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LEHDISTÖTIEDOTE 

 
 

Alta ja liitetiedostoista ilmenevä rikosilmoitus eilisestä 28.12.2021 
pakkorokotuspäätöksenteosta on tullut tänään virallisesti vireille. 
Lisäksi 27.12.2021 vireille laittamaani rikosilmoitukseen on yhtynyt jo 
lähes 500 rikoksen asianomistajaa. 
 
 



Mika Salmisen ja muiden rikokseen osallisten valehtelu ja eilisellä ja 
edeltävällä päätöksenteolla rikottu normisto selviää 
rikosilmoituksesta ja tiivistettynä poliisille menneen viestin s-postin 
kentästä ja vertaamalla valehtelua todisteina oleviin aitoihin 
tilastoihin.  
 
 

27.12.2021 vireille tullut rikosilmoitus löytyy viimeisenä tiedostona 
tässä viestissä. 
 
 

Muut rikosilmoitukset ja tutkintapyynnöt virkamafia.fi-sivuilta, jotka 
kaatuivat eilen valtavan yleisöryntäyksen vuoksi. 
 
 

Lataan huomenna rikosilmoitukset virkamafia.fi-sivuille.  
 
 

Lopettakaa rikollisen ihmiskokeen peittely ja propaganda ja alkakaa 
tehdä oikeita uutisia oikeilla tiedoilla.  
 
 
 

Lohja 29.12.2021 
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Lakimies, OTK (eläkkeellä) 

Oikeusturvakeskus ry:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja 
 
 

 
Lähettäjä: jaana pedersen <jaana.pedersen@hotmail.com> 
Lähetetty: keskiviikko 29. joulukuuta 2021 23.30 
Vastaanottaja: harry.harkimo@eduskunta.fi <harry.harkimo@eduskunta.fi>; sari.essayah@eduskunta.fi 
<sari.essayah@eduskunta.fi>; antero.laukkanen@eduskunta.fi <antero.laukkanen@eduskunta.fi>; 
paivi.rasanen@eduskunta.fi <paivi.rasanen@eduskunta.fi>; sari.tanus@eduskunta.fi 
<sari.tanus@eduskunta.fi>; peter.ostman@eduskunta.fi <peter.ostman@eduskunta.fi>; Aittakumpu Pekka 
<pekka.aittakumpu@eduskunta.fi>; Heikkinen Hannakaisa <hannakaisa.heikkinen@eduskunta.fi>; 
petri.honkonen@eduskunta.fi <petri.honkonen@eduskunta.fi>; hannu.hoskonen@eduskunta.fi 
<hannu.hoskonen@eduskunta.fi>; Huttunen Hanna <hanna.huttunen@eduskunta.fi>; 
antti.kaikkonen@eduskunta.fi <antti.kaikkonen@eduskunta.fi>; eeva.kalli@eduskunta.fi 
<eeva.kalli@eduskunta.fi>; Kalmari Anne <anne.kalmari@eduskunta.fi>; Kemppi Hilkka 
<hilkka.kemppi@eduskunta.fi>; tuomas.kettunen@eduskunta.fi <tuomas.kettunen@eduskunta.fi>; 



