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Tutkintapyyntö 
 
 

1. Ilmoittaja ja asianomistajien valtava määrä  
 
Ilmoittajat: 
1) Jaana Kavonius 
    Lakimies, OTK (eläkkeellä) 

              2) Oikeusturvakeskus ry 
    prosessiosoite: 
    Myllärinkatu 4, 08100 Lohja 
    p.040 744 2173 
 
Tutkittavat kansanedustaja Mikko Kärnän rikokset kohdistuvat vähintään 661.000 ihmiseen 
Suomessa eli kaikkiin henkilöihin, jotka eivät ole suostuneet ottamaan kokeellista covid19-piikitystä. 
Lisäksi rikoksena tutkittavat Kärnän lausumat ja hänen ehdottomansa ihmisarvoa vakavalla tavalla 
tahallisesti ja syvästi loukkaavat laittomat toimenpiteet kohdistuvat globaalisti miljardeihin ihmisiin, 
jotka ovat kieltäytyneet ”koronarokotuksista”, jotka ovat tosiasiassa tehottomia, hengenvaarallisia 
ja aiheuttavat tuntemattomia, loppuelämään vaikuttavia vakavia haittoja piikitysten kohteeksi 
joutuvien ja heidän eritteidensä läheisyydessä olevien terveydelle ja hengelle. Vastaavia 
rangaistavaksi säädettyjä lausumia ovat esittäneet myös mm. Supon virkamies Antti Pelttari, jonka 
lausuma on osa tätä tutkintapyyntöä sekä aiemmissa tutkintapyynnöissä mainitut henkilöt (mm. 
Antti Kurvinen, Fatim Diarra, Sauli Niinistö, Sanna Marin, Supon viestintäasiantuntija Anni Lehtonen, 
useat valtamedian toimittajat ja päätoimittajat) ja muut ”rokottamattomia” lausumillaan 
halventaneet ja syrjivät henkilöt.  
 
Asianomistajia ovat tässä Kärnän ja Pelttarin lausumia koskevassa täydentävässä tutkintapyynnössä 
kaikki, joita he lausumillaan ovat rikollisesti syrjineet ja yrittävät lausumillaan pakottaa ihmiskokeen 
(”koronarokotteen” ja siihen liittyvien pakkotoimien) alaisuuteen ja laittomiin perus- ja ihmis-
oikeuksien rajoittamisiin, eristämiseen yhteiskunnasta ja sakotuksiin pakkorokotusagendalla 
kokeellisissa injektoinneissa. Kaikki Kärnän, Pelttarin ja muiden vastaavien lausujien ja päättäjien 
julkisesti vaatimat ja pakottamat rokottamattomiin kohdistuvat eristämiset, muut pakkotoimet, 
ihmiskokeeseen rinnastuvat covid19-injektoinnit, valheellinen Kärnän, Pelttarin, valtiojohdon, THL:n, 
Fimean, AVI:ien, muiden viranomaisten, kansanedustajien ja valtamedian toteuttama massiivinen 
tahallinen disinformaatio, laiton sensuuri, keinotekoiset maskipakot, terveysvauriot, injektoinnin 
aiheuttamat kuolemat, laiton rokotepassi ja keinotekoisen pandemian  aiheuttamat taloudelliset 
vahingot, terveyden vahingoittaminen, vaarantamisrikokset, kansanmurharikollisuus, rikos 
ihmisyyttä vastaan, syrjintä, työsuhteiden irtisanomiset, törkeät petokset ja laajat kaikkiin perus- ja 
ihmisoikeuksiin laittomasti puuttuvat rajoitukset ovat osa rikollisuutta, jonka toteutuksiin Kärnä ja 
muut tutkintapyynnössä mainitut ovat huomattavan pitkäkestoisesti, suunnitelmallisesti  ja 
aktiivisesti osallistuneet.  
 

2. Tutkintapyynnön liittyminen 17.11.2021, 18.11.2021 ja 31.5.2021-25.11.2021 
vireille laittamiini muihin julkisiin tutkintapyyntöihin sekä tutkintapyyntöjen  
julkistustarve asianomistajien tiedonsaantioikeuden ja muiden oikeuksien 
turvaamiseksi 
 
Olen julkistanut tämän ja muut asiaan liittyvät tutkintapyynnöt virkamafia.fi-sivuilla asianomistajien  
suuren määrän vuoksi, ja jotta he saavat rikollisen sensuurin ohi oikeaa tietoa kokeellisten 
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injektointien aiheuttamasta vakavasta hengenvaarasta, kuolemista, vakavista rokotehaitoista, 
Kärnän ym. toteuttamien ja Kärnän julkisesti vaatimien pakkotoimien laittomuudesta, tekojen 
rangaistavuudesta ja uhrien määrästä ja uhrien omista oikeuksista rikosten asianomistajina.  
 
Tutkintapyyntöön on alustavasti ilmoittanut yhtyvänsä yli 130 ihmistä, joilla on kaikilla selvä asema 
tässä tutkintapyynnössä kuvattujen rikosten uhreina ja asianomistajina ja samalla asianomistaja-
asema muissakin koronapetoksiin ja valtiopetoksiin liittyvissä tutkintapyynnöissä. Virkamafia.fi-
sivuilla julkistamistani tutkintapyynnöistä erityisesti aiemmat tutkintapyynnöt nro 7, 10 ja 11 liittyvät 
koronapetoskokonaisuuteen ja Kärnän, Antti Kurvisen, Fatim Diarran, presidentti Niinistön, 
pääministeri Sanna Marinin, valtioneuvoston muiden jäsenten, Supon viestintäjohtajan Anni 
Lehtosen ja Supon virkamiehen Antti Pelttarin lausumiin.  

