
syrjiviä määräyksiä kiinniottaa mellakkavarusteisiin pukeutuneena ja väkivaltaa toteuttamalla täysin
rauhallisesti ja laillisin keinoin mieltään osoittavia kansalaisia. Ohisalo, Pöysti, Toiviainen, Niinistö,
Marin, Henriksson, Rappe, Haapala ja Suomen poliisi-, syyttäjä- ja oikeuslaitos kohdistavat rikollista
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poliittista vainoa, pidätyksiä, sakotuksia, kostoluonteisia velkuuttamisia ja kansalaisaktivisteihin ja
kristittyihin kohdistettuja kunnianloukkaustuomioita ja peloteterroria kaikkiin, joiden poliittinen
agenda ja mielipiteet eivät vastaa Ohisalon, Niinistön, Toiviaisen ja muun virkamafian ja Elokapinan
omia poliittisia mielipiteitä ja käyttävät virka-asemaansa tahallaan massiivisten virka- ja
syrjintärikosten ja muiden rikosten toteutusvälineenä.
Teot ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan, syrjintärikoksia, kidutusrikoksia, vainorikoksia ja törkeää virkaaseman väärinkäyttämistä. Rikollinen syrjintä ilmenee mm. niin, että
1) He suosivat perusteettomasti rikollisjärjestöä ja kehottavat rikollisuuteen ryhmää
2) He ajavat omia ja suosimiensa rikollisryhmittymien rikollisia tavoitteitaan terroristiryhmään
verrattavan rikollisryhmittymän julkisena puolustajana ja samalla sen julkisena johtohenkilönä
3) He antavat poliiseille tahallaan syrjintämääräyksiä, joilla poliisiorganisaatio ja syyttäjä- ja
oikeuslaitos toteuttaa rikollista syrjintää asettamalla erilaisia mielipiteitä ajavat
mielenosoittajat juuri mielipiteidensä vuoksi eriarvoiseen asemaan RL 11:11 §:n ja ICCsopimuksen 6 ja 7 artiklan ihmisoikeusrikokseksi määrittelemällä tavalla.
4) He ylittävät harkintavaltansa antamalla avoimesti suosimalleen Elokapina-rikollisryhmittymällä
oikeuksia, joita ei voi sisäministeri tai kukaan muukaan antaa eli tahallisten rikosten
toteutusluvan.
5) He tässä tarkoituksessa RL 17:1 §:n mukaisten rikostensa avulla auttavat terroristisessa
toiminnassa ja muissa suosimansa rikollisryhmän rikoksissa auttamalla niiden totuttamisessa itse
aktiivisesti tahallisena avoimena tukijana osallisuusvastuun synnyttävällä tavalla
6) Heidän omaan poliittiseen mielipiteeseen sopimattomat mielenosoittajat joutuvat erilaisten
toimenpiteiden kohteeksi ilman hyväksyttävää syytä ja vain siksi, että tässä tutkintapyynnössä
yksilöidyt henkilöt pyrkivät avoimesti estämään sanan- ja yhdistysvapautta, koko väestön
oikeutta turvallisuuteen ja kumoamaan rikollisryhmittymää suosimalla valtiosääntöön
kirjoitetun laillisuusperiaatteen.
7) Leirintäalueeksi ei ole määritelty yleisiä teitä missään ja pääväylän tahallinen tukkiminen
rikollisella telttailulla on konkreettisesti aiheuttanut julkisen ja kaiken liikenteen estymistä ja
ihmisoikeudeksi säädetyn liikkumisvapauden estymistä yli 500.000 henkilölle pitkäkestoisesti ja
toistuvasti.
8) Elokapina-ryhmä saa itse määritellä, mitä lakeja "suvaitsevat" noudatella. Elokapina teoillaan
rinnastuu terroristeihin. Eikä sellaista ”vaihtoehtoista ja valikoivaa lakien noudattamisoikeutta”
ole säädetty kenellekään.
Kyseessä on törkeäksi ihmisoikeusrikokseksi säädetty toiminta, koska he RL 11:11 §:n
syrjintärikokseen kirjoitetun teonkuvauksen mukaisesti yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa ja
muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman
hyväksyttävää syytä
1) eivät palvele Elokapina-ryhmittymää eivätkä muita vastamielenosoittajia ja EU-vastaisten
mielenosoitusten ja uskonnonvapautta ajavien ryhmittymien mielenosoittajia yleisesti
noudatettavilla ehdoilla samanarvoisesti eli a) sallivat Elokapinalle rikoksia ja b) ottavat kiinni
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lakeja noudattavia rauhanomaisesti mieltään osoittavia henkilöitä ja c) eriarvoisuus johtuu juuri
poliittisten mielipiteiden, etnisen taustan (kantaväestö) ja uskontoryhmän sisällöstä.
2) kieltäytyivät
20.6.2021
päästämästä
vastamielenosoittajiin
kuuluvan
yksittäisen
mielenosoittajan Panu Huuhtasen samaan paikkaan banderollinsa kanssa, jossa Elokapina sai
laittomasti leireillä tiellä laajalla alueella yli 100 henkilön telttaleirissä
3) ovat Ohisalon ja sitä vastaavien poliisien esimiesten määräyksestä poistaneet toimittaja Ilkka
Tiaisen mielenosoituksesta ja estäneet häntä tekemästä työtään, poistaneet ja pidättäneet
useita rauhanomaisia mielenosoittajia keväästä 2021 lukien, 20.6.2021 ja samaan aikaan
sallineet rikollista telttailua Ohisalon ohjauksessa terroristisessa tarkoituksessa.
