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Rikosilmoitus  

 

Ilmoittaja: 

1) Kavonius Jaana Lakimies, OTK (eläkkeellä)  
2) Oikeusturvakeskus Ry 
prosessiosoite molemmille: 
Myllärinkatu 4, 08100 Lohja 
p. 040 744 2173 
 
 
 
1. Rikosilmoituksen kohteena olevat virkamiehet ja muut henkilöt 

 

KRP:n, Supon ja oikeuskanslerinviraston 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  
 

2. Rikosnimikkeet, rikosten törkeys- ja tahallisuusperustelut ja vaatimukset 

 

KRP:n, Supon ja oikeuskanslerinviraston esteettömien virkamiesten tulee tutkia rikoksena edellä 

luetteloitujen virkamiesten ja julkisen vallan käyttäjien tekoja, mediapoolin ja lehdistön toimijoiden 

tekoja, taustalla laittomia määräyksiä antaneiden esimiesten tekoja. Esimiesten laittomien tekojen 

perusteella toimenpiteitä väestöön kohdistaneiden virkamiesten ja muiden toimijoiden rikoksia tulee 

tutkia seuraavien rikosnimikkeiden mukaisina rikoksina 

1) Törkeä petos (RL 36:2 §), joka liittyy jokaisen muun alla yksilöidyn rikoksen toteutuksiin 
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2) Luottamusaseman väärinkäyttö (RL 36:5 §) erityisesti Puumalaisen, Pöystin, Koiviston ja 
perustuslakivaliokunnan jäsenten osalta 

3) Joukkotuhonta ja sen valmistelu (RL 11:1 ja 2 §) 
4) Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan (RL 11:3 ja 4 §) 
5) Kemiallisen ja biologisen aseen kiellon rikkominen (RL 11:8 ja 9 §) 
6) Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen (RL 40:8 §) 
7) Syrjintä (RL 11:11 §) 
8) Irtisanomisten ja rokottamattomiin työntekijöihin kohdistettujen rajoitusten, maskipakkojen ja 

muun pakottamisen osalta työsyrjintä (RL 47:3 §), työturvallisuusrikos (RL 47:1 §), työntekijöiden 
edustajien oikeuksien loukkaaminen (RL 47:4 §), työntekijöiden järjestäytymisvapauden 
loukkaaminen (RL 47:5 §) ja törkeä kiristys (RL 31:3 ja 4 §) 

9) Kidutus (RL 11:9a §), törkeä pahoinpitely (RL 21:5 ja 6 §), murha (RL 21:2 §) ja vaihtoehtoisesti 
törkeä kuolemantuottamus (RL 21:8 ja 9 §) ja törkeä vammantuottamus (RL 21:10 ja 11 §) 
rokotehaitoilla ja rokotekuolemilla aiheutettujen seurausten osalta ja niihin syy-yhteydessä olevien 
rokotepetosten ja ihmiskokeiden osalta 

10) Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu (RL 21:6a §) 
11) Vaaran aiheuttaminen (RL 21:13 §) 
12) Pakottaminen (RL 25:8 §) 
13) Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan (RL 10 ja 10a §) 
14) Törkeä kunnianloukkaus (RL 24:9 ja 10 §) 
15) Julkinen kehottaminen rikokseen (RL 17:1 §) ja järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan 

osallistuminen (RL 17:1a §)  
16) Virkasalaisuuden rikkominen (RL 40:5 §) ja salassapitorikos (38:1 §) rokotepasseihin julkisiksi 

pakotettujen salassa pidettäviksi säädettyjen rokotetietojen osalta 
17) Vaalituloksen vääristäminen (RL 14:4 §) 
18) Avunanto jokaiseen rikokseen ja rikoskumppanuus niissä (RL 5:3 § ja 5:6 §) 

 
Avunantajana ja yllyttäjänä virkarikoksiin ja virassa tehtyihin rikoksiin voidaan tuomita myös henkilö, jolla 

itsellään ei ole virka-asemaa, kun päätekijällä on virkarikoksessa tarkoitettu virka-asema.  

Kiihottamiseen kansanryhmää vastaan ja törkeään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan sovelletaan, 

mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään. (RL 11:15 §, oikeushenkilön rangaistusvastuu).  