  
3. Tutkintapyynnön kohteena olevat Kärnän ja Pelttarin lausumat, 

rikosnimikkeet ja rikoksesta epäiltyinä kuultavat tutkittavassa asiassa 
 
Rikoksesta epäillyn asemassa tulee kuulla tässä tutkintapyynnössä yksilöidyistä lausumistaan 
seuraavat henkilöt: 
 
1) Kärnä Mikko 
2) Pelttari Antti 
3) Kurvinen, Diarra, Niinistö, Marin, Lehtonen ja muut vastaavia lausumia aiemmin julkisesti 

esittäneet ja koronarajoituksista ja rokotepasseista päättäneet 
4) rokotteeksi väitetyn injektion haittoja, kuolemia, vastuunrajoitussopimuksia ja ihmiskoe-

luonnetta laittomalla salailulla, vihapuhelausumilla ja sensuurilla peitelleet ja niihin tekoihin 
osallistuneet henkilöt 

 
Tässä tutkintapyynnössä kuvatut teot tulee tutkia 
 
1) törkeänä virka-aseman väärinkäyttämisenä (Pelttarin eli virkamiehen lausumien osalta) 

 
2) syrjintänä 
 

3) törkeänä kiihottamisrikoksena eli törkeänä kiihottamisena rokottamattomien kansanryhmää 
vastaan siten, että motiivina on ollut valtiojohtoisen disinformaation tahallinen levittäminen, 
oikeiden rokotehaitta- ja kuolintilastojen ja muun normaalin informaation estäminen, laittomien 
rajoitusten, perus- ja ihmisoikeusloukkausten ja tahallisten syrjintärikosten toteutus tässä 
tutkintapyynnössä ja tutkintapyynnöissä 1-11 mainittujen muiden rikosnimikkeiden mukaisten 
tekojen jatkamiseksi ja peittelemiseksi koko väestöön ja erityisesti lausumien osalta 
koronarokottamattomaan  väestönosaan kohdennetuilla ja globaalisti kohdennetuilla törkeillä 
petosrikoksilla, rikoksilla ihmisyyttä vastaan ja tässä tutkintapyynnössä kuvatuilla rikoksilla 

 

4) julkisena kehottamisena rikokseen 
 

5) törkeänä kunnianloukkauksena 
 

6) yllyttämisenä, avunantona ja/tai osallisuutena (tekijävastuullisena) seuraaviin rikoksiin, joiden 
toteutuksen jatkamiseksi Mikko Kärnän, Antti Pelttarin, Anni Lehtosen, Antti Kurvisen, Fatim 
Diarran, Sauli Niinistön, Sanna Marinin, Tytti Tuppuraisen, THL:n ja HUS:n virkamiesten, 
valtamedian toimittajien ja päätoimittajien ja muiden vastaavia ”foliohattu”-, ”kidnappaus”-, 
”salaliitto”- ja ”eristämis”-lausumat on laadittu 
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A) törkeä rikos ihmisyyttä vastaan 
B) osallisuus kansanmurhaan kansallisesti Suomessa sekä globaalisti ja ylikansallisesti saman 

”koronarokotuksen” ja laittomien koronarajoitusten kohteena olevissa valtioissa 
C) törkeä pahoinpitely, törkeä vamman- ja kuolemantuottamus, vaaran aiheuttaminen, niihin 

pakottaminen rokottamattomiin kohdistetuilla painostustoimilla ja vastaavien tekojen 
jatkaminen koko väestöön kohdistettuna rikoksena sekä tekojen yritysasteella rangaistavat 
tekomuodot 

D) törkeä petos 
E) syrjintätarkoitus 

 

 
Kaikki tässä täydentävässä tutkintapyynnössä yksilöidyt teot tulee tutkia tutkintapyynnöissä 7, 10 ja 
11 yksilöidyn koronaan liittyvän tekokokonaisuuden osana. Poliisin tulee myös selvittää, ketkä 
lausujista ovat mahdollisesti sopineet keskenään syrjintä- ja kiihottamisrikosten ja muiden tekojen 
toteutuksista keskenään etukäteen. Poliisin tulee selvittää etenkin Niinistön, Lehtosen, Marinin, 
Pelttarin ja Kurvisen lausumien yhteys toisiinsa ja Kurvisen ja Kärnän lausumien yhteys toisiinsa ja 
piikityspäätöksiin ja laittomien rajoitustoimien laajentamisvaatimuksiin, joihin kaikki lainvastaiset 
lausumat liittyvät.   

   

4. Tahallisuus ja rikosten törkeysperusteet tekojen alkaessa ja niitä tahallaan 
jatkettaessa 
 
Kärnän ja Pelttarin teot ja kaikkien tekoihin osallistuneiden teot on tehty kansanedustajan ja korkean 
virkamiehen virka-asemassa, joissa edellytetään ehdotonta syrjimättömyyttä ja lainkuuliaisuutta. He 
ovat ymmärtäneet tai heiltä voidaan edellyttää perustuslain ja ihmisoikeuden noudattamista kaikissa 
olosuhteissa ilman poikkeusta. Heidän ja kenenkään tehtäviin ei ole edes säädetty 
poikkeamisoikeutta. Tästä tietoisena he ovat tahallaan laatineet julkisia lausumia, joiden ainut ja 
avoin tavoite on ollut asiattomasti ja faktojen virheellisyydestä ja lausumien loukkaavuudesta 
tietoisena loukata lausumiensa kohteena olevien kaikkien ”rokottamattomiksi” luokittelemiensa 
ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia poikkeuksellisen vakavalla tavalla. Lausumien ja vain 
rokottamattomiksi luokiteltuihin ihmisiin kohdennettujen laittomien rajoitusten tavoitteena on 
samalla ollut erityisesti 1930-luvun natsiorganisaation syrjintäperusteita ilmentäen ja muiden 
diktatoristen yhteiskuntien menetelmille tyypillisellä tavalla estää kokonaan kriittinen tiedonvälitys 
vakavien rokotehaittojen ja kuolemien seurauksia peitellen ja mielivaltaisia rajoituksia 
”rokottamattomille” pakottaen ja heitä ”haitallisiksi” ja ”disinformaatikoiksi”, ”kidnappaajiksi” ja 
”salaliittoteoreetikoiksi” perusteettomasti leimaten pakottaa KAIKKI (myös rokottamattomat) 
osallistumaan rikolliseen ihmiskokeeseen.  
 