Kinnunen Mikko <mikko.kinnunen@eduskunta.fi>; Kiviranta Esko <esko.kiviranta@eduskunta.fi>; Kivisaari 
Pasi <pasi.kivisaari@eduskunta.fi>; Kosonen Hanna <hanna.kosonen@eduskunta.fi>; Kulmuni Katri 
<katri.kulmuni@eduskunta.fi>; Kurvinen Antti <antti.kurvinen@eduskunta.fi>; mikko.karna@eduskunta.fi 
<mikko.karna@eduskunta.fi>; Könttä Joonas <joonas.kontta@eduskunta.fi>; Leppä Jari 
<jari.leppa@eduskunta.fi>; Lintilä Mika <mika.lintila@eduskunta.fi>; Lohi Markus 
<markus.lohi@eduskunta.fi>; hanna-leena.mattila@eduskunta.fi <hanna-leena.mattila@eduskunta.fi>; 
Ovaska Jouni <jouni.ovaska@eduskunta.fi>; Pirttilahti Arto <arto.pirttilahti@eduskunta.fi>; 
juha.pylvas@eduskunta.fi <juha.pylvas@eduskunta.fi>; Saarikko Annika <annika.saarikko@eduskunta.fi>; 
Savola Mikko <mikko.savola@eduskunta.fi>; Sipilä Juha <juha.sipila@eduskunta.fi>; Torniainen Ari 
<ari.torniainen@eduskunta.fi>; matti.vanhanen@eduskunta.fi <matti.vanhanen@eduskunta.fi>; 
anu.vehvilainen@eduskunta.fi <anu.vehvilainen@eduskunta.fi>; Autto Heikki <heikki.autto@eduskunta.fi>; 
Eestilä Markku <markku.eestila@eduskunta.fi>; Grahn-Laasonen Sanni <sanni.grahn-
laasonen@eduskunta.fi>; Heikkinen Janne <janne.heikkinen@eduskunta.fi>; Heinonen Timo 
<timo.heinonen@eduskunta.fi>; antti.hakkanen@eduskunta.fi <antti.hakkanen@eduskunta.fi>; Ikonen 
Anna-Kaisa <anna-kaisa.ikonen@eduskunta.fi>; Jokinen Kalle <kalle.jokinen@eduskunta.fi>; Kanerva Ilkka 
<ilkka.kanerva@eduskunta.fi>; Kauma Pia <pia.kauma@eduskunta.fi>; Kaunisto Ville 
<ville.kaunisto@eduskunta.fi>; Keto-Huovinen Pihla <pihla.keto-huovinen@eduskunta.fi>; Kilpi Marko 
<marko.kilpi@eduskunta.fi>; Kiuru Pauli <pauli.kiuru@eduskunta.fi>; Kopra Jukka 
<jukka.kopra@eduskunta.fi>; Koulumies Terhi <terhi.koulumies@eduskunta.fi>; Laiho Mia 
<mia.laiho@eduskunta.fi>; Marttinen Matias <matias.marttinen@eduskunta.fi>; Multala Sari 
<sari.multala@eduskunta.fi>; Mykkänen Kai <kai.mykkanen@eduskunta.fi>; petteri.orpo@eduskunta.fi 
<petteri.orpo@eduskunta.fi>; Pelkonen Jaana <jaana.pelkonen@eduskunta.fi>; Risikko Paula 
<paula.risikko@eduskunta.fi>; Rydman Wille <wille.rydman@eduskunta.fi>; Sankelo Janne 
<janne.sankelo@eduskunta.fi>; Sarkomaa Sari <sari.sarkomaa@eduskunta.fi>; Satonen Arto 
<arto.satonen@eduskunta.fi>; Siren Saara-Sofia <saara-sofia.siren@eduskunta.fi>; Sjöblom Ruut 
<ruut.sjoblom@eduskunta.fi>; Talvitie Mari-Leena <mari-leena.talvitie@eduskunta.fi>; Tolvanen Kari 
<kari.tolvanen@eduskunta.fi>; Wallinheimo Sinuhe <sinuhe.wallinheimo@eduskunta.fi>; Valtonen Elina 
<elina.valtonen@eduskunta.fi>; Vartiainen Juhana <juhana.vartiainen@eduskunta.fi>; Vestman Heikki 
<heikki.vestman@eduskunta.fi>; Vikman Sofia <sofia.vikman@eduskunta.fi>; Virolainen Anne-Mari <anne-
mari.virolainen@eduskunta.fi>; Ylönen Lyydia <lyydia.ylonen@eduskunta.fi>; Zyskowicz Ben 
<ben.zyskowicz@eduskunta.fi>; Antikainen Sanna <sanna.antikainen@eduskunta.fi>; 
juho.eerola@eduskunta.fi <juho.eerola@eduskunta.fi>; ritva.elomaa@eduskunta.fi 
<ritva.elomaa@eduskunta.fi>; jussi.halla-aho@eduskunta.fi <jussi.halla-aho@eduskunta.fi>; Huru Petri 
<petri.huru@eduskunta.fi>; olli.immonen@eduskunta.fi <olli.immonen@eduskunta.fi>; Junnila Vilhelm 
<vilhelm.junnila@eduskunta.fi>; Juuso Kaisa <kaisa.juuso@eduskunta.fi>; arja.juvonen@eduskunta.fi 
<arja.juvonen@eduskunta.fi>; toimi.kankaanniemi@eduskunta.fi <toimi.kankaanniemi@eduskunta.fi>; 
Koponen Ari <ari.koponen@eduskunta.fi>; Koskela Jari <jari.koskela@eduskunta.fi>; Kotiaho Jouni 
<jouni.kotiaho@eduskunta.fi>; Laakso Sheikki <sheikki.laakso@eduskunta.fi>; Lehto Rami 
<rami.lehto@eduskunta.fi>; Lundén Mikko <mikko.lunden@eduskunta.fi>; Meri Leena 
<leena.meri@eduskunta.fi>; Mäenpää Juha <juha.maenpaa@eduskunta.fi>; Mäkelä Jani 
<jani.makela@eduskunta.fi>; Mäkynen Jukka <jukka.makynen@eduskunta.fi>; Niemi Veijo 
<veijo.niemi@eduskunta.fi>; mika.niikko@eduskunta.fi <mika.niikko@eduskunta.fi>; 
tom.packalen@eduskunta.fi <tom.packalen@eduskunta.fi>; Peltokangas Mauri 
<mauri.peltokangas@eduskunta.fi>; Puisto Sakari <sakari.puisto@eduskunta.fi>; Purra Riikka 
<riikka.purra@eduskunta.fi>; lulu.ranne@eduskunta.fi <lulu.ranne@eduskunta.fi>; Rantanen Mari 
<mari.rantanen@eduskunta.fi>; Reijonen Minna <minna.reijonen@eduskunta.fi>; Ronkainen Jari 
<jari.ronkainen@eduskunta.fi>; Savio Sami <sami.savio@eduskunta.fi>; Simula Jenna 
<jenna.simula@eduskunta.fi>; riikka.slunga-poutsalo@eduskunta.fi <riikka.slunga-poutsalo@eduskunta.fi>; 
ville.tavio@eduskunta.fi <ville.tavio@eduskunta.fi>; Tynkkynen Sebastian 
<sebastian.tynkkynen@eduskunta.fi>; veikko.vallin@eduskunta.fi <veikko.vallin@eduskunta.fi>; Wihonen 
Jussi <jussi.wihonen@eduskunta.fi>; ville.vahamaki@eduskunta.fi <ville.vahamaki@eduskunta.fi>; 
Adlercreutz Anders <anders.adlercreutz@eduskunta.fi>; Bergqvist Sandra 