4) asettaneet Ohisalon rikollisjärjestöä vastustaneet sekä Ohisalon, EU-viranomaisten ja
suomalaisen virkamafiaverkoston rikollista mielivaltaa vastustaneet mielenosoittajat ilmeisen
eriarvoiseen ja Elokapina-rikollisia olennaisesti huonompaan asemaan kansallisen tai etnisen
alkuperän, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan ja
muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.
6.10 Terroristisen toiminnan tukeminen, Elokapina-järjestön terroristinen tarkoitus, sen toteuttamat
terroristiset teot, tuhotyö-, vaarantamis- ja pakottamisrikokset sekä terroristiryhmittymän
päätavoitteena oleva valtiopetoshanke
Ohisalo, Elokapina-rikollisverkoston jäsenet ja Ohisalon rikollisia määräyksiä toteuttaneet poliisit
ovat toteuttaneet terroristista rikollisuutta tarkoituksenaan RL 13:1 §:n ja 3 §:n tarkoittamalla tavalla
oikeudettomasti kumota Suomen valtiosääntö ja muuttaa sitä ja muuttaa Suomen valtiojärjestystä
liikennettä häiritsemällä ja rikolliseen mielivaltaansa koko Suomen valtion kaikkia kansalaisia
pakottamalla. Rikollisen terrorisoinnin nimenomainen, kaikkien terroristien ääneen minulle
20.6.2021 kertoma tavoite on syrjäyttää kokonaan Suomen valtiosääntöön kirjoitettu PL 2 §:n 3
momenttiin säädetty laillisuusperiaate ja kaikki perus- ja ihmisoikeudeksi säädetyt kantaväestön
ja kristittyjen perus- ja ihmisoikeudet, kuten liikkumisvapaus esteettömästi yleisillä teillä,
kokoontumisvapaus, syrjimättömyys, turvallisuus, yhteiskuntarauha, oikeus perhe-elämään ja
yleinen lainkuuliaisuusvelvoite.
Rikollisen valtiopetoshankkeen valmistelemiseksi Ohisalo ja hänen johtamansa ja suosimansa
Elokapina-rikollisjärjestön jäsenet ovat terroristisessa tarkoituksessa ja valtiosäännön tahalliseksi
kumoamiseksi
1) ryhtyneet yhteydenpitoon rikollisverkoston ulkomailla toimivien johtohenkilöiden kanssa
2) värvänneet ja koonneet väkeä
Valtiopetoksen valmistelusta tuomitaan RL 13:3 §:n mukaan myös se, joka perustaa tai organisoi
yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on Suomen valtiosäännön tai valtiojärjestyksen väkivaltainen
kumoaminen tai muuttaminen, osallistuu johtavassa asemassa tai muuten merkittävällä tavalla
sellaisen yhteenliittymän toimintaan tai tietoisena yhteenliittymän tarkoitusperästä antaa sille
merkittävää taloudellista, järjestöllistä tai muuta vastaavaa tukea. Ohisalo on toiminut terroristisessa
tarkoituksessa toimivan, valtiosäännön ja laillisuusperiaatteen kumoamiseen tähtäävän Elokapinarikollisjärjestön osalta kaikissa lainkohdan tarkoittamissa rikollisissa rooleissa. Jos Ohisalo ei olisi
käyttänyt törkeällä tavalla virka-asemaansa terrorijärjestön julkiseen tukemiseen ja rikosten
julkiseen yllyttämiseen ja käskyttänyt poliiseita, Elokapina-rikolliset olisivat joutuneet lopettamaan
rikoksensa. Ohisalo on ts. kaikissa järjestön toteuttamissa rikoksissa osallinen rikoksiin ja myös
ryhmittymän valtiopetoshankkeen keskeinen toimija ja RL 13:3 §:n tarkoittama johtaja.
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Ohisalo ja jokainen Mannerheimintiellä, Unioninkadulla ja muulla yleisellä tiellä telttaillut on
toteuttanut RL 34:2 §:ssä säädetyllä tavalla tahallista liikennetuhotyötä, koska he ovat RL 34:2 §:n
teonkuvauksessa kuvatulla tavalla ”tuhonneet kulkuväylän taikka vahingoittaneet tai muuntaneet
niitä” siten, että teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa liikenteessä eikä
teko ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, koska se on kohdistunut kaikkiin Helsingissä rikosten
tekoaikaan liikennöiviin, estänyt pelastustoimen asianmukaista suorittamista, aiheuttanut julkisen ja
muun liikenteen keskeytymisen ja vakavaa häiriötä liikenteelle ja julkisen liikenteen ajoneuvoille
tuntien viiveitä normaaliin aikatauluihin rikollisryhmittymän aiheuttamien liikenne-esteiden vuoksi.
Kyse on rikos myös yritysasteella eikä rikos ole jäänyt yritysasteelle, vaan sitä on tahallisena
tuhotyönä jatkettu useita kertoja vuorokausien ajan ja useissa osoitteissa.