Kärnä, Pelttari ja muut loukkaavia rokottamien ”haitalliseksi” leimaamista ja vihaan kiihottavia  
lausumia esittäneet henkilöt ovat esittäneet ”rokottamattomien” ihmisarvoa loukkaavat ja perus- ja 
ihmisoikeuksien totaaliseen estämiseen rokotetuilta tähtäävät lausumansa tilanteessa, jossa  
 
1) Kärnän, Pelttarin ja kaikkien vastaavia lausumia esittäneiden tieten sellainen vihapuhe ja 

vihapuheella ja perättömillä ”mielisairaaksi” leimaavilla lausumilla päätöksentekoon 
vaikuttaminen ja pakottaminen on kiellettyä sinänsä mm. perus- ja ihmisoikeussääntelyn, 
valtioneuvoston 4.10.2019 teettämän ”Viha vallassa”-asiantuntijatekstin 
(https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161812), yhdenvertaisuuslain sekä PL 29 §:n 
kansanedustajille ja PL 2 §:n 3 momentin, PL 22 §:n ja EIS 1, 13, 14, 17-18 artiklojen virkamiehille 
ja julkisen vallan käyttäjille säätämän pakottavan laillisuus- ja syrjimättömyysvelvoitteen 
perusteella. 
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2) Lausumilla on nimenomaan päätavoitteena myös ihmisten terveydentilan ja hengen 
vaarantaminen ja vahingoittaminen tietoisena ”koronarokotteiden” vaarallisuudesta, 
kuolemantapauksista, rokotehaittojen valtavasta määrästä, rokotteiksi väitettyjen injektioiden 
kokeellisuudesta, tutkimusten puuttumisesta ja valtiojohtoisen disinformaation tahallisuudesta, 
jota on Kärnän, Kurvisen, Pelttarin, Lehtosen, Niinistön, Marinin, Diarran, päätoimittajien ym. 
asenteellisilla avoimen vihamielisillä lausumilla ja laittomalla sensuurilla pahennettu ja 
tarkoitettu toteuttaa. 

 
Kyse ei ole siitä, että ”rokotteista” kriittisesti kertovat olisivat ”salaliittoteoreetikoita”, 
”disinformaation levittäjiä”, ”foliohattuja”, ”yhteiskunnan kidnappaajia”, ”haitallisia”, ”tartuttajia” 
tai mitään muutakaan Kärnän, Kurvisen, Pelttarin, Lehtosen, Niinistön, Marinin, Diarran, HUS:n ja 
THL:n väittämää. Sen sijaan kyse on siitä, että 
 
1) Heidän lausumansa ja vaatimansa vain ”rokottamattomiin” kohdistuvat pakkotoimet ovat  

heidän tehtävissään kiellettyjä moninkertaisin normein ja niiden esittäminen ja syrjivien 
pakkotoimien vaatiminen  säädetään myös rikokseksi. 

 
2) He ovat tienneet tai heidän olisi tullut tietää, että disinformaatiota levittävät lääketeollisuus, 

valtioneuvoston jäsenet, ja että injektiot ovat tehottomia väitettyyn koronatautiin ja lisäksi 
hengenvaarallisia kokeellisia injektointeja ja silti ovat markkinoineet ja ovat pakottamassa niitä  
”turvallisina koronarokotteina” ihmisiin petoksellisesti injektoimalla ja toteuttamassa laitonta 
ihmiskoetta katastrofaalisin, jo nyt kuolintilastoista ja haittailmoitusten määrästä ja laadusta 
paljastuvin seurauksin. 

 
Lääketeollisuus on osa laajaa rikollista korruptioverkostoa, joka hankkii miljardien rikoshyötyjä 
tilastoja ja tutkimustuloksia väärentämällä, laittomalla sensuurilla, disinformaatiolla, päättäjiä 
lahjomalla ja maksattamalla petoksensa kohderyhmällä tehottomia ja kalliita lääkkeitä sekä 
kauppaamalla tahallaan väestölle tehottomia lääkkeitä siksi, että valitaan markkinoiden kalliimpi 
vaihtoehto rikoshyödyn maksimoimiseksi. Lisäksi pääministeri Marin on tekojensa alkaessa ja 
disinformaatiota johtaessaan ensin itse 10.8.2021 kirjoituksellaan myöntänyt vastaavat teot 
järjestäytyneeksi rikollisuudeksi ja itse myöntänyt tehottomiksi myös maskit. Sekä tehottomia, 
puutteellisesti tutkittuja kokeellisia injektioita että tehottomia maskeja on markkinoitu, niitä 
koskevia pakkotoimia toteutettu ja pyritty toteuttamaan koronapelkoa lietsomalla, sensuurilla ja 
Kärnän, Niinistön, Marinin, Kurvisen, Pelttarin, Lehtosen, Diarran, valtamedian ja valtiojohdon 
tuottamalla disinformaatiolla, vihapuheella ja laittomalla sensuurilla. 
 
”Rokotteet” eivät tehoa koronaan eivätkä terveet rokottamattomat tartuta ketään, vaan 
valtioneuvoston U-kirjelmästä 39/2020, STM:n Törmäkankaan 23.6.2020 muistiosta, lääkäri Seppo 
Sutisen, virologi Tamara Tuumisen, lääkäri Mikael Kivivuoren ja kymmenien lääkärien asiantuntija-
lausunnoista ja toteutuneista haittailmoituksista, ruumiinavaustiedoista, kuolintilastoista ja 
tartuntalähteitä ja sairastavuuden kasvua koskevista aidoista tilastotiedoista näkyy, että tartuttajina 
toimivat tosiasiassa rokotetut, sairaalassa ovat rokotetut ja sairastavuus ja kuolleisuus kasvaa 
rokotuskattavuuden ja rokotuskertojen kasvaessa.  
 