<sandra.bergqvist@eduskunta.fi>; Biaudet Eva <eva.biaudet@eduskunta.fi>; Blomqvist Thomas 
<thomas.blomqvist@eduskunta.fi>; Henriksson Anna-Maja <anna-maja.henriksson@eduskunta.fi>; 
Löfström Mats <mats.lofstrom@eduskunta.fi>; Norrback Anders <anders.norrback@eduskunta.fi>; 
Ollikainen Mikko <mikko.ollikainen@eduskunta.fi>; Rehn-Kivi Veronica <veronica.rehn-kivi@eduskunta.fi>; 
Strand Joakim <joakim.strand@eduskunta.fi>; al-Taee Hussein <hussein.al-taee@eduskunta.fi>; Asell 
Marko <marko.asell@eduskunta.fi>; Berg Kim <kim.berg@eduskunta.fi>; Eloranta Eeva-Johanna <eeva-
johanna.eloranta@eduskunta.fi>; Eskelinen Seppo <seppo.eskelinen@eduskunta.fi>; Filatov Tarja 
<tarja.filatov@eduskunta.fi>; Gustafsson Jukka <jukka.gustafsson@eduskunta.fi>; Guzenina Maria 
<maria.guzenina@eduskunta.fi>; Haatainen Tuula <tuula.haatainen@eduskunta.fi>; Harakka Timo 
<timo.harakka@eduskunta.fi>; Heinäluoma Eveliina <eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi>; Kari Mika 
<mika.kari@eduskunta.fi>; Kiljunen Anneli <anneli.kiljunen@eduskunta.fi>; Kiljunen Kimmo 
<kimmo.kiljunen@eduskunta.fi>; krista.kiuru@eduskunta.fi <krista.kiuru@eduskunta.fi>; 
johannes.koskinen@eduskunta.fi <johannes.koskinen@eduskunta.fi>; Kvarnström Johan 
<johan.kvarnstrom@eduskunta.fi>; Kymäläinen Suna <suna.kymalainen@eduskunta.fi>; Lindén Aki 
<aki.linden@eduskunta.fi>; Lindtman Antti <antti.lindtman@eduskunta.fi>; Malm Niina 
<niina.malm@eduskunta.fi>; sanna.marin@eduskunta.fi <sanna.marin@eduskunta.fi>; Mäkinen Riitta 
<riitta.makinen@eduskunta.fi>; Mäkisalo-Ropponen Merja <merja.makisalo-ropponen@eduskunta.fi>; 
Mäkynen Matias <matias.makynen@eduskunta.fi>; Nurminen Ilmari <ilmari.nurminen@eduskunta.fi>; 
johanna.ojala-niemela@eduskunta.fi <johanna.ojala-niemela@eduskunta.fi>; Paatero Sirpa 
<sirpa.paatero@eduskunta.fi>; Piirainen Raimo <raimo.piirainen@eduskunta.fi>; Rantanen Piritta 
<piritta.rantanen@eduskunta.fi>; antti.rinne@eduskunta.fi <antti.rinne@eduskunta.fi>; Salonen Kristiina 
<kristiina.salonen@eduskunta.fi>; Skinnari Ville <ville.skinnari@eduskunta.fi>; Taimela Katja 
<katja.taimela@eduskunta.fi>; Tuomioja Erkki <erkki.tuomioja@eduskunta.fi>; 
tytti.tuppurainen@eduskunta.fi <tytti.tuppurainen@eduskunta.fi>; Werning Paula 
<paula.werning@eduskunta.fi>; Viitanen Pia <pia.viitanen@eduskunta.fi>; Viljanen Heidi 
<heidi.viljanen@eduskunta.fi>; Väätäinen Tuula <tuula.vaatainen@eduskunta.fi>; Andersson Li 
<li.andersson@eduskunta.fi>; Arhinmäki Paavo <paavo.arhinmaki@eduskunta.fi>; Honkasalo Veronika 
<veronika.honkasalo@eduskunta.fi>; Hänninen Katja <katja.hanninen@eduskunta.fi>; Kautto Juho 
<juho.kautto@eduskunta.fi>; Kivelä Mai <mai.kivela@eduskunta.fi>; Kontula Anna 
<anna.kontula@eduskunta.fi>; merja.kyllonen@eduskunta.fi <merja.kyllonen@eduskunta.fi>; Lohikoski Pia 
<pia.lohikoski@eduskunta.fi>; Mustajärvi Markus <markus.mustajarvi@eduskunta.fi>; Myllykoski Jari 
<jari.myllykoski@eduskunta.fi>; Pekonen Aino-Kaisa <aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi>; Saramo Jussi 
<jussi.saramo@eduskunta.fi>; hanna.sarkkinen@eduskunta.fi <hanna.sarkkinen@eduskunta.fi>; Semi 
Matti <matti.semi@eduskunta.fi>; Yrttiaho Johannes <johannes.yrttiaho@eduskunta.fi>; outi.alanko-
kahiluoto@eduskunta.fi <outi.alanko-kahiluoto@eduskunta.fi>; Elo Tiina <tiina.elo@eduskunta.fi>; 
Forsgrén Bella <bella.forsgren@eduskunta.fi>; pekka.haavisto@eduskunta.fi 
<pekka.haavisto@eduskunta.fi>; Harjanne Atte <atte.harjanne@eduskunta.fi>; Hassi Satu 
<satu.hassi@eduskunta.fi>; Holopainen Hanna <hanna.holopainen@eduskunta.fi>; Holopainen Mari 
<mari.holopainen@eduskunta.fi>; Hopsu Inka <inka.hopsu@eduskunta.fi>; Hyrkkö Saara 
<saara.hyrkko@eduskunta.fi>; Järvinen Heli <heli.jarvinen@eduskunta.fi>; Kari Emma 
<emma.kari@eduskunta.fi>; Koponen Noora <noora.koponen@eduskunta.fi>; Mikkonen Krista 
<krista.mikkonen@eduskunta.fi>; Ohisalo Maria <maria.ohisalo@eduskunta.fi>; Petelius Pirkka-Pekka 
<pirkka-pekka.petelius@eduskunta.fi>; Pitko Jenni <jenni.pitko@eduskunta.fi>; Soinikoski Mirka 
<mirka.soinikoski@eduskunta.fi>; Suomela Iiris <iiris.suomela@eduskunta.fi>; Virta Sofia 
<sofia.virta@eduskunta.fi>; Kirjaamo <kirjaamo@eduskunta.fi> 
Kopio: Turtiainen Ano <ano.turtiainen@eduskunta.fi>; james.hirvisaari@eduskunta.fi 
<james.hirvisaari@eduskunta.fi> 
Aihe: VL: Rikosilmoitus eilisestä 28.12.2021 päätöksenteosta ja siihen liittyvistä Salmisen ym. lausumista 

  

Ilmoitus rikosasian vireille tulosta, eilisen 28.12päätöksenne 
pätemättömyydestä ja rikosvastuunne alkamisesta 



 
 

Alta ja liitetiedostosta 1 ilmenevä rikosilmoitus on tullut tänään vireille. Eilen 
28.12.2021 ns. pakkorokotuksista päättäneet kansaedustajat ovat syyllistyneet 
tahalliseen rikokseen ja päätös on pätemätön. 
 