Ohisalo ja jokainen Mannerheimintiellä, Unioninkadulla ja muulla yleisellä tiellä telttaillut on
toteuttanut RL 34:3 §:ssä säädetyllä tavalla törkeää tuhotyötä, koska rikos on kokonaisuutena
arvostellen törkeä ja liikennetuhotyö on tehty
1) aiheuttaen suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa,
2) aiheuttaen jollekin yhteiskunnan tärkeälle toiminnolle uhkaavan vahingon pitkäaikaisuuden tai
laaja-alaisuuden vuoksi taikka muusta syystä erityisen vakavaa vaaraa
3) koronasta johtuvien poikkeusolojen aikana
RL 34a:6 §:ään on säädetty terroristisen tarkoituksen määritelmä. Lainkohdan mukaan
rikoksentekijällä on terroristinen tarkoitus, kun hänen tarkoituksenaan on
1) aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa;
2) pakottaa oikeudettomasti jonkin valtion hallitus tai muu viranomainen taikka kansainvälinen
järjestö tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin;
3) oikeudettomasti kumota jonkin valtion valtiosääntö tai muuttaa sitä tai horjuttaa vakavasti
valtion oikeusjärjestystä taikka aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa valtiontaloudelle tai valtion
yhteiskunnallisille perusrakenteille; tai
4) aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa kansainvälisen järjestön taloudelle tai sellaisen järjestön
muille perusrakenteille.
Terroristiryhmällä tarkoitetaan vähintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää
rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen 34:1 tai 34:1 a
§:ssä tarkoitettuja rikoksia. (9.11.2018/874).
Ohisalo ja jokainen Mannerheimintiellä, Unioninkadulla ja muulla yleisellä tiellä telttaillut Elokapinarikollisjärjestön jäsen täyttää nämä määritelmät ryhmän koon ja tarkoituksen luonteen perusteella
ja koska 20.6.2021 haastattelemani KAIKKI rikolliset telttailijat itse korostivat pyrkivänsä tahallaan
rikkomaan lakeja itse määrittelemiltään osin eli kumoamaan valtiosääntöömme kirjoitetun
laillisuusperiaatteen kokonaan ja aiheuttamaan tahallaan vahinkoa ja pelkoa kantaväestön
keskuudessa avoimella rikollisella terrorilla.
Ohisalo ja jokainen Mannerheimintiellä, Unioninkadulla ja muulla yleisellä tiellä telttaillut Elokapinarikollisjärjestön jäsen ovat toteuttaneet nimenomaan RL 34a:1 §:n ja 34a:1a §:n säätämällä tavalla
rikoksiaan terroristisessa tarkoituksessa siten, että jokainen heidän tahallinen rikoksensa on omiaan
aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomelle ja suomalaisille ja he ovat tehneet
1) laittoman uhkauksen
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2) tahallisen vaaran aiheuttamisen ja RL 17 luvun 1 §:ssä tarkoitetun julkisen kehottamisen
rikokseen
3) törkeän liikennetuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen ja törkeän vahingonteon
Ohisalon teot on hänen julkisten lausumiensa perusteella tutkittava ja syytettävä RL 34a:3 §:n
mukaisena terroristiryhmän johtamisena, koska Ohisalo tosiasiassa Suomessa johtaa ja suosii
terroristiryhmittymää, jonka toiminnassa on tehty RL 34a:1 §:ssä säädetty rikos ja useita rikosten
yrityksiä, joiden avoin tavoite on laillisuusperiaatteeseen perustuvan valtiojärjestyksen korvaaminen
rikollisella anarkialla. RL 34a:3 §:n 3 momentin mukaan se, joka tuomitaan terroristiryhmän
johtamisesta, on tuomittava myös tekemästään tai hänen johdollaan terroristiryhmän toiminnassa
tehdystä RL 34a:1 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta tai sellaisen rikoksen rangaistavasta yrityksestä
taikka 2 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta.
Ohisalon ja Kopperoisen teot on hänen julkisten lausumiensa perusteella tutkittava ja syytettävä RL
34a:4 §:n perusteella terroristiryhmän toiminnan edistämisenä, koska Ohisalo, Kopperoinen ja
poliisin esimiehet ovat lainkohdan tarkoittamalla tavalla hankkineet virka-asemaansa
väärinkäyttämällä terroristiryhmälle sen tarvitsemia tiloja sallimalla tahallaan rikollista telttailua
yleisellä tiellä ja antanut terroristiryhmän rikollista toimintaa mahdollistavia lainvastaisia
oikeudellisia neuvoja edistääkseen terroristiryhmän 1, 1 a tai 2 §:ssä tarkoitettua rikollista toimintaa
ja tehneet julkilausumansa tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää sitä ja tarkoittaneet niillä
edistää rikollista toimintaa.
Ohisalo ja jokainen Mannerheimintiellä, Unioninkadulla ja muulla yleisellä tiellä telttaillut Elokapinarikollisjärjestön jäsen ja poliisin esimies, joka on antanut alaisilleen poliiseille
puuttumattomuusneuvoja ja luvan telttailla tieliikennelain ja Helsingin kaupungin järjestyssäännön
kieltämällä tavalla yleisen liikenteen keskeyttämiseen tähtäävänä terroristisena tekona, on
tuomittava myös RL 23:1 §:n mukaisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, koska he ovat
tienkäyttäjinä tahallaan rikkoneet tieliikennelakia ja niiden nojalla annettuja säännöksiä ja
määräyksiä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.
Ohisalo ja jokainen Mannerheimintiellä, Unioninkadulla ja muulla yleisellä tiellä telttaillut Elokapinarikollisjärjestön jäsen on tuomittava myös omankädenoikeudesta (RL 17:9 §), koska he väitetyn
”oikeutensa” puolustamiseksi ja toteuttamiseksi omin valloin ovat ryhtyneet toimeen, jota he eivät
saa tehdä eikä Ohisalon eikä kenenkään muunkaan viranomaisen harkintavalta ole oikeuttanut
antamaan lupaa terroristiseen liikenteen estämiseen ja muuhun rikolliseen toimintaan.