Tämä tarkoittaa, että ”rokotteet” ovat vaarallisia, tehottomia ja niiden maksattaminen on 
petoksellista toimintaa ja terveyttä ja henkeä vaarantavaa, valtavia uhrimääriä aiheuttavaa 
ihmisoikeusrikollisuutta. Kärnä, Pelttari, Marin, Nohynek, Rämet, Lehtonen, useat julkisuudessa 
lausuneet lääkärit ja AVI:n virkamiehet ym. ovat olleet mukana toteuttamassa rokotepetoksia myös 
väärennettyjen tilastojen avulla. Tilastot osoittavat, että tartuntalähteinä toimivat mm. 2-3 kertaa 
rokotetut. Todellisen tilanteen sensuroimiseksi ja koko väestöä koskevan disinformaation 
levittämiseksi THL:n laittoman ohjeistuksen mukaan kaikki 21 vrk:n kuluessa piikkihaitan saaneet on 
tilastojen vääristämiseksi kirjattu ”rokottamattomiksi”. 
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Kärnä, Pelttari, Kurvinen ja muut disinformaatioon perustuvan ihmiskokeen ja laittomien 
perusteettomien ja syrjivien rajoitustoimien toteuttajat ovat Niinistön ja Marinin johdolla tästä 
kaikesta tietoisina toteuttaneet koronatoimiksi väitettyjä laajoja injektointeja, yritystoiminnan ja 
liikkumisen rajoituksia ja muita koronan varjolla toteutettuja laittomia perus- ja 
ihmisoikeusloukkauksia ja ihmisoikeusrikoksia. Kärnä ja muut rokottamattomiin vihapuhe- ja 
rajoitustoimia kohdistaneet ovat silti tässäkin tilanteessa suunnitelmallisesti tahallaan pyrkineet 
poikkeuksellisen törkeillä lausumillaan laajentamaan ja lisäämään avoimeen syrjintään perustuvia 
vakavalla tavalla yksilönvapautta lopettavia ja syrjimättömyyden, sananvapauden, 
tiedonsaantioikeuden, liikkumis- ja kokoontumisoikeuden, elämän ja terveyden perus- ja 
ihmisoikeuksia poistavia laittomia rajoituksia.  
 
Kaikki lausumat ja Kärnän vaatimat ”rokottamattomien” eristystoimet ovat sekä lääketieteellisin 
että juridisin perustein täysin kestämättömiä. Koska uhkaavat lausumat ja eristämisvaatimukset 
kohdistuvat perusteettomasti vain ”rokottamattomiin”, erityisesti Kärnän lausumat ovat 
syrjintärikosnimikkeen tarkoittamaa terveydentilaan ja vakaumukseen perustuvaa ehdottomasti 
kiellettyä  syrjintää, kiihottamisrikoksessa tarkoitettu tietyn ihmisryhmän tahallista loukkaamista ja 
uhkaamista ja niiden tarkoituksena on toteuttaa yhdenvertaisuuslain 5, 8, 10, 13, 14 ja 16 §:ien 
kieltämät kaikki rangaistavan syrjinnän muodot (välitön syrjintä, välillinen syrjintä, häirintä). Ne ovat 
myös kiellettyjä vastatoimia, joiden todellisena tarkoituksena on ”säätää” rokotepakko ja pakottaa 
vihapuheen kohteena olevat rokottamattomat tuhoamaan oma ja läheistensä terveydentila 
pysyvästi ja ottamaan kehoonsa todennäköisellä vammautumis- ja kuolemariskillä täysin kokeellista 
geeniteknologiaa aineen koostumusta, haittoja ja kuolemanriskiä tahallisesti salaten ja tilastoja 
tahallisesti väärentäen, jotta tilastoilla peiteltäisiin ”rokotteiden” todelliset seuraukset ja Kärnän ym. 
vihapuheella estettäisiin oikean tiedon esittäminen. 
 
Kärnä yrittää ts. pakottaa rokottamattomat karsinoihin kuin elukat viedäkseen uhreiltaan koko 
ihmisarvon kokonaan ja lisäksi käyttääkseen rokotepakkotoimia ja muita laittomia rangaistuksen 
luonteisia vastatoimia pakottaakseen lähes 700.000 ihmistä vahingoittamaan omaa ja lastensa 
terveyttä pysyvästi ja pakottaakseen uhrit ihmiskokeeseen, jossa on panoksena jokaisen laittomaan 
ihmiskokeeseen osallistuvan henki. 
 
Lisäksi Sanna Marin, Mikko Kärnä, Sauli Niinistö, Antti Kurvinen, Tytti Tuppurainen, Krista Kiuru, 
Maria Ohisalo, Anna-Maja Henriksson, Tuomas Pöysti, perustuslakivaliokunta, valtioneuvosto ja 134 
kansanedustajaa ovat samaan aikaan olleet yhdessä toteuttamassa muissa tutkintapyynnöissäni 
yksilöityjä laittomia EU-päätöksiä, laitonta elvytykseksi väitettyä 18.5.2021 päätöstä väärän 
lainkohdan ja väärän äänestysmääräenemmistön perusteella, rikkomassa rangaistavaksi säädetyllä  
tavalla PL 2 §:n 3 momentin säätämää laillisuusperiaatetta edeltävissä päätöksissä ja kaikissa 
”koronatoimiin” liittyvissä perusteettomissa, mielivaltaisissa, epäloogisissa ja syrjivissä rajoituksissa, 
jotka kohdentuvat syrjintärikoksessa tarkoitetulla tavalla eriarvoisesti väestöön a) vakaumuksen, b) 
terveydentilan ja c) virka-aseman perusteella. 
 

5. Vankeusrangaistuksen perustelut ja korvausvelvoite 
 
Todisteena tässä ja 18.11.2021 tutkintapyynnössä ovat mm. tanskalaisen professorin Peter C. 
Gøtzschen tuore julkinen haastattelu, jossa hän kertoo lääketeollisuuden jatkaneen törkeitä petoksia 
keskeytyksettä. Meneillään oleva kokeellinen covid19-injektointi rikollisine tiedotusmenetelmineen, 
tilastojen väärentämisineen sekä laittomalla sensuurilla ja Marinin johdolla toteutettuina laittomina 
laajoina perus- ja ihmisoikeusloukkauksina ja PL 23 §:n, EIS 17-18 artiklan vastaisina keinotekoisina 
pakkoina perustuu samanlaiseen maailmanlaajuiseen petokseen, josta Marin, Kärnä ja muut tekoihin 
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osalliset ovat olleet tietoisia ja Kärnän, Pelttarin, Kurvisen ja muidenkin koronarokotusten ja -
rajoitusten toteuttajien on kuulunut tietää.  
 