 

Lisäksi olen pyytänyt poliisia tutkimaan Krista Kiurun ja muiden päättäjien 
yhteyksiä satanismiin.  
 
 

Teidän kannattaa tutustua rikosilmoitukseen, jossa rikoksenne ja siihen liittyvä 
"asiantuntijoidenne petoksellinen valehtelu kuvataan. Johdan tällä hetkellä 
kansannousua, jolla toteutetaan kaikkien "elvytykseen", törkeisiin 
valtiopetoksiin, eiliseen päätökseen, sen valmisteluun, rikolliseen 
ihmiskokeeseen ja muuhun rikollisuuteenne liittyvät vastuut.  
 
 

Asianomistajien valtava määrä 
 
 

Vireille 27.12.2021 tulleeseen rikosilmoitukseen on yhtynyt jo noin 500 
asianomistajaa ja määrä kasvaa. Muihin virkamafia.fi-sivuilla julkistamiini 
rikosilmoituksiin ja tutkintapyyntöihin on lisäksi yhtynyt jo satoja asianomistajia. 
Koko väestöllä on asianomistaja-asema perusteilla, jotka jo  27.12.2021 
rikosilmoituksessa selvitetään.  Rikosilmoitukseni (27.12.2021) oli alle 
vuorokaudessa lukenut jo yli 10.000 ihmistä mm. pelkästään Ossi Tiihosen twitterin 
kautta ja lisäksi verkostossani jaetun tiedonvälityksen avulla.   
 

Poliisi on aloittanut Britanniassa rikostutkinnan rokotuspetoksista ja 
rokotuksilla aiheutetuista kuolemista ja vammoista eli vastaavista rikoksistanne, 
joista eilisessä päätöksessänne ja siihen liittyvissä rikoksissa on kyse ja joita 
liitteenä oleva 29.12.2021 rikosilmoitus, 27.12.2021 rikosilmoitus ja muut 
virkamafia.fi-sivuille lataamani rikosilmoitukset ja tutkintapyynnöt 
koskevat. Lisäksi olen yhteydessä ulkomaisten lakimiesten kanssa ICC-prosessin 
käynnistämiseksi ja levitän tätä viestiä kaikkialle Suomessa infektiolääkäreille, 
kouluihin, kunnanjohtajille, ammattiliitoille, lehdistölle, sote-henkilöstölle ja 
someverkostoissa mahdollisimman laajasti suojellakseni suomalaisia ja 
globaalisti väestöä rikoksiltanne ja rikoskumppanienne rikoksilta.  
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Rikosilmoitus 
 

Liitetiedostona 1 oleva rikosilmoitus koskee eilistä 28.12.2021 tehtyä ns. 
pakkorokotuspäätöstä sekä siihen ja kaikkeen edeltävään päätöksen 
valmisteluun liittyvää petoksellista erehdyttämistä ja rikoksia, joilla on 
tahallisesti pysyvästi vammautettu ja tapettu ihmiskokeen uhreja mRna-
injektointeja toteuttamalla ja niitä "rokotteeksi" valehtelemalla. 



 
 

Pakkorokotuksista päättäneet rikosilmoituksen otsikossa 1 luetteloidut 
kansanedustajat ovat eilisellä 28.12.2021 päätöksellä syyllistyneet tahalliseen 
rikokseen ja ylittäneet harkintavaltansa päättämällä asiasta, josta ei voi kukaan 
päättää Suomessa eikä missään muuallakaan. Päätös ylittää heidän 
harkintavaltansa juuri siksi, että he eivät voi päättää rikoksen toteutuksesta, ja 
koska koko päätös ja "asiantuntijalausuminen" perustuu rikolliseen valehteluun, 
joka on päinvastaista tilastoptietoihin nähden.   
 
 

Rikoksen suunnitelmallisuus, törkeys ja siihen liittyvä laaja petoksellinen 
valehtelu tilastoihin verrattuna, normien asettamat harkintavallan rajat ja 
eilisen ja muun koronapäätöksenteon pätemättömyys kuvataan 
rikosilmoituksessa. Rikosilmoitus on jatkoa 27.12.2021 rikosilmoitukselle ja 
muille koronaan ja valtiopetoksiin liittyville rikosilmoituksille ja 
tutkintapyynnöille.  
 
 

Virologi Mika Salminen, lääkärit Lasse Lehtonen, Hanna Nohynek, Mika Rämet, 
Asko Järvinen, Markku Mäkijärvi, perustuslakivaliokunnan 16.12.2021 
lausunnon laatineet ja oikeuskanslerinviraston virkamiehet (Pöysti, 
Puumalainen, Koivisto) ovat osallistuneet törkeään rikollisuuteen "lausujina" 
valehtelemalla tahallaan tilastojen ja normien vastaista huuhaata kaikissa 
lausunnoissaan ja päätöksissään.  
 
 

Tässä rikosilmoituksessa on uutena todisteena Mika Salmisen tuore lausunto, 
jossa hän perustelee lisärokotustarvetta valehtelemalla tahallaan, että 
Romaniassa (pienen rokotekattavuuden maassa) olisi muka suurempi 
(huonompi) tartuntatilanne kuin Suomessa ja muissa enemmän rokotetuissa 
maissa (kuten  Tanska), vaikka tilastoista näkyy ajalla 15.12.-28.12.2021 
Romaniassa olevan 9.866 tapausta, Suomessa samalla ajalla 29.722 tapausta (3-
kertainen määrä) ja Tanskassa 15.000 tartuntaa päivässä ja kaikki nämä 
tartuntojen kasvut johtuvat siis ihmiskokeesta, jota yritetään rikollisella eilisellä 
28.12.2021 päätöksellä pakottaa terveisiin rokottamattomiin ja myös lapsiin. 
 
 

Kyse on ihmiskunnan historian pahimmasta joukkotuhontarikoksesta. Lisäksi 
poliisin tulee tutkia päätöksenteon ja rikosten yhden päätoteuttajan Krista 
Kiurun yhteyksiä satanismiin ja valtiojohdon koko laajan valtiopetos- ja 
ihmisoikeusrikollisuuden yhteyttä satanismiin. Lisäksi rikoksena tulee tutkia 
kansanedustaja Jukka Mäkysen viestiä, jossa hän kehottaa kansalaisia 



hirttäytymään. Poliisin tulee tutkia, onko kuvakaappauksena saamani viesti (tod 
8) Mäkysen laatima.  
 