Ohisalo ja jokainen Mannerheimintiellä, Unioninkadulla ja muulla yleisellä tiellä telttaillut Elokapinarikollisjärjestön jäsen on tuomittava myös RL 28:11 §:n tarkoittamasta hallinnan loukkauksesta,
koska he ovat lainkohdan tarkoittamalla tavalla luvattomasti
2) käyttäneet toisen hallinnassa olevaa maata rakentamalla, kaivamalla tai muulla sen kaltaisella
tavalla ja
3) ottaneet haltuunsa Helsingin kaupungin hallinnassa olevaa maata yleisten teiden alueelta ilman
mitään laillista oikeutta
Teko on tuomittava hallinnan loukkauksena, koska rikoksilla on pyritty aiheuttamaan ja aiheutettu
päiviä kestänyt haitta ja vahinko terroristisessa tarkoituksessa eli rikoksilla aiheutettu haitta ei ole
vähäinen.
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Suomessa ei ole vallitsevan virkamafiakorruption vuoksi mahdollista saada rikoksia tutkittua,
normaalia syyteharkintaa eikä ihmisoikeusjulistuksen 8 artiklan mukaisia korvauksia eikä EIS 6
artiklan takaamaa oikeudenkäyntiä missään näissä ihmisoikeusrikoksissa.
6.11 Kantaväestön liikkumisen estäminen Elokapina-terrorismilla
Kaupungeilla ja kunnilla ei ole Suomessa enää omia erillisiä järjestyssääntöjä, vaan ne korvattiin
1.10.2003 alkaen koko maata koskevalla järjestyslailla. Järjestyslaki pyrkii edistämään järjestystä ja
turvallisuutta yleisillä paikoilla. Laki koskee yleisesti käytettäviä paikkoja riippumatta siitä, kuka
paikat omistaa. Tällaisia paikkoja ovat mm. tiet, kadut, jalkakäytävät, torit, puistot, uimarannat,
urheilukentät, hautausmaat, yleisön käytössä olevat rakennukset, kulkuneuvot, virastot, toimistot ja
ravintolat.
http://www.poliisi.fi/poliisi/periodic.nsf/vwdocuments/D26E305DD30B50B9C...
http://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rjestyslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030612
Koska tämäkin laki koskee kaikkia, kenelläkään Suomessa ei ole valtuuksia tahallaan
mielenosoitusverukkeellakaan rikkoa järjestyslakia eikä poliisilla ja Ohisalolla ole valtuuksia ”säätää”
Elokapinan osalta poikkeusta tähän tai muuhunkaan lakiin.
Pääkaupungin pääväylän Mannerheimintien tukkiminen on monipuolinen tässä tutkintapyynnössä
selvitetty rikos, joka sisältää yli 100 rikoksentekijän varmuudella tahallisia rikoksia ja niiden rikosten
väittäminen ”haitattomiksi” ja että eivät muka aiheuta ”kohtuutonta haittaa”, ovat rikollisia tahallisia
ja myös naurettavia valheita, joilla poliisi on käyttänyt Ohisalon kanssa sopimallaan tavallaan väärin
virka-asemaansa Elokapina-rikollisuuden tahalliseksi sallimiseksi ja kantaväestöön kohdistuvan
terrorin ja laittomien EIS:n, PL:n ja ihmisoikeusjulistuksen vastaisten laajojen liikkumisrajoitusten
toteuttamiseksi ja pakottamiseksi.
Liikkumisrajoitukset aiheuttavat myös konkreettisen hengenvaaran, koska uutisoidulla tavalla
Paloauto joutui kiertotielle mielenilmauksen vuoksi Helsingin keskustassa ja kaikki kaukoliikenteen
linja-autot ovat joutuneet kiertotielle ja tuhannet ihmiset ovat joutuneet rikollisjärjestön vuoksi
odottamaan huomattavasti myöhästyneitä vuoroja. Puuttumattomuudella virkamafia pakottaa
kantaväestön sietämään näitä samankaltaisia liikkumisvapauden estämisiä ja muuta rikollisuutta
määräämättömiä toistokertoja ja määräämättömän ajan.
6.12 Kulttijohtaja Ruohosen rikollisuuden salliminen ja sillä mahdollistettu vangitseminen, väkivalta,
uhkailut, seksuaalirikokset ja omaisuudensuojaloukkaukset ja muu laaja rikollisuus
Poliisi ja syyttäjät ovat vuosina 2002-2021 Suomessa tutkintaa ja syytteitä tahallaan estämällä
sallineet ”jeesuksena”, ”jumalana” ja ”profeettana” esiintyvän Juha Ruohosen laajan rikollisen
kulttitoiminnan.
Kulttijohtaja kultteineen on siepannut uhreja, pahoinpidellyt heitä, estänyt liikkumisen omassa
kodissa ja työpaikalla, uhkaillut vastustajiaan väkivallalla, toteuttanut kaikkiin vastustajiin
kohdistettuja törkeitä kunnianloukkauksia, anastanut uhrien omaisuutta, yrittänyt anastaa uhrien
omaisuuksia 1,5 Meurilla ja kohdistanut hypnoosia ja aivopesua, vuosien vapaudenriistoja,
raiskauksia, pakottamista uhrin sukupuoli-identiteetin vastaisiin seksuaalisiin tekoihin ja
kulttirikollisuuden uhreiksi on joutunut suuri määrä ihmisiä ja ollut vaarassa joutua poliisin, Ohisalon
ja syyttäjän rikollisuutta sallivan toiminnan vuoksi laajoja henkilömääriä.