Yleisen syyttäjän tulee nostaa syytteet ja vaatia jokaiselle ehdoton vankeusrangaistus. Kyseessä ovat 

kansanmurha (joukkotuhonta) ja sen laajentamisyritys koko väestöön ja erityisesti lapsiin kohdistettuna, 

törkeä rikos ihmisyyttä vastaan sekä kokeellisilla injektioilla eli kemiallisella ja biologisella aseella 

aiheutetut vakavat pysyvät vammat, sairaudet ja kuolemat, joilla on selvä yhteys kokeelliseen covid19-

injektointiin, joita rikoksentekijät ovat tahallaan pyrkineet jatkamaan ja pakottamaan koko väestöön 

kohdistettuina säätämällä kokeellisen rokotusten valtavista haitoista tietoisena ja HolhTL:n vastaisesti 

asetuksen tasoisella normilla ja valtiosääntöä rikkoen koko väestölle, rokottamattomalle väestönosalle 

ja erityisesti myös avuttomassa asemassa oleville lapsille faktinen rokotepakko. Kokeelliseen 

rokotukseen ja sen valtavioin haittoihin ovat rikosilmoituksessa yksilöidyt henkilöt erehdyttäneet ja 

pakottaneet koko väestöä  

1) pakottamalla, uhkailemalla ja mielivaltaisia perusteettomia ja laittomia rangaistuksen luonteisia 

syrjiviä rajoituksia erityisesti rokottamattomiin kohdentamalla 

2) petoksellista erehdyttämistä systemaattisesti toteuttamalla 

3) rokottamattomien työntekijöiden osalta työsuhteen ehdoilla kiristämällä sitomalla PL 18 §:n 

vastaisesti työsuhteen säilyminen kokeelliseen injektointiin osallistumisvaatimukseen eli kuoleman 

ja vammautumisriskin  ottamispakkoon sekä kiristämällä näitä rikoksen uhreja PL 15 §:n vastaisella 

omaisuuden menetysuhkalla eli tosiasiallisesti valtiojohdon ja virkamiesten törkeillä kiristysrikoksilla 
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säätämällä ja yrittämällä säätää olemassa olevien työsuhteiden edellytykseksi ihmiskokeisiin 

osallistumispakko omaisuuden ja työn menettämisen uhalla. 

Oikeuskanslerinviraston johtavat virkamiehet Puumalainen, Koivisto, Pöysti ja valtioneuvoston jäsenet 

ovat myös ennen rikosten toteutusta käyneet salaisia neuvotteluja ja keskusteluja keskenään ja sopineet 

Pöystin, Puumalaisen ja Koiviston laittomista päätösperusteluista lapsiin kohdistettujen rikosten ja 

valtiopetosten tahalliseksi mahdollistamiseksi. Mahdollistaakseen rikollista ihmiskoetta he ovat 

etukäteen sopimallaan tavalla laatineet lain valtioneuvoston oikeuskanslerista lakisääteisten 

velvoitteiden vastaisesti päätöksiä, jotka eivät ole miltään osin perustuneet lakiin, ja joilla rikollista 

toimintaa on vastoin niiden laatijoiden tietoa valehdeltu laillisuudeksi. Kaikki päätökset on tahallisesti 

laadittu niin, että  

1) Päätösten laatijat ovat jättäneet tahallaan päätöksistään kokonaan pois tilastotiedot, asiaan 

sovellettavat lait ja kaikki väitetyn ”rokotteen” tutkimusten puuttumista koskevat olennaiset tiedot 

jatkaakseen rikollista ihmiskoetta ”rokotuksena” ja valehdellakseen kokeellista vaarallista 

geeniteknologiaa vaarattomaksi ja tutkituksi, vaikka jo 6.4.2020 mennessä oli päinvastoin 

selvinnyt huolestuttavia tietoja siitä, että kokeellinen rokote lisää tauteja, tarttuvuutta ja 

pahentaa oireita. 

 

2) He ovat valehdelleet olemassa olevien lakien sisällöstä ja jättäneet pakottavat lait soveltamatta 

(kuten 8.11.2021 päätöksessä koko HolhTL on jätetty soveltamatta. Koivisto ja Puumalainen ovat 

lisäksi valehdelleet 8.11.2021 päätöksessä, että 9.8.2021 asetuksella olisi säädetty lasten omasta 

päätösoikeudesta, vaikka a) HohTL 24 § edellyttää, että muutoksista lapsen rajoitettuun 

päätösoikeuteen (muut kuin tavanomaiset ja vähämerkitykselliset asiat) voidaan ainoastaan 

säätää lailla eikä asetuksella ja b) asetuksen 9.8.2021 tekstistä näkyy, että siinä ei puhuta 

itsepäätännästä sanaakaan eikä sitä ole edes asetuksella voitu säätää eikä ole tosiasiassa säädetty. 