 

Yleisen syyttäjän tulee nostaa syyte. Ihmisoikeusrikoksista ja rokotemurhista 
säädetään rangaistukseksi elinkautinen vankeusrangaistus. Lisäksi olen 
kehottanut jokaista suomalaista kieltäytymään piikityksistä ja alkamaan vaatia 
jokaista päätöksentekijää rikos- ja korvausvastuuseen. 
 
 

Asianomistajien valtava määrä 
 

 

Vireille 27.12.2021 tulleeseen rikosilmoitukseen on yhtynyt jo noin 500 
asianomistajaa ja määrä kasvaa. Muihin virkamafia.fi-sivuilla julkistamiini 
rikosilmoituksiin ja tutkintapyyntöihin on lisäksi yhtynyt jo satoja asianomistajia. 
Koko väestöllä on asianomistaja-asema perusteilla, jotka jo  27.12.2021 
rikosilmoituksessa selvitetään.  Rikosilmoitukseni (27.12.2021) oli alle 
vuorokaudessa lukenut jo yli 10.000 ihmistä mm. pelkästään Ossi Tiihosen twitterin 
kautta ja lisäksi verkostossani jaetun tiedonvälityksen avulla.   
 

Poliisi on aloittanut vastaavista rikoksista Britanniassa 
rikostutkinnan rokotuspetoksista ja rokotuksilla aiheutetuista 
kuolemista ja vammoista  
 
Rikosilmoituksen todisteena on linkki uutiseen, jonka mukaan Britanniassa on 
alkamassa rikostutkinta rokotteiden terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevista 
petoksista ja rokotteilla aiheutetuista kuolemista ja vammoista.   
 
https://justthenews.com/politics-policy/coronavirus/fripolice-open-criminal-
probe-uk-vaccine-rollout-after-
medical?utm_medium=social_media&utm_source=twitter_social_icon&utm_cam
paign=social_icons   
 
Vastaava rikostutkinta erinomaisen selvällä rikosnäytöllä tulee nyt aloittaa 
minun ja satojen rikosten asianomistajien Suomessa vireille laittamien 
rikosilmoitusten perusteella. Tämä rikosilmoitus ja mikään tekemäni 
rikosilmoitus ja tutkintapyyntö ei ole perusteeton, koska tilastot todistavat 
kaiken sen, mistä rikoksista on kyse ja satoja/tuhansia uhreja on jo yhtymässä 
tämän rikosasian vaatimuksiin, kansainvälinen ICC-prosessi on 6.12.2021 tullut 
vireille ja vastaavalla näytöllä samaan aikaan Britanniassa käynnistynyt 
rikostutkinta koronarokotteeseen liittyvästä laajasta rikollisuudesta.   



  
 

Jakelu ja julkistaminen 

 
 

Lähetän tämän rikosilmoituksen tänään tiedoksi kaikille kansanedustajille. Sen 
lisäksi jaan tätä tietoa kaikkialle ihmishenkien pelastamiseksi. Lähetän viestin ja 
liitteenä olevan rikosilmoituksen ja kaikki rikosilmoitukset myös lehdistölle, 
lataan rikosilmoituksen todisteineen virkamafia.fi-sivuille ja käännätän niitä 
englanniksi ja jaan verkostoni kautta ulkomaille.  
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Rikosilmoitus 
 
 
Koronarokotusten keskeytysvelvoite ja koronarajoitusten lopettamisvelvoite 
 
 
Liitetiedostona on tänään tällä viestillä vireille tuleva 25-sivuinen rikosilmoitus. Sen tiedoilla 
syntyy samalla tällä jakelulla jokaisella virkamiehelle ja julkisen vallan käyttäjälle välitön 
velvoite keskeyttää koronarokotuksen nimellä toteutuksessa oleva rikollinen ihmiskoe, 
lopettaa rokottamattomuuteen sidottu päätöksenteko ja kaikki "korona"-rajoitukset lakiin ja 
lääketieteeseen perustumattomina.   
 
 
 
Rikosilmoituksen sisältö tiivistetysti 
 
 
Rikosilmoitus koskee Krista Kiurun, Sanna Marinin, Anna-Maja-Henrikssonin, Tytti 
Tuppuraisen, koko muun valtioneuvoston, perustuslakivaliokunnan, 
oikeuskanslerinviraston virkamiesten (Pöysti, Puumalainen, Koivisto), lääkärien (mm. 
Lasse Lehtonen, Mika Rämet, Hanna Nohynek, Mika Salminen), THL:n, HUS:n, AVI:n ja 
muiden virkamiesten ja henkilöiden laajaa ja törkeää rikollisuutta ns. 
koronapetoskokonaisuudessa ja kaikkien koronahuijaukseen ja rikolliseen ihmiskokeeseen 
ns. koronarokotuksiin ja koronapakotteisiin osallistuneiden rikoskumppanuutta.  
 
 
Lähetän rikosilmoituksen tiedoksi tänään myös kaikille kansanedustajille ja totean, että jos 
he tai joku heistä yhtyy huomenna 28.12.2021 osaksikaan Kiurun, 
perustuslakivaliokunnan, oikeuskanslerinviraston ja valtioneuvoston ajamaan 
laittomaan  koronapassihankkeeseen ja jatkaa lasten ja muun väestön "rokottamista" eli 
piikittämistä kokeellisella covid19-geeniteknologialla eli terveydelle ja hengelle vaarallisen 
rikollisen ihmiskokeen toteuttamista, jokainen 28.12.2021 sellaiseen päätökseen 
osallistuva joutuu rikosvastuuseen ja tulee rikoskumppanivastuuseen 
rikosilmoituksen kuvaamassa  rikollisuudessa. 
 