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6.13 Ihmisoikeusrikosten toteuttajien nimien ja lainkohtien salailu ihmisoikeusjulistuksen 8 artiklan
korvausoikeuden estämiseksi ja velvollisuus olla sallimatta rikollista toimintaa kenellekään
20.6.2021 poliisi pelkästään katseli, Elokapina-rikollisryhmän rikkoi tahallaan lakeja ja toteutti
terroriaan. Poliisit kertoivat saaneensa "salaiselta esimieheltä" käskyn seistä sallimassa tahallaan
rikollista toimintaa Ohisalon suosimalle ryhmälle ja olivat siis juuri siksi jo neljättä päivää sallimassa
täysin selvien lakien ja Helsingin kaupungin järjestyssäännön vastaisesti telttailua yleisellä tiellä eli
sallimassa yleisten katujen (mukaan lukien pääkaupunkiin vievä pääväylä Mannerheimintie)
tahallista tukkimista, vaaran ja haitan tahallista aiheuttamista, liikennetuhotöitä ja törkeää
tuhotyötä, hallinnan loukkausta, liikenneturvallisuuden vaarantamista, ympäristörikoksia
roskaamalla, perättömiä lastensuojeluilmoituksia ja muuta laista irtautunutta rikollista toimintaa.
Lainrikkomisen oikeutuksen itse itselleen määritellyt rikollisryhmittymä oli ensin tahallaan
laittomasti telttailemassa Mannerheimintiellä ja sitten Unioninkadulla ja sitten siirtyivät taas
Mannerheimintielle, jossa aiheuttivat koko liikenteen estymisen ja bussiliikennevuorojen
merkittävän myöhästymisen ja kohtuutonta haittaa sadoille joukkoliikenteen matkustajille.
Yleiset paikat eivät ole olleet käytettävissä Elokapina-rikollisten vuoksi ja yleinen liikenne on
keskeytynyt ja häiriintynyt kokonaan pääkaupungissa. Se, mitä yleisellä tiellä saa tehdä ja mitä ei saa
tehdä, ei ole tietenkään mikään neuvottelukysymys, vaan yleinen leireily julkisella tiellä on aina
kielletty, mikä ilmenee suoraan tieliikennelaista ja järjestyslaista. Koska Elokapinan kaikki toiminta
määritellään rikokseksi rikoslaissa, poliisin ei tietenkään kuulu rikollisten kanssa neuvotella siitä,
kuinka kauan he aikovat tahallisia rikoksiaan tahallaan jatkaa. Rikosten toteutusoikeuksien
antaminen ei kuulu poliisin ja Ohisalon harkintavaltaan ihmisoikeussopimusten perusteella eikä
rikosten toteutusoikeuksia Suomen valtiosäännönkään mukaan millekään ryhmittymälle voi syntyä
neuvottelemalla, koska kyseessä ei ole sopimuksenvarainen eikä neuvoteltavissa oleva asia.
Ihmisoikeuksien rikkomisesta ei voi sopia ja silti juuri sellaista Suomen poliisi kertoo tehneensä,
mikä näkyy suoraan 20.6.2021 videoidusta poliisi Ikosen puheesta.
Poliisin tehtävät määritellään Suomessa poliisilaissa, esitutkintalaissa, PL:ssa, JulkL:ssa,
tietosuojalaissa, ihmisoikeusjulistuksessa ja EIS:ssa. Poliisin ja Ohisalon tehtäviin ei kuulu antaa
julkisia kehotuksia rikoksiin, sallia rikollista toimintaa kenellekään, syrjiä tai suosia mielenosoittajia
sen mukaan, onko mielenosoittajien ideologia Maria Ohisalon oman poliittisen ideologian mukaista
vai ei. Kenelläkään heistä ei julkisen viran ja palvelutehtävän toteuttajina ole oikeutta myöskään
salailla omia nimiään julkiseksi säädetyssä virkatehtävässä eikä sitä, mihin lainkohtaan väittävät
toimintansa tai laiminlyöntiensä toteutuksen perustuvan eikä taustalla annettujen rikollisten
ohjeiden antajia. Jokaisen julkisen vallan käyttäjän on tarkoin noudatettava lakia (PL 2 § 3 mom.
laillisuusperiaate). Tämä tarkoittaa, että heidän kuuluu itse automaattisesti tehdä vain lakiin
perustuvia tekoja ja päätöksiä ja kertoa itse oma- aloitteisesti lainkohdat toiminnalleen ja aina
ehdottomasti kyettävä yksilöimään kussakin yksilöidyssä poliisin ja sisäministerin päätöksentekotilanteessa kaikille kysyjille, mihin lainkohtaan toiminta väitetysti perustuu.
Ohisalon ja poliisin toiminta mielenosoittajiin poliittisin perustein kohdistama eriarvoisuus ja
virkamafiarikollisuus ei perustu mihinkään lakiin, vaan on tahallinen virkarikos (RL 40:8 §) ja erilaisiin
mielenosoittajiin kohdistettu eriarvoisuus lisäksi rikollista syrjintää. Lisäksi kaikilla virka- ja
syrjintärikoksilla on tahallaan mahdollistettu muuta massiivista ja yleisvaarallista rikollisuutta. Juuri
siksi he ovat kieltäytyneet jopa tahallaan kysyttäessä kertomaan toiminnalleen yhtään lainkohtaa.