Puumalainen ja Koivisto siis vain valehtelevat 8.11.2021 päätöksessään jopa viitatun 9.8.2021 

asetuksen sisällöstä ja jättivät koko asiaan sovellettavan HolhTL:n soveltamatta.  

 

3) Perustuslakivaliokuntaa on käytetty rikoksentekovälineenä ja sen kokoonpano on toiminut 

valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerinviraston rikoskumppaneina. Perustuslakivaliokunnan ja 

valtioneuvoston jäsenet, Pöysti, Puumalainen ja Koivisto ovat yhdessä tahallaan valehdelleet 

perustuslakimme ja 9.8.2021 asetuksen mahdollistavan heille päätöksentekijöinä sellaista, mitä se ei 

todellisuudessa mahdollista ja kiristäneet PL 18 §:n ja PL 15 §:n vastaisesti työntekijöitä työsuhteen 

menetyksillä, jos työntekijät eivät osallistu terveytensä tuhoavaan hengenvaaralliseen rikolliseen 

ihmiskokeeseen ja ohittaneet huoltajien lakisääteisen päätösvallan estääkseen huoltajia 

suojelemasta lapsiaan ihmiskokeelta. 

 

4) Oikeuskanslerinviraston virkamiehet Pöysti, Puumalainen ja Koivisto ovat lakisääteisen tehtävänsä 

vastaisesti käyneet neuvotteluja valvottaviensa (mm. valtioneuvoston jäsenten ja perustuslaki-

valiokunnan jäsenten kanssa) ja etukäteen sopineet, että Pöysti, Puumalainen ja Koivisto vastoin 

selvää normistoa valehtelevat valtiosääntörikoksia ja rikollista ihmiskoetta ”laillisuudeksi” eli 

toimivat rikosten mahdollistajana ja tässä tarkoituksessa jättävät tahallaan pois kaikki lainkohdat, 

joiden soveltamisesta asiassa oikeasti on ollut kyse.  

 

5) HUS:n, FIMEA:n ja THL:n lääkärit, valtioneuvoston jäsenet, Niinistö, laillisuusvalvonnasta vastaavat 

oikeuskanslerinviraston  irkamiehet ja perustuslakivaliokunnan jäsenet ja muut tässä rikosilmoituk-

sessa mainitut julkisen vallan käyttäjät, rokotepetoksien ja ihmiskokeen toteuttajat ovat kaikki olleet 

viimeistään 2020 ja koko ”rokotuksen” ja päätöstensä eli rikosten toteutuksen ajan tietoisia siitä, että  
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A) Kyseessä ei ole lainkaan rokote, vaan ihmisoikeussopimusten ja perustuslain kieltämä rikollinen 

ihmiskoe 

B) ”Rokotteeksi” väitetty injektio aiheuttaa piikitettyjen terveydelle pysyviä peruuttamattomia 

vaurioita, ennenaikaisen kohonneen kuolemanriskin ja useissa tapauksissa välittömän kuoleman 

globaalin ihmiskokeen uhrina. 

C) Tutkimusten laiminlyönti on ”kiireeseen” vedoten ollut tahallista ja vastaavilla mRna-rokotteilla 

Sars-viruksen aikana koe-elämillä tehdyt tutkimukset osoittivat päinvastoin, että rokottaminen 

pahensi sairauksia, tautien vakavia muotoja ja leviämisnopeutta 

D) Laillisuusvalvonnan laiminlyönti oikeuskanslerinvirastossa ja perustuslakivaliokunnassa on ollut 

tahallista ja olennainen osa rikosten tahallista toteutusta siten, että juuri laillisuusvalvonnan 

virkavelvoitteeseen nähden käänteinen törkeiden rikosten tahallinen mahdollistaminen 

perustuslakivaliokunnan ja oikeuskanslerinviraston päätöksissä valehtelemalla on syy-

yhteydessä rikosten laajentumiseen ja jatkamiseen. 

E) Pakottavien ja selvien lakien ohittaminen, väärien lainkohtien soveltaminen ja valehtelu 

päätöksissä on ollut tahallista, suunnitelmallista ja olennainen osa rikosten toteutusta. 

F) Haittojen salailun avulla on tahallaan jatkettu rikollista ihmiskoetta ja koitettu pakottaa se koko 

väestöön tilanteessa, jossa rikosten uhreja on tekijöiden tieten jo syntynyt valtava määrä.  