 
Rikosvastuu tulee toteuttaa ja esitutkinta kohdistaa jo toteutettujen törkeiden rikosten ja 
rikollisella ihmiskokeella ja siihen liittyvällä petoksellisella tiedottamisella aiheutettujen 



kuolemien, sairauksien, vammojen, kärsimysten ja taloudellisten vahinkojen osalta 
rikosilmoitukseni näytöllä ja juridiikalla kaikkiin, jotka ovat rikollisen ihmiskokeen 
toteuttamiseen ja laittomiin "korona"-rajoituksiin osallistuneet. 
 
 
Koko päätöksenteko perustuu tahalliseen rikolliseen valehteluun ja rikosilmoituksen 
todisteista selviää, että Krista Kiurun, pääministeri Sanna Marinin, valtioneuvoston, 
perustuslakivaliokunnan, Puumalaisen, Pöystin, Koiviston, mediapoolin, eräiden 
kansanedustajien (mm. Mikko Kärnä), lääkärien Lasse Lehtosen, Hanna Nohynekin, 
Mika Rämetin, Asko Järvisen johdolla on toteutettu petoksellista lääketieteestä 
kokonaan irtaantunutta peloteterroria, jossa mm. tarinaa "omikronin räjähdysmäisestä 
leviämisestä" on levitetty Lehtosen johdolla laajasti toteutetulla huuhaa-tiedotuksella, 
"oletuksilla" ja "uskomuksilla" tilanteessa, jossa 6 miljoonan ihmisen populaatiossa oli 
disinformaation levitysaikaan ja kolmannen rokotekierroksen toteutusaikaan 57 kpl lähinnä 
lievään nuhaan viittaavaa väitettyä tautitapausta.  
 
 
Oikeuskanslerinviraston (Puumalainen ja Koivisto) 8.11.2021 päätös on rikos ja ylittää 
heidän harkintavaltansa, koska se perustuu valehteluun ja sovellettavan lain 
ohittamiseen. He valehtelevat, että  

1. Valtioneuvoston 9.8.2021 asetuksella olisi muka päätetty lasten 
itsepäätäntäoikeudesta koronarokotusasiassa, vaikka asetuksella ei säädetä 
päätöksenteosta lainkaan eikä asetuksen tasoisella normilla voi edes muuttaa 
HolhTL  sisältöä (HolhTL 23 ja 24 §)  

2. Rokote olisi "tutkittu" 
3. Lapsille olisi muka säädetty aikuisiin verrattava "itsemääräämisoikeus", vaikka ei 

ole säädetty miltään osin, vaan lasten päätösvalta on ertiyisesti lailla rajattu 
"tavanomaisiin ja vähämerkityksellisiin" asioihin eikä ihmiskokeeseen osallistuminen 
vammautumis- ja kuoleman riskillä ole sellainen lapselle kuuluva päätös  
 

Voidakseen valehdella ja valheillaan tahallaan mahdollistaa rikollisia lasten piikityksiä 
kokeellisella rokotteella, Puumalainen ja Koivisto jättivät vaan kokonaan soveltamatta sen 
lain, jonka soveltamisesta on kyse eli HolhTL:n. Tällainen sovellettavan lain ohittaminen on 
törkeä virkarikos, jolla on toteutettu lapsiin kohdistettua törkeää rikollisuutta ja estetty 
huoltajia suojelemasta lapsiaan rikolliselta ihmiskokeelta. Lisäksi heidän rikoksessaan ja 
Pöystin rikoksissa on kyse siitä, että lakisääteisen valvontatehtävänsä vastaisesti ja sen 
sijaan he salaa sopivat valvottaviensa virkamiesten rikosten mahdollistamisesta, 
naamioimisesta "laillisuudeksi" ja estävät laillisuusvalvontaa toimimalla valvottavien 
rikoskumppaneina.  
 
Perustuslakivaliokunnan koko kokoonpano syyllistyi 16.12.2021 rikokseen 
valehtelemalla sallituiksi terveydenhuoltoalan tosiasiallisia pakkorokotuksia muka 
"vapaaehtoisuutena", vaikka työsuhteen ehdoksi ei PL 18 ja 15 §:n ja työsopimuslain 7:2 
§:n mukaan voi säätää rokotteita eikä varsinkaan kuoleman ja vammautumisen riskiin 
pakottamista ja rikolliseen ihmiskokeeseen osallistumispakkoa, jossa pakotteena ja 
kiristysvälineenä on uhka palkan, työsuhteen, kodin  ja omaisuuden menettämisestä 
"rokotuksista" kieltäytymällä ja vaihtoehtoisesti työsuhteen säilymisehtona joutuu 
luopumaan hengestään ja terveydestään. Lisäksi tilastot todistavat, että rokotetut 



kuolevat piikityksiin ja sairastuvat ja tartuttavat huomattavasti rokottamattomia enemmän, 
joten kaikki rokottamattomiin kohdistetut rajoitteet ja pakot ovat juridisesti ja 
lääketieteellisesti kokonaan kestämättömiä ja säädetään RL 11:11 §:ssä suoraan 
syrjintärikokseksi. 
 
 
Koska kansanedustajille säädetään PL 29 §:ssä ehdoton 
velvollisuus itsenäisesti noudattaa perustuslakia ja perustuslakivaliokunnan 
16.12.2021 ja oikeuskanslerinviraston 8.11.2021 päätökset ovat rikoksia ja 
valtiosääntömme ja muun lakimme vastaisia rikosilmoituksessa osoittamallani tavalla, 
yksikään kansanedustaja ei voi huomenna 28.12.2021 ja milloinkaan vedota oman 
vastuunsa poistamiseksi Puumalaisen, Koiviston, Kiurun, perustuslakivaliokunnan eikö 
kenenkään muun edeltäviin rikollisiin päätöksiin ja niiden mukaan toimiminen synnyttäisi 
kansanedustajille vain rikoskumppanuusvastuun huomisessa 28.12.2021 
päätöksenteossa.  
 