He alkoivat yhdessä Suomessa johtamaan ja toteuttamaan samanlaista petoksellista toimintaa kuin 
esim. 22.11.2021 paljastamassani hehkulamppupetoksessa ja jollainen Marinin 10.8.2010 
julkistamassa tekstissä kuvataan. Tekoihin on ryhdytty, jotta niillä on kansalaisten terveyden ja 
hengen kustannuksella hankittu ja pyritty hankkimaan laajoihin törkeisiin lääkepetoksiin 
osallistuneille ja niitä koronan varjolla lisää toteuttaville lääkejäteille ja maskinvalmistajille sekä 
ulkomaista miljoonarahoitusta salaa hankkivalle Tampereen rokotetutkimuskeskukselle ja valtion 
rahoittamalle medialle (mm. HS:lle) rikoshyödyksi katsottavaa taloudellista hyötyä, jonka määrä on 
useita biljoonia ja kertautuu tehottomien injektointien uusintajaksoissa 4-6 kk välein ja kohonneina 
sairaanhoito- ja tutkimuskustannuksina, jotka ovat syy-yhteydessä injektoinneilla aiheutettuihin 
sairauksiin ja immuunikatoon, joka heikentää vastustuskykyä muitakin sairauksia vastaan. Marinin ja 
hänen hallituksensa johtamilla laittomilla toimilla on hankittu juuri sellaista taloudellista hyötyä, jota 
tarkoitetaan RL 36:1 ja 2 §:n tunnusmerkistöissä törkeän petoksen rikoshyödyllä. Kärnä pyrkii 
pakotteillaan lisäämään henkilöiden sairauksia, vammoja ja kuolemia ja em. rikoshyötyjä. 
 
He ovat yhdessä tahallaan toteuttaneet prosessia biljoonien rikoshyödyn hankkimiseksi 
maskinvalmistajalle, niiden myyjille ja kokeellisen vaarallisen injektion tuottajille ja markkinoijille. He 
ovat toteuttaneet maailmanlaajuista koronahuijausta tahallisesti virheellistä tietoa tuottamalla, 
luomalla koronahysteriaa vääristellyn faktan ja laittoman sensuurin avulla ja avoimella vihapuheella 
estäneet uhreja puolustautumasta vakavaa rikollisuutta vastaan ja toteuttaneet mielivaltaisia 
pakkotoimia, joita ei demokraattisessa yhteiskunnassamme ihmis- ja perusoikeussääntelyn kieltojen 
vuoksi ole saanut toteuttaa lainkaan.  
 
Valtiojohto, Supo, valtamedia ja kansanedustajat ovat jatkaneet rikoskumppanivastuulla 
disinformaatiota ja sensuuria toteuttaneiden päätoimittajien, facebookin salaisten 
faktantarkistusryhmien, Zuckerbergin, tutkintapyynnössä mainittujen ulkomaisten vaikuttajien, 
etenkin Faucin ja Schwabin kanssa etukäteen sovitun erehdyttämisen ja sensuroinnin avulla  
kokeellisen injektion ja siihen liittyvien pakkotoimien pakottamista koko väestöön kansallisesti ja 
lisäksi globaalisti. He ovat jatkaneet maailmanlaajuisen ihmiskokeen häikäilemätöntä toteutusta 
disinformaatioon, vihapuheeseen ja massiiviseen sensuuriin perustuen ja injektioiden ja 
maskipakkojen ”turvallisiksi”, ”tehokkaiksi” ja ”välttämättömiksi” markkinointia, vaikka injektoinnin 
seurauksena syntyvä pysyvien vakavien haittavaikutusten, terveysvaurioiden ja kuolemantapausten 
valtava määrä on ollut injektoinnin jatkajien ja ”rokottamattomiin” kohdistettuja uusia ”eristys”-
toimia toteuttaneen Kärnän tiedossa. Sitä oikeaa tietoa on vaan tahallaan salailtu kansalaisilta ja 
globaalisti, vaikka tilastoista näkyy suoraan covid19-piikitysten tehottomuus, ennakoimattomat ja 
tuntemattomat vakavat haitat, kuolemantapausten äkkijyrkkä nousu ja valtiojohtoisen 
disinformaation valheiden muuttuminen ja ristiriitaisuus. Informaation ristiriitoja on peitelty eikä 
niitä ole selitelty eikä pysty kukaan edes selittämään laillisella tavalla. Siksi mm. Kärnä perustelee 
kantojaan ainoastaan täysin asiattomilla argumenteilla leimaamalla kaikki vastustajat ja oikeat 
tiedon jakajat mielenterveyspotilaiksi ja alentamalla heitä eläimiä alhaisempaan ”vaarallisina” 
yhteiskunnan ulkopuolelle kokonaan eristettävää ihmisjoukkoon. Kärnän lausumat eivät edusta 
demokraatista ja laillista päätöksentekoa miltään osin. 
 
Koko ”koronapandemia”, Kärnän vihapuhelausumat sekä laittomat, 1930-luvun Saksan menetelmiin 
rinnastuvat ”eristystoimet” perustuvat vallan väärin käyttöön, poliittiseen toimintaan EU-
liittovaltiokehityksen eteenpäinviemiseksi ja yksilönvapauden poistamistavoitteeseen eikä 
terveyden turvaamiseen. Päinvastoin päättäjät ovat ajaneet omia ja taloudellisten hyötyjien etuja 
poliittisin perustein vaurioittamiensa uhrien elämän, terveyden ja hengen tuhoamisesta 
piittaamatta.  
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Kyse on ollut juuri sellaisesta laittomasta sensuurista ja mielivaltaisesta, koronahuijauksen varjolla 
toteutetusta petoksellisesta laittomasta laajasta perus- ja ihmisoikeuksien kaventamisesta, 
poistamisesta rokottamattomilta kokonaan ja laajasta estämisestä, joista mitään valtiosääntömme, 
perustuslakimme ja ihmisoikeussopimus eivät ole missään tekojen toteutusvaiheessa päättäjille ja 
sensuurin toteuttajille mahdollistaneet. Siksi siitä tulee rangaista Kärnä, Marin, Niinistö, Kurvinen, 
Diarra, Pelttari, Lehtonen, Marin ja jokainen sensuuriin, pakotetoimiin, vihapuhelausumiin, 
piikitysten toteutustoimiin, koronapassi- ja rajoitustoimipäätöksentekoon osallistunut 
vankeusrangaistuksella.  
 