Oikeuskäytännössä on katsottu teon täyttävän törkeän tekomuodon, kun rikoshyöty ja/tai uhreille 

aiheutettu taloudellinen vahinko ylittää 8.500 euroa. Rikosilmoituksessa kuvatun petosrikoksen 

rikoshyöty ja rikosvahinkojen määrä on biljoonia jo tässä vaiheessa ja rikosvahinkojen määrä lisääntyy 

jatkossa kaikilla niillä kustannuksilla, jotka ihmiskokeen seurauksena olevilla pysyvillä 

henkilövahingoilla, kuolemilla, yritystoiminnan tappioilla ja laittomilla irtisanomisilla aiheutetaan. 

Rikokset sisältävät useita osatekoja, joista kaikki on suunniteltu huolella etukäteen ja niiden 

toteuttamiseksi rikoksentekijät ovat tahallaan salailleet rokotteen kokeellisuutta, aiemmin saatuja 

huolestuttavia tietoja rokotteen tauteja pahentavista seurauksista ja jättäneet tahallaan kaikki HolhTL:n 

normit soveltamatta valehdellakseen lasten voivan itse huoltajien päätösvallan ohi päättää 

osallistumisesta rikolliseen ihmiskokeeseen, jossa 

1) heidän terveytensä tuhotaan pysyvästi 
2) ”rokote” sisältää huomattavan kuolemanriskin ja riskin lisääntymiskyvyttömyydestä 
3) alaikäiset lapset ja vajaavaltaiset eivät millään perusteella voi itsenäisesti päätöstä tehdä eikä heillä 

ole ollut päätöksenteossa tarvittavaa osaamista ja ymmärrystä 
4) myös aikuisten päätökset ovat pätemättömiä rokotteen kokeellisuuden ja vakavien haittojen salailun 

vuoksi 
 
Rikos alettuaan ei ole välillä keskeytynyt ja jatkuu edelleen, joten kaikkia rikosten osatekoja tulee arvioida 
yhtenä jatkettuna tekona, jota kaikki tässä ilmoituksessa mainitut ovat yhteisestä sopimuksesta yhdessä 
toteuttaneet.  
 
Näillä kaikilla perusteilla syyttäjän tulee vaatia jokaiselle joukkotuhontaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan 

ja muihin tässä rikosilmoituksessa yksilöityihin rikoksiin osallistuneelle ensisijaisesti elinkautista 

vankeusrangaistusta ja vähintään 10 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Virkamiehille tulee 

määrätä virasta erottamisseuraamus ja rikoksista tuomittavien sotilasarvot tulee poistaa. Yleisen 

syyttäjän tulee ajaa myös asianomistajien korvausvaatimuksia.  

Poliisin tulee tehdä takavarikkopäätös ja rikoksiin osallistuneiden koko omaisuus tulee konfiskoida 

rikosten uhrien korvausoikeuden turvaamiseksi ja jotta rikoksista korvausvastuussa olevat eivät 

tutkinnan aikana hävitä omaisuuttaan välttyäkseen korvausten maksamiselta. 
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PL 28 § 3 momentti: ”Jos kansanedustaja olennaisesti ja toistuvasti laiminlyö edustajantoimensa 

hoitamisen, eduskunta voi hankittuaan asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton erottaa hänet 

edustajantoimesta joko kokonaan tai määräajaksi päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi 

kolmasosaa annetuista äänistä.” Eduskunnan tulee ko. normin velvoittavana erottaa kaikki 

ihmisoikeusrikollisuuteen osalliset. Koska erottamisvaatimus koskee 199 kansanedustajaa Turtiaista 

lukuun ottamatta ja perustuslakivaliokuntaa kokonaisuudessaan saman rikoksen osallisuutena, tämä 

tarkoittaisi, että rikoksiin osalliset itse tekisivät itseään koskevia päätöksiä, mikä ei ole 

esteellisyysnormien mukaan mahdollista.  