 
Rikosilmoituksen todisteena olevat tilastot ja 6.4.2020 uutinen todistavat, että  

1. "Korona" on globaali petos 
2. Tutkituksi, tehokkaaksi ja turvalliseksi valehdeltu mRna-injektointi on aiheuttanut 

heti piikitysten aloittamisen jälkeen valtavan kuolemantapausten, tartuntojen ja 
hallitsemattoman tautimäärän kasvun ja mitä enemmän on rokotettu, sitä enemmän 
kuolemat, taudit ja tartunnat ovat lisääntyneet. 

3. Uutinen 6.4.2020 (rikosilmoituksen todiste 1) todistaa, että jo ennen rikollisen 
koronarokotteeksi valehdellun ihmiskokeen aloittamista oli aiemmissa 
tutkimuksissa päinvastoin todettu, että koe-eläimet kuolivat mRna-
rokotteeseen, taudit pahenivat ja lisääntyivät ja "kiireellä" ja kaupallisilla syillä on 
ennen covid19-piikitysten aloittamista perusteltu sitä, että tutkimuksia ei tehty 
ja ihmiskokeeseen ryhdyttiin "koronarokotteella" alistamalla piikitetyt ihmiset 
ihmiskokeelle ja uskottelemalla kyseessä olevan tutkittu, turvallinen ja 
tehokas rokote, vaikka se ei ole niistä mitään ja kyseessä ei ole THL:n 
taulukon mukaan edes rokote. 

4. Kaikki rikoksiin osallistuneiden päätökset perustuvat häikäilemättömään, törkeänä 
petoksena ja törkeänä virkarikoksena rangaistavaan valehteluun ja selvien lakien ja 
normien ohittamiseen. 

5. Ihmiskokeella on tahallaan aiheutettu kuolemia, sairauksia, vammoja ja taloudellisia 
vahinkoja, joista kaikki rikoksiin osallistuneet ja valtio ovat vastuussa ja 
asianomistaja-asemassa on koko väestö. 

6.  

Rikosilmoituksen kohteena olevat virkamiehet ja muut henkilöt  
 

 
KRP:n, Supon ja oikeuskanslerinviraston (esteellisyyssäännökset huomioiden)  tulee tutkia 
rikoksena seuraavien henkilöiden toimintaa:   

1. Puumalainen Mikko, apulaisoikeuskansleri  



2. Koivisto Johanna, oikeuskanslerinviraston virkamies 8.11.2021 päätösten osalta 
(päätöksessä puutteelliset 
yksilöintitunnukset OKV/2198/10/2021 ym. OKV/2198/10/2021-OKV-4)  

3. Kiuru Krista, ministeri  
4. Marin Sanna, pääministeri  
5. pakkorokotuksia perustuslain sallimiksi valehdelleet perustuslakivaliokunnan 

jäsenet (uutinen 16.12.2021 valheellisesta päätöksenteosta, jolla valmistellaan 
28.12.2021 toteuttavaksi tarkoitettua rikosta)  

6. Lehtonen Lasse, lääkäri  
7. Nohynek Hanna, lääkäri  
8. Rämet Mika, rokotetutkimuskeskuksen johtaja  
9. Järvinen Asko, lääkäri  
10. Salminen Mika, lääkäri  
11. Mediapooli  
12. kanteluiden päätösten vääristämiseen osallistuneet FIMEA:n virkamiehet  
13. Henriksson Anna-Maja, ministeri  
14. Pöysti Tuomas, oikeuskansleri   
15. Niinistö Sauli, presidentti  
16. koko valtioneuvosto Kiurun, Marinin ja Henrikssonin rikoskumppaneina  
17. rokottamattomiin kohdistettuja perusteettomia irtisanomisia, liikkumis-, 

kokoontumis- ja kaupassakäyntirajoituksia säätäneet ja toteuttaneet ja vakavia 
rokotevammoja – ja kuolemia disinformaation ja salailun avulla toteuttaneet 
rikosilmoituksessa mainitut lääkärit, ministerit, kansanedustajat, AVI:n, THL:n ja 
rokotetutkimuskeskuksen virkamiehet, HUS:n, sairaaloiden, 
terveydenhuoltoyksilöiden ja yksityisten hoitolaitosten lääkärit ja työnantajan 
edustajat   

 
Koronahuijausrikosten, omikron-valehtelun ja "koronapassin" rikolliset motiivit 
 
 
Todisteena olevista tilastoista näkyy, että koronaihmiskoe-piikityksillä ovat siis välittömästi 
piikityksen alkamisen jälkeen alkaneet ilmetä ja ovat edelleen aivan juuri ne 
"huolestuttavat" seuraukset, joista ihmiskokeen toteuttajat tiesivät jo 6.4.2020 eli "rokote" 
tappaa, vammauttaa ja lisää koronan leviämistä eikä estä sitä. Ihmiskokeen 
lopettamisvelvoite on syntynyt jo heti alussa tilastojen perusteella eikä sitä olisi saanut 
edes näillä tiedoilla aloittaa. Koska Lehtonen, Nohynek, Rämet, Järvinen, Kiuru, Marin, 
valtioneuvoston jäsenet ja muut ihmiskokeen ja laittomien rajoitusten toteuttajat ovat 
ymmärtäneet joutuvansa rikoksen seurauksista valtaviin korvaus- ja rikosvastuisiin, he 
ovat kehittäneet tarinan muka "varianttien" aiheuttamista kuolemista, tartunnoista ja 
sairauksista, vaikka mikään ei siis ole alkanut leviämään joulukuussa 2021, vaan heti 
piikitysten alkaessa kuolemissa, taudeissa ja tartunnoissa on piikki ja kasvu jatkuu kaikissa 
ihmiskokeeseen osallistuneissa valtiossa sitä pahempana, mitä enemmän piikitetään. 
 