Valtio ja tekojen toteuttajat ovat myös yhteisvastuussa uhreille aiheuttamistaan vahingoista. 
Korvattavaa vahinkoa ovat a) vammat, b) kuolemat, c) rikosten aiheuttama kärsimys a d) jokainen 
ihmis- ja perusoikeusloukkaus. 
 

6. Rajoitusten ja väitetyn ”yleisvaarallisen” tartuntataudin syy-yhteyden 
puuttuminen ja PL 23 §:n rajoitusoikeuden puuttuminen 
 
Syömisoikeus ”koronajunassa”, kellonaikaan sidotut rajoitukset, haittailmoitusten määrä ja 
kuolintilastojen kasvu todentavat törkeän petoksen, ja että maski, rokotepassi ja injektiot eivät ole 
auttaneet väitettyyn koronapandemiaan. Kyse ei ole siitä, että ihmiset kuolevat ja sairastuvat 
koronaan, vaan siitä, että  
 
1) ihmiset ovat kuolleet ja vammautuneet kokeellisesta injektoinnista 
2) kuolin- ja sairastuvuusmäärät kasvavat, mitä enemmän piikitetään ja mitä suurempi 

”rokotekattavuus” piikityksillä on aikaansaatu 
3) sen tosiasian ja todellisen syy-yhteyden peittelemiseksi tilastoja on väärennetty 
4) kyseessä ei ole ”rokotus” 
5) ihmisiin (nimenomaan koko väestöön ja globaalisti) halutaan vimmaisesti pakottaa ihmiskoe ja 

Kärnän ym. vaatima ”rokotepakko”, vaikka kaikki päättäjät tietävät, että ”rokotetta” ei ole 
tutkittu, ja vaikka rokotettavilta salataan tahallaan haittoja, kuolemia ja injektion koostumusta 
eikä kukaan tiedä injektoitaessa, mitä aine sisältää ja mitä pitkäaikaisia ja pysyviä haittoja siitä 
seuraa 

 
Tartuntatautilaissa säädetty syy-yhteysvaatimus ei täyty, koska mielivaltaisilla rajoituksilla ei ole 
mitään syy-yhteyttä tarttuvuuteen, ja injektioilla on aiheutettu ja lisätty sairauksia ja kuolemia eikä 
todistettavasti estetty niitä lainkaan. Näin ollen liikkumis- ja muut kellonaikaan ja 
”rokottamattomiin” kohdistuvat kaikki rajoitukset ovat kiellettyjä jo yksinomaan tartuntatautilain 
soveltumisedellytysten puuttumisen vuoksi. 
 
PL 22 § ja EIS 1, 17 ja 18 artiklat säätävät kaikkien perus- ja ihmisoikeuksien toteutusvelvoitteet.         
PL 23 § säätää otsikolla ”perusoikeudet poikkeusoloissa”, että rajoituksia voidaan säätää ylipäänsä 
vain ”välttämättömyys”-edellytyksen täyttyessä ja ”poikkeusoloissa”. Koska syy-yhteys puuttuu 
rajoitusten välillä suhteessa sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen, jotka näkyvät (vääristelemättömistä) 
tilastoista, ja koska kyseessä eivät ole ”koronasta” johtuvat poikkeusolot, mitkään PL 23 §:n säätämät 
perus- ja ihmisoikeuden rajoitusperusteet eivät täyty eli kaikki kellonaikaan, maskeihin, 
rokottamattomien liikkumis- ja asiointirajoituksiin, ravintoloihin ja eristämiseen liittyvät rajoitukset 
ovat pätemättömiä ja niistä päättäminen ja niiden julkinen vaatiminen ylittää valtioneuvoston, 
Niinistön, Kärnän, Pelttarin ja jokaisen päättäjän harkintavallan. 
 
Sen sijaan laittomia rajoitustoimia ja lausumia tulee nyt tutkia nimenomaan rikoksena. 
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Kärnä on jatkanut keskitysleirityyppisiä ”eristämis”-vaatimuksiaan, valheellista vihamielistä 
”rokottamattomien vaarallisuus”-propagandaa ja ”rokotteisiin” pakottamistoimiaan samaan aikaan, 
kun esim. kv. lääkäriryhmä on patologi Seppo Sutisen 18.11.2021 lausunnosta ja minun 18.11.2021 
vireille laittamastani tutkintapyynnöstä ilmenevällä tavalla todennut, että injektioiden seurauksena 
syövät lisääntyvät, punasolut paakkuuntuvat ja injektoinnit aiheuttavat immuunikatoa, sydän, aivo- 
ja verisuonisairauksia ja lisäksi kaikkien ja erityisesti nuorten poikalapsien, syntymättömien vauvojen 
ja hyväkuntoisten urheilijoiden kuolemat jatkavat jyrkkää kasvuaan ”rokote”-kierrosten ja 
”rokotekattavuuden” lisääntyessä. 
 
Kuka tahansa ymmärtää kaikki valtiojohdon, VR:n, lentoliikenteen ja AVI:n rajoitukset a) tehottomiksi 
tarttuvuuden kannalta, b) epäloogisiksi ja naurettaviksi ja c) että rajoituksilla ja väitetyn koronan 
estämisellä ei ole mitään syy-yhteyttä keskenään. Ainoa yhteys koronarajoitusten, injektointien ja 
maskien välillä on taloudellisen hyödyn hankinta erehdyttämällä ja pakottamalla väestöä tiettyjen 
toimijoiden taloudellisen ja muun vallan väärinkäytön toteutuksiin. Nyt poliisin tulee tämä 
erehdyttäminen ja sen avulla toteutetut teot ja taloudelliset hyödyt ja Kärnän ym. tutkintapyynnöissä 
yksilöityjen henkilöiden syrjintää ja vihapuhetta sisältävät lausumat tutkia tutkintapyynnöissä 
yksilöityinä rikoksina.  
  