Jokainen Elokapinan lainrikkoja-anarkisti ja heidän rikollista toimintaansa sallinut poliisi ja
toimimattomiksi määränneet "salaiset esimiehet” (mm. Kopperoinen, Heinonen ja muut Helsingin
poliisin esimiestasoiset rikoskomisariot) maksimoivat lainrikkomisen salailemalla omia nimiään ja
taustalla laittomia määräyksiä antaneiden esimiesten nimiä ja sitä, oliko ylin ohjeistus Elokapinarikollisuuden sallimiselle tullut Ohisalolta sen lisäksi, että Ohisalo ministerinä on syyllistynyt
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rikokseen myös esittämällä julkisia kehotuksia rikoksiin ja tahallaan sallimalla törkeää rikollisuutta
tälle suosimalleen ja avustamalleen terroristisessa tarkoituksessa toimivalle lainrikkojaryhmittymälle
samaan aikaan, kun on estänyt tätä ryhmää koskevat normaalit poliisin voimakeinot ja määrännyt
poliisin käyttämään väkivaltaa niitä mielenosoittajia kohtaan, joilla ei ole Ohisalon kanssa sama
puoluetausta ja poliittinen ideologia. Ohisalo on yksi Suomen historian törkeimmistä avoimen
syrjintärikollisuuden ja yleisen lainrikkomisen toteuttajista ja yllyttäjistä.
Yksikään laitonta leiriytymistä tahallaan Ohisalon ja esimiesten laittomien määräysten perusteella
sallinut poliisi ei Unioninkadulla edes Kavoniuksen kysyessä ja lainkohtia vaatiessa osannut eikä
suostunut kertomaan ainuttakaan lainkohtaa virkarikolliselle poliisitoiminnalle, jossa poliisi oli
tahallaan sallimassa rikollista telttailua jo neljättä päivää vakavaa vaaraa aiheuttavalla tavalla täysin
kielletyllä alueella yleisellä tiellä, joka ei ole leirintäalue eikä kuluu alueisiin, jotka olisivat ns.
jokamiehen oikeuksien retkeilyalutta millään perusteella. Mielenosoitustakaan ei tietenkään saa
toteuttaa terroristisessa tarkoituksessa ja liikenteen tahalliseksi keskeyttämiseksi, kuten
Elokapina-ryhmän rikolliset, heidän rikollisryhmittymänsä johtohahmo sisäministeri Ohisalo ja hänen
määräyksiään noudattavat poliisit ovat tehneet.
Koska poliisitoiminta (sekä esimiesten että Ohisalon ja partioivien poliisien) ja sen johtaminen
säädetään JulkL:ssa, poliisilaissa, valtion virkamieslaissa, tietosuoja-asetuksessa ja PL 118 §:ssä
julkiseksi toiminnaksi, jokaisella kansalaisella on ehdoton subjektiivinen oikeus tietää poliisin koko
nimi PL 118 §:n säätämien korvaus- ja rangaistusvaatimusten esittämiseksi. Toisaalta mikään laki ei
Ohisalolle, poliisin esimiehille, paikallispoliiseille, KRP:lle ja kenellekään julkisen vallan käyttäjälle
säädä oikeutta salailla laittomia ohjeita antaneiden virkamiesten koko nimeä ja lainkohtia, joihin
väittävät tekojensa ja oikeuksiensa perustuvan. Nimien ja lainkohtien salailu tarkoittaa myös sitä,
että ihmisoikeusrikosten kohteena olevat uhrit eivät voi saada ihmisoikeusjulistuksen 8 artiklan
mukaisia korvausasioita vireille, kun vahingon aiheuttajien nimiä salaillaan.
6.14 Velvollisuus olla syrjimättä ketään
EOAK/342/2019 ratkaisussa s.12/12 todetaan viranomaisen velvollisuus korjata toimintansa ja
kunnioittaa aktiivisesti kaikkia jokaisen kansalaisen perus- ja ihmisoikeuksia, joihin PL 15 §:n takaama
omaisuuden suoja, PL 2 §:n 3 momentin laillisuusperiaate ja EIS 6 artikla kuuluvat: ”Julkiselle vallalle
perustuslain 22 §:ssä säädetty velvollisuus perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamiseen
sisältää paitsi sen, että julkisen vallan on pidättäydyttävä itse loukkaamasta perusoikeuksia, myös
sen, että se antaa myös suojaa mahdollisimman hyvin yksityisiä loukkauksia vastaan.
Viranomaisen tulee pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun ja korjata toiminnassaan olleet
virheet. Viranomainen ei saa alistaa asiakasta turvautumaan oikeussuojakeinoihin, jos ratkaisun
lopputulos on selvästi ennakoitavissa.”
Se, että poliisi ja sen esimiehet ja sisäministeri sallivat valikoivasti ja sisäministerin omaa poliittista
mielipidettä suosiakseen törkeää terroristista rikollisuutta ja valtion oikeusjärjestystä ja
yhteiskuntarauhaa vakavalla tavalla vahingoittavaa Elokapina-, kultti-, terrori- ja
virkamafiarikollisuutta sinänsä ja lisäksi valikoivasti vain joillekin ”kavereilleen” yhteiskunnassamme,
on poliittista rikollista korruptiota, törkeää virka-aseman väärinkäyttämistä, syrjintää ja tässä
tutkintapyynnössä tarkoitettua orjuuttamista, laajaa rikollisuutta ihmisyyttä vastaan, kantaväestön
tuhoamiseen tähtäävää rikollisuutta ja lähes kaikkia ihmisoikeuksia poistavaa rikollista toimintaa
maksimaalisesti. Poliisi ja kaikki tässä tutkintapyynnössä listatut henkilöt toiminnallaan ovat
osoittaneet ja poliisi Ikonen suoraan 20.6.2021 todennut ja Ohisalo ja Kopperoinen
julkilausumillaan totesivat, että lait eivät enää koske maassamme kaikkia samalla tavalla.
yhdenvertaisuuslaki 5 § (Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta):
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”Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä
tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon
ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.”