 
Rokottamattomat terveet ovat kiusallinen verrokkiryhmä, josta rokotettujen sairastuvuuteen 
ja valtavaan kuolemien määrään vertaamalla koko rikollinen ihmiskoe valtavine 
vahinkoineen näkyy. Siksi rikosten päätoteuttajat Krista Kiuru, Sanna Marin, Lasse 
Lehtonen apureineen ja perustuslakivaliokunta yrittävät laittomia koronapassi -ja 
rokotepakkoja 16.12.-28.12.2021 säätämällä ja huuhaa-oletuksiin perustuvaa eli Lehtosen, 



Järvisen ja Nohynekin "oletuksiin" perustuvaa pelonlietsontaa toteuttamalla pakkorokottaa 
koko väestön eli sairastuttaa ja tappaa mielivaltaisella ihmiskokeella koko väestön, jotta 
terve verrokkiryhmä poistuisi. 
 
 
TSL7:2 §, RL 11:11 §, PL 18 ja 15 §:t kieltävät 16.12.-28.12.2021 päätökset, joilla 
työsuhteen ehdot ja omaisuuden ja tulojen pysyminen sidotaan ihmiskokeen 
osallistumisvelvollisuuteen ja sellaisen rikoksen toteutusaie on 16.12.2021 päätöksellä 
valmisteltu ja yritetään huomenna 28.12.2021 toteuttaa. 
 
Vaatimukset, yksityiskohtaiset perustelut ja kirjalliset todisteet 
 
 
Asiaan sovellettavat normit ja teonkuvaukset on selvitetty yksityiskohtaisesti 
rikosilmoituksessani ja todisteluettelo (todisteet 1-23) on rikosilmoituksen lopussa. Alla 
olevista linkeistä löytyvät todisteet 15, 18-19. Muut kirjalliset todisteet toimitan erikseen 
tämän päivän aikana. 
 
 
todiste 15:Pfiserin teksti siitä, että koronarokotteita ei ole tutkittu lainkaan lapsilla ja 
raskaana 
olevilla https://www.dropbox.com/s/kluoqj6q9nqd40n/package%20insert%20%E2%80%9
3%20comrinaty%20%28purple%20cap%29.pdf?dl=0  
 
 
todiste 18: Jaanalla on asiaa-ohjelman jakso 7 
todisteineen https://tokentube.net/l/2101437730/Jaanalla-on-asiaa-OSA-7-Koronahuijaus-
ja-j%C3%A4ttipaljastukset-22-11-21-kello-20-00 (katsottu 22.11.2021 alkaen yli 27.000 
kertaa)  
 
 
todiste 19: Julkinen puheeni 3.12.2021, jossa kehotan kaikkia olemaan rokottamatta itseään 
ja lapsiaan lisää 
https://www.dropbox.com/s/xtlefheeijs99ld/VID_20211203_180930.mp4?dl=0  
 
 
todiste 20: Jaanalla on asiaa-ohjelman jakso 11 todisteineen  
https://tokentube.net/l/1906124151/Jaanalla-on-asiaa-OSA-11---Korona-jakso-vol-2--
Korona-natsimsi-ja-kansanmurha-20-12-21-kello-20-00 (katsottu 20.12.2021 lukien yli 
11.000 kertaa)  
 
  
Julkistus ja rikosilmoitukseen yhtyminen 
 
 
Julkistan myös tämän rikosilmoituksen virkamafia.fi-sivuilla muiden asianomistajien 
tavoittamiseksi ja heidän oikeuksiensa puolustamiseksi, jotta muutkin uhrit osaavat 
puolustautua rikoksia vastaan ja ryhtyä vaatimaan korvauksiaan. 

https://www.dropbox.com/s/kluoqj6q9nqd40n/package%20insert%20%E2%80%93%20comrinaty%20%28purple%20cap%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kluoqj6q9nqd40n/package%20insert%20%E2%80%93%20comrinaty%20%28purple%20cap%29.pdf?dl=0
https://tokentube.net/l/2101437730/Jaanalla-on-asiaa-OSA-7-Koronahuijaus-ja-j%C3%A4ttipaljastukset-22-11-21-kello-20-00
https://tokentube.net/l/2101437730/Jaanalla-on-asiaa-OSA-7-Koronahuijaus-ja-j%C3%A4ttipaljastukset-22-11-21-kello-20-00
https://www.dropbox.com/s/xtlefheeijs99ld/VID_20211203_180930.mp4?dl=0
https://tokentube.net/l/1906124151/Jaanalla-on-asiaa-OSA-11---Korona-jakso-vol-2--Korona-natsimsi-ja-kansanmurha-20-12-21-kello-20-00
https://tokentube.net/l/1906124151/Jaanalla-on-asiaa-OSA-11---Korona-jakso-vol-2--Korona-natsimsi-ja-kansanmurha-20-12-21-kello-20-00


 
 
Asianomistajia on valtava määrä ja jo alustavasti vähintään satoja on heti alussa 
yhtymässä tämänkin ilmoituksen tutkintavaatimuksiin ja pyrin siihen, että valtaosa 
väestöstä herää tähän huijaukseen, yhtyy rikosasiaan asianomistajina ja alkaa vaatia 
korvauksia Kiurulta, valtiolta, Lehtoselta, Nohynekiltä, Rämetiltä, Järviseltä, Marinilta, 
valtioneuvostolta, perustuslakivaliokunnan jäseniltä, AVI:n virkamiehiltä, Pöystiltä, 
Puumalaiselta, Koivistolta, muilta korotehaittojen aiheuttajilta ja salailijoilta ja laittomilla 
perusteettomilla ja mielivaltaisilla perus- ja ihmisoikeuksien rajoituksilla aiheutetuista 
taloudellisista ja muista vahingoista. 
 
 
ICC-prosessi 
 
 
Mikäli poliisi ja syyttäjät yrittävät estää tutkintaa ja syytteiden nostamisen ns. 
tutkinnantappotoiminnalla rikoksentekijöiden yhteiskunnallisen asemaan liittyvillä tai muilla 
lainvastaisilla verukkeilla, vireille laitetaan ICC-prosessi yhtymällä 6.12.2021 jo vireille 
muualta laitettuun ICC-prosessiin. 
 
 
Lohja 27.12.2021 
 
 
Jaana Kavonius 
Lakimies, OTK (eläkkeellä) 
Oikeusturvakeskus ry:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja 
 
 
 