7. Kärnän lausumat ja PL 29 §:ssä säädetty kansanedustajan ehdoton velvoite   
 
Kärnä on mm. twiitannut seuraavat rikoksena tutkittavat tekstit:  
 
”Suomessa on yli 12-vuotiaita rokottamattomia noin 661.000 henkilöä. Se on aivan liikaa. 
Koronapassin käyttöä on välttämätöntä laajentaa kaikkialle ja nopeasti. Rokottamattomat on 
saatava eristyksiin muusta yhteiskunnasta.” 
 
”Eristyshän loppuu siinä vaiheessa kun ottaa rokotteen, kuten jokainen fiksu kansalainen tekee. Jos 
on lääketieteellinen syy olla ottamatta, niin sitten pitää tietysti voida asioida kaikkialla vapaasti.” 
 
”Luulen että tämän ns. rokotekriittisyyden takana on paljon myös mielenterveysongelmia. Näitä 
pitäisi hoitaa. Ihmisillä on ollut liikaa aikaa lukea nettiä yön pimeinä tunteina ja kaivaa sieltä vaan 
potaskaa, joka vahvistaa omia sekavia mielikuvia. Huolestuttava ilmiö.” 
 
”Siis mitä h*lvettiä @Nordea@Nordea_FI? Oletteko palkanneet jonkun ylilaudalta tai jostain FB:n 

rokotekriitikkoryhmästä kirjoittamaan viralliset uutiskirjeenne? Onko tämä todella Nordean 

virallinen linja? Olen aivan järkyttynyt.” 

”Suomessa nykyisin vallassa olevat saamelaiset ovat kolonialistinen valloittajakansa, jota tuhosivat 
oikean Lapin perinteiset elinkeinot, eli metsästyksen sekä kalastuksen. Oikea alkuperäinen kansa 
nousee nyt. Ja se heitä pelottaa.” 

 
Lisäksi hän on vaatinut eduskunnassa ja postauksissaan perusteettomasti yhteiskunnan sulkemista 
kokonaan rokottamattomilta ja 1.000 euron sakkoa rokotepakkoa toteuttaakseen ja kehottanut 
olemaan hoitamatta sairastuneita, joilla ei ole ”koronarokotusta”.   
 
Kärnän lausumista mikään ei perustu tietoon ja ne ovat avoimesti tiettyä ihmisryhmää 
rokottamattomia vastaan suunnattua rikollista leimaavaa vihaan yllyttävää ja syrjintärikollisuuteen 
ja muuhun mielivaltaan yllyttävää vihapuhetta ja mielenterveysväitteet sisältävät myös 661.000 
henkilöä perusteettomasti ilman lääketieteellistä näyttöä ”mielisairaiksi” leimaavia törkeitä tahallisia 
ja toistettuja kunnianloukkauksia. Kärnä estää normaalia kriittistä mielipiteen vaihtoa ja perus- ja 
ihmisoikeudeksi säädetyn mielipiteenvapauden ja tiedonsaantioikeuden käyttöä. Kärnän lausumat 

https://twitter.com/Nordea
https://twitter.com/Nordea_FI
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ovat yksiselitteisesti törkeitä ja kansanedustajana esitettynä vielä poikkeuksellisen törkeitä ja täysin 
poikkeavia. Ne eivät ole millään perusteella enää sallitun sananvapauden piirissä. Sen sijaan 
lausumien tarkoituksena on perusteettomasti leimata ”hulluiksi” kaikki, jotka eivät ole Kärnän kanssa 
samaa mieltä eivätkä Kärnän vaatimalla tavalla alistu pakkorokotettavaksi vaarallisella kokeellisella 
ja koronaan tehoamattomalla ”rokotteella”. Kärnän tarkoituksena on avoimen törkeillä ja laittomia 
uhkauksia sisältävillä vihapuhelausumilla vaikuttaa vääristävästi päätöksentekoon.  
 
Tosiasiassa Kärnä ei tiedä mitään ”haitattomiksi” väittämistään injektoinneista tai ei välitä piikityksillä 
aiheutetuista kuolemista ja pysyvistä terveysvaurioista. Kärnä levittää laajalla jakelulla uhkaavia ja 
loukkaavia viestejään lähes päivittäin tilanteessa, jossa esim. Britanniassa ovat puolessa vuodessa 
hyväkuntoisten ammattilaistasoisten jalkapalloilijoiden ja valmentajien kuolemantapaukset 
lisääntyneet 500 %, 183 jalkapalloilijaa on saanut sydänkohtauksen ja heistä 108 kuollut. 5.11.2021 
mennessä kuolleita jalkapalloilijoita oli 75 ja nyt 108. Myös nuorten miesten kuolemat Skotlannissa 
ovat lisääntyneet 30 %, vauvoja kuolee poikkeavia määriä ennen syntymää, Suomessa kuolintilastot 
ovat kääntyneet jyrkkään kasvuun, Britanniassa 12-17-vuotiaiden poikien kuolemat ovat lisääntyneet 
poikkeavalla tavalla. VAER-työryhmä on lääkäri Seppo Sutisen 18.11.2021 laatiman asiakirjan 
osoittamalla tavalla todennut koronarokotteen aiheuttaneen alle vuodessa lähes 13.000 kuolemaa, 
kun kaikkiin muihin rokotteisiin on yhteensä 1990 lukien eli 30 vuodessa kuollut alle 9000, FIMEAssa 
on yli 20.000 rokotehaittailmoitusta, THL vääristää tilastoja rokotehaittojen ja -kuolemien 
peittelemiseksi kirjaamalla rokotereaktiot 21 vrk:n sisällä ”rokottamattomiksi” jne. Kaikki nämä 
muutokset ovat tapahtuneet Kärnän kaikille laittomasti pakottamien muka turvallisten ”rokotteiden” 
eli kokeellista geeniteknologiaa sisältävien piikitysten aloittamisen jälkeen eikä tällaisia uutisia ollut 
ennen piikityksiä. Valtamedia, Kärnä, THL, FIMEA ja HUS:n lääkärit peittelevät oikeita faktoja ja 
leimaavat niiden faktojen esittäjät ”mielisairaiksi” ja ”rokotevastaisiksi” ja muilla loukkaavilla 
valheellisilla termeillä. 
 