Viranomaisella on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Velvollisuus suunnitelman laatimiseen ei koske evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkoa
eikä julkista hallintotehtävää hoitavaa sellaista yksityistä, jonka palveluksessa on säännöllisesti
vähemmän kuin 30 henkilöä.”
yhdenvertaisuuslaki 8 § (Syrjinnän kielto):
”Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen,
poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden,
seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty
riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai
oletukseen.
Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten
mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.”
yhdenvertaisuuslaki 10 § (Välitön syrjintä):
Syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin
kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa.”
yhdenvertaisuuslaki 13 § (Välillinen syrjintä):
”Syrjintä on välillistä, jos näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa jonkun
muita epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella, paitsi jos säännöllä,
perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat
asianmukaisia ja tarpeellisia.”
yhdenvertaisuuslaki 14 § (Häirintä):
”Henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen on häirintää, jos
loukkaava käyttäytyminen liittyy 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun syyhyn ja käyttäytymisellä
luodaan mainitun syyn vuoksi henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava,
vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.
Työnantajan menettelyä on pidettävä syrjintänä, jos työnantaja saatuaan tiedon siitä, että työntekijä
on joutunut työssään 1 momentissa tarkoitetun häirinnän kohteeksi, laiminlyö ryhtyä
käytettävissään oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi.”
yhdenvertaisuuslaki 16 § (Vastatoimien kielto):
”Henkilöä ei saa kohdella epäsuotuisasti eikä hänelle kielteisiä seurauksia aiheuttavalla tavalla sen
vuoksi, että hän on vedonnut tässä laissa säädettyihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin, osallistunut
syrjintää koskevan asian selvittämiseen taikka ryhtynyt muihin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden
turvaamiseksi.”
Jokaiselle kuuluu EIS:n, PL:n ja ihmisoikeusjulistuksen mukaan oikeus saada selvitettyä viranomaisten
väärinkäytökset ilman selvitysvaatimusten esittäjään kohdistettua vainoa. Kansalaisaktivisteihin
kohdistettua mielivaltaa maksimoidaan poliisin, muiden virkamiesten ja asianajajien rikollisuudella,
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jossa väkivaltarikosten ja muun rikollisuuden selvittämisyritykset johtavat systemaattiseen vainoon,
kostotoimena toteutettuihin tekaistuihin kunnianloukkaustuomioihin, kodin, työsuhteen ja maineen
tuhoamiseen, tekaistuihin lastensuojeluilmoituksiin, pidätyksiin, sakotuksiin, velkuutuksiin,
korvausten estämiseen, sieppauksiin, tapon yrityksiin ja muuhun silmittömään väkivaltaan. Elämme
maassa, jossa lapsen potkimisesta ja hakkaamisesta eivät viranomaiset tee lakisääteisiä
lastensuojelu- ja rikosilmoituksia, mutta jos lapsen vanhemmat pyytävät saada tietää oman lapsensa
hakkaajan ja potkijan nimen, vanhemmista tehdään kostona salaa nimettömiä
lastensuojeluilmoituksia lapsiin kohdistuvan väkivallan, murhayritysten ja muun rikollisen mielivallan
jatkamiseksi ja peittelemiseksi.
Syrjintää on toteutettu erityisesti
1) sallimalla Elokapina-ryhmittymälle, virkamiehille, asianajajille ja Ruohosen kultille tahallaan
törkeää rikollisuutta rikollisjärjestön toteuttamina vaarallisina rikoksina ja muita sellaisia
”eriarvoisia oikeuksia”, joita ei voi antaa heille kukaan Suomessa eikä missään koko maapallolla
syrjintäkieltojen vuoksi
2) estämällä normaalia mielenosoittamista samaan aikaan kaikilta virkamafiaa vastustavilta
kansalaisilta syrjivässä tarkoituksessa ja perus- ja ihmisoikeuksien estämiseksi
mellakkavarustetuilla sotilaallisilla poliisin väkivaltajoukoilla ja ratsupoliiseja käyttämällä
3) alistamalla koko Suomen kansa Elokapina-rikollisuudelle, kulttirikollisuudelle ja
virkamafiarikollisuudelle ja siitä rikollisuudesta ja sen sallimisesta johtuvalle pelolle ja
turvattomuudelle ja laajoille ihmisoikeusrikoksille
4) kostoluonteisilla lasten ja kansalaisaktivistien velkuuttamisilla, sieppauksilla, pidätyksillä,
korvausten estämisillä, väkivallalla, tapon ja murhan yrityksillä, kodin, työsuhteen, maineen ja
omaisuuden tuhoamisilla
Kiellettyjä vastatoimia ja samalla EIS 13, 14 ja 17-18 artiklan, ihmisoikeuksien yleismaallisen