Lisäksi Kärnä leimaa samalla tavalla myös saamelaisia perättömillä ja ihmisarvoa loukkaavilla 
väitteillään, joita levittää samalla tavalla tahallaan ja laajalle.  
 
Kaikki tässä tutkintapyynnössä todisteena olevat Kärnän lausumat (TOD 1A-1F) tulee tutkia, syyttää 
ja tuomita rikoksina, jatketun tahallisen rikoksen osatekoina. Mikäli hän tuottaa niitä lisää, toimitan 
lisänäyttöä Kärnän rikoksista. 
 
Kärnän viestit ovat esimerkki siitä, kuinka avoimen syrjivä, pelkkään vihaan, uskomuksiin ja 
asenteellisuuteen perustuva, valheellinen ja ihmisoikeuksista piittaamaton henkilö on valittu 
eduskuntaan. Kärnä on siis valmis ylimielisesti lopettamaan 661.000 ihmisen kaikki ihmis- ja 
perusoikeudet. Kärnä todisti itse lausumillaan olevansa totaalisen väärässä paikassa eduskunnassa 
kansanedustajan tehtävässä. Kärnän toiminta ja lausumat ovat irtautuneet kokonaan kaikesta 
normistosta ja faktoista. Silti hän on tahallaan esittänyt julkisesti kansanedustajan roolissaan 
vaatimuksen 661.000 ihmisen karsinoimisesta samalla tavalla, jolla natsit eristivät ja eliminoivat 
juutalaiset ”vähempiarvoisina” ja ”haitallisina”, yhteiskunnasta erotettavina, eläintä alhaisemmaksi 
alennettuina otuksina ja tuhottavina kohteina.  
 
PL 29 § säätää Kärnänkin ehdottomaksi velvollisuudeksi: ”Kansanedustaja on velvollinen toimessaan 
noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä 
häntä sido muut määräykset.”  
 
Ylimpänä lainsäädäntöhierarkiassa ovat PL 106 ja 107 §:n säätämällä tavalla perustuslain normit ja 
sitäkin ylempänä ihmisoikeussopimuksen artiklat. Silti kansanedustaja Kärnä ylimielisesti yhtään 
normia ”vaatimuksilleen” yksilöimättä ja kokonaan ilman lain normien tukea ja täysin selvien 
lääketieteellisten faktojen vastaisesti pelkillä twiiteillä luulee olevansa oikeutettu lopettamaan kaikki 
661.000 henkilön ihmisoikeudet. Kärnä rinnastaa lausumissaan ”rokottamattomat” karjalaumaan 
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runnoakseen läpi tehottomia, vaarallisia ja haitallisia ihmiskokeita pakkorokotusperiaatteella 
vaihtoehtona sille, että jos ei ota Kärnän pakottamaa tuhoisaa kokeellista rokotetta, päätyy elämään 
ilman ihmisoikeuksia karsinassa kuin elukka osana ”eristettyjen” laumaa.  
 
Kärnän twiitti ei ole ”perustuslaki” eikä mikään laki, vaikka julkisen vallan käyttö voi Suomessa 
ainoastaan perustua PL 2 §:n 3 momentin ja PL 29 §:n mukaan lakeihin ja valtiosääntöömme. Kärnä 
toteuttaa eräänlaisena ”somediktaattorina käytännössä mielivaltaisia, mahdollisimman rikollisella ja 
maksimaalisen syrjivällä tavalla toteuttamiaan ”ihmisoikeussopimuksen lopettajaisia”. Kärnä ei välitä 
siitä, että kaikki hänen uhoilemansa pakotteet ovat ihmisoikeusrikos, ja että kansanedustajan ei 
kuulu toitottaa laittomia pakotteita a) somessa eikä b) eduskunnassa eikä c) missään muuallakaan. 
Kärnän teot ja ”eristämis”-toimet kieltää rikoslakimme, valtiosääntömme ja ihmisoikeussopimus 
kategorisesti häneltä ja kaikilta kaikkialla. 
 

8. Nordean analyytikkojen erinomainen teksti uutena todisteena ja tutkittavat 
lausumat rikosten todisteena 
 
Tässä tutkintapyynnössä ovat todisteena 
 
1) Kärnän twiitit 6 kpl, joissa kaikki sisältävät rokottamattomiin kohdistuvia asiattomia, valheellisia 

loukkaavia leimaavia ilmauksia, laittomia eristämisvaatimuksia ja jopa perättömiä 
rokottamattomat ”mielisairaaksi” leimaavia törkeitä väitteitä 

2) Pelttarin twiitti 
3) Nordean analyytikkojen sensuroimaton julkinen teksti, joka paljastaa rokotusten 

tehottomuuden, vaarallisuuden ja lääkejättien rikoshyötyjen määrän ja laittoman sensuurin, 
jonka kohteeksi myös tämä oikeaa rokotehaittatietoa sisältänyt teksti joutui 

4) Valtioneuvoston julkaisu https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161812 (Viha 
vallassa, julkaistu 4.102019) 

5) U-kirjelmä 39/2020 https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kirjelma/Sivut/U_39+2020.aspx 

 
9. Muu tutkintapyynnöille yhteinen todistelu  

 
Jokaista tutkintapyynnön otsikossa 2 yksilöityä henkilöä tulee kuulla lausumista, päätöksenteosta, 
sensuurista, tilastojen väärentämisestä ja muista edellä yksilöidyistä teoista ja laiminlyönneistä.  
 
Lisäksi muu henkilötodistelu on sama kuin 18.11.2021 vireille tulleessa tutkintapyynnössä.  

 
Kirjalliset todisteet ovat tässä tutkintapyynnössä muilta osin samat kuin 18.11.2021 tutkinta-
pyynnössä. Lisäksi toimitan todisteeksi 22.11.2021 Jaanalla on asiaa-ohjelmassa esittelemäni 
todisteet. Ohjelmaa on katsottu 3 vrk:ssa jo yli 
 20.000 kertaa. 
 
 

      Lohja 25.11.2021 
 
Jaana Kavonius 
Lakimies, OTK (eläkkeellä) 
Oikeusturvakeskus ry:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161812
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kirjelma/Sivut/U_39+2020.aspx