julistuksen 8 artiklan ja PL 6 §:n loukkaus ovat
1)
2)
3)
4)
5)

Poliisin ja syyttäjän tutkinnantappotoiminta
Kristittyihin, kansalaisaktivisteihin ja EU-vastustajien ryhmään kohdistettu vaino
asianmukaisen rikostutkinnan ja kaikkien oikeussuojakeinojen tahallinen estäminen
korvausten estäminen ja kostotoimena toteutetut uhrien velkuuttamiset
kaikki tässä tutkintapyynnössä kuvatut teot, koska kaikkien niiden tavoitteena on rikollinen
syrjintä ja ne kaikki ovat kiellettyjä vastatoimia laillisten oikeuksien ja oikeussuojakeinojen
estämistarkoituksessa

6.15 Tekojen tahallisuus, laajuus ja ICC-tutkinnan välttämättömyys
Maan hallitus on päättänyt ja edellä luetellut viranomaistahot ja muut henkilöt toteuttaneet kieltoja,
tekoja, päätöksiä ja määräyksiä, jotka ovat rajoittaneet ja rikkoneet erittäin laajasti kansalaisten
perusoikeuksia, kuten liikkumisvapautta, uskonnon-, sanan- yhdistys-, kokoontumisvapautta ja
oikeutta elinkeinon harjoittamiseen, poliittisia oikeuksia, tiedonsaantisoikeutta, turvallisuuden,
työn, perheen, kodin, vapauden, kunnian, omaisuuden, hengen ja terveyden ihmisoikeutta ja
poistaneet oikeuden EIS 6 artiklan ja ihmisoikeusjulistuksen ihmisoikeudeksi säätämään lailliseen
esitutkintaan, syyteharkintaan, todisteiden normaaliin arvioimiseen, kanteiden, kanteluiden ja
valitusten käsittelyyn ja korvausten saamiseen.
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Painostuskeinoja on toteutettu laajalla yksipuolisella ja sisällöltään valheellisella virkamafian
tuottamalla ja valitsemalla propagandalla, jonka toteuttamiseksi valtion viranomaiset ja
virkamafiaverkosto vaikuttavat kaikkeen tiedonvälitykseen ja estävät normaalin puolueettoman
uutisoinnin väärinkäytöksistä. Väkivalta, laittomat pidätykset, vangitsemiset, murhayritykset,
mielenosoitus-, kokoontumis-, tiedonsaanti-, yhdistysvapaus-, sanan- ja uskonnonvapausoikeuksien
systemaattinen koko kantaväestöön kohdistettu estäminen, kristittyihin kohdistuva rikollinen
uskonnonharjoittamisen estäminen ja kansalaisaktivistien alaikäisiin lapsiin ja perheisiin kohdistettu
sadistinen väkivalta, terrori, laittomat uhkaukset ja murhayritykset ovat virkamafiarikollisverkoston
vakiomenetelmiä, joilla näiden uhriryhmien lähes kaikki ihmisoikeudet on Suomessa tällä hetkellä
lopetettu kokonaan.
Päätöksentekijät ovat nimenomaisesti tavoitelleet joukkotuhontaseurauksia kantaväestölle
massiivisia väestönsiirtoja toteuttamalla ja kaikkia tutkintapyynnössä yksilöityjä haitallisia
seurauksia.
He ovat jokaisessa toteutusvaiheessa olleet tietoisia päätöstensä ja tekojensa haitallisista ja
lainvastaisista seurauksista, hankkeiden joukkotuhontatarkoituksesta, orjuutustarkoituksista ja että
ne ovat kaikki rikoksia ihmisyyttä vastaan. Siksi ICC:n tulee aloittaa perusteellinen tutkinta Suomen
järkyttävän ihmisoikeustilanteen läpivalaisemiseksi, teoista vastuussa olevien tuomitsemiseksi
titteleistä riippumatta ja laillisen ihmisoikeustilanteen palauttamiseksi Suomeeen.
7. Kirjalliset todisteet
Kirjalliset todisteet
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)

Aineisto poliisin, tuomioistuimen ja syyttäjien tutkinnantappoverkoston päätöksistä
Valta kuuluu kaikille-dokumentti osat I-V
Valokuvat ja lääketieteelliset selvitykset pahoinpitelyistä
Selvitykset toistuvista murhayrityksistä, väkivaltarikoksista, kotirauharikoksista, pidätyksistä ja
niiden määrästä
Selvitykset tutkinnantapporikollisuuden määrästä ja kirjalliset todisteet kaikkien tässä
tutkintapyynnössä kuvattujen rikosten, kanteiden, kanteluiden ja valitusten estämisistä
Selvitykset vahinkojen määrästä, kostoluonteisista lasten, kristittyjen ja kansalaisaktivistien
velkuuttamisesta ja uhrien määrästä
Valokuvat Raamattu-mielenosoituksesta
Valokuvat ja videomateriaali Elokapina- terrorismia toteuttavasta 20.6.2021 mielenosoituksesta,
sisältäen nimeään salailevan poliisin Ikosen lausumat siitä, että laki ei ole Suomessa kaikille sama,
vaan vaihtelee ”tilanteen mukaan”
Ohisalon julkiset Elokapina-rikollisuutta sallivat ja yllyttävät lausumat
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ohisalo-jakaa-elokapina-mielenosoittajien-huolen-javalittaa-viestin-poliitikoille-poliisi-tekee-ratkaisut/8173628
Kopperoisen
julkiset
Elokapina-rikollisuutta
sallivat
ja
yllyttävät
lausumat
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008065828.html
Edellä mainitut haastattelut ja virkamafia-sivustojen todistemateriaali
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