Koska toisaalta rikosten toteutuksiin osallistuneilla kansanedustajilla, perustuslakivaliokunnalla, 

Puumalaisella, Pöystillä, Koivistolla ja muilla tässä ilmoituksessa mainitulla ei ole oikeutta jatkaa 

tehtävässään esitutkinnan aikana eikä tekojensa perusteella enää muutenkaan, poliisin tulee aloittaa 

injektiopäätöksiin, rokotehaittojen ja -kuolemien salauksiin, tilastojen väärentämisiin, irtisanomis-

pakotteisiin, laajaan rikolliseen syrjintään, propagandaan, disinformaation tuottamiseen ja muihin 

rikosilmoituksessa yksilöityihin törkeisiin rikoksiin osallistuneiden THL:n, HUS:n, AVI:n ja Fimean 

virkamiesten, perustuslakivaliokunnan jäsenten, valtioneuvoston jäsenten, oikeuskanslerinviraston 

virkamiesten, Niinistön, kansanedustajien ja muiden tekoihin osallistuneiden joukkopidätykset. Tämä 

tarkoittaa myös Suomen valtiolle syntyvää velvollisuutta määrätä uudet eduskuntavaalit, hallituksen 

hajottamisvelvoitetta ja velvollisuutta siirtää aluevaaleja, joiden tuloksiin mielivaltaisilla eriarvoistavilla 

kokoontumisrajoituksilla on vaikutettu RL 14:4 §:n kieltämässä tarkoituksessa. 

3. Yhdistämisvaatimus, uusi näyttö, asianomistajien määrä ja yhteys ICC-rikosprosessiin 

Tutkintapyyntö liittyy virkamafia.fi-sivuilla julkistamiini muihin koronapetoksia ja valtiopetoksia koskeviin 

tutkintapyyntöihin, joihin on yhtynyt jo satoja asianomistajia. Tämä rikosilmoitus täydentää erityisesti 

viimeisintä 16.12.2021 jättämääni tutkintapyyntöä ja sisältää kaikkiin koronarokotetta eli ihmiskoetta 

koskeviin tutkintapyyntöihin ja rikosilmoituksiin liittyvää tahallisuusnäyttöä ja uutta tilastotietoa. 

Tässä rikosilmoituksessa kuvattujen törkeiden rikosten uhreja eli asianomistajia ovat:  

1) Laittomien ja perusteettomien koronarajoitusten ja ihmiskokeen uhriksi joutunut koko väestö 

rokotepetosten, perus- ja ihmisoikeusloukkausten ja rikollisen ihmiskokeen uhreina 

2) Rokottamaton väestönosa laittoman irtisanomisuhan, laittomien irtisanomisten, 

rokotepakottamisen, törkeän kiristys- ja kiihottamisrikoksen, perusteettomien rajoitusten ja 

syrjintärikoksen kohteena 

3) Huoltajat HolhTL:n säätämän päätösvallan laittoman anastuksen osalta ja ihmiskokeen uhreiksi 

joutuneiden lapsiuhrien laillisina edustajina 

4) Vammautetut ja kuolleet rokotetut yksilöt ja heidän omaisensa kokeellisilla injektioilla ja niihin 

liittyvillä törkeillä petoksilla aiheutettujen vammojen, kuolemien, sairauksien, kärsimysten ja 

taloudellisten vahinkojen uhreina 

5) Rokotekokeilun uhreina kuolleiden henkilöiden lähiomaiset rokotekokeilun uhreina aiheutettujen 

kuolemien kärsimyskorvausten ja hautaus- ja hoitokustannusten osalta  

6) Yritykset ja yrittäjät laittomilla ja perusteettomilla rajoituksilla aiheutettujen taloudellisten 

tappioiden ja konkurssien osalta  

Rikosilmoituksessa mainittujen lausujien, päättäjien, päätöksenteon valmistelijoiden, haittojen 

salailijoiden, laittomaan sensuurin ja laittomien rajoitusten toteuttajien yhteisen rikoksen uhreina ovat 

1) petoksena rangaistavan erehdyttämisen osalta kohteena koko väestö 

2) vammauttamisen ja kuolemien aiheuttamisen osalta rokotettu väestönosa 
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3) vammauttamisen ja tappamisen sinnikkään yrittämisen ja siihen pakottamisen osalta rokottamaton 

väestönosa, jota on mm. rikollisilla irtisanomisilla, niillä ja työsuhteen irtisanomisuhkaan liittyvällä 

omaisuuden ja tulojen menetysuhkalla, laittomilla kaupassakäynti-, palvelu- ja kokoontumis-

rajoituksilla, vangitsemisilla uhkaamalla pyritty pakkorokottamaan, eristämään yhteiskunnasta, 

irtisanoutumaan, tulemaan irtisanotuksi, vammauttamaan ja tappamaan joukkotuhontana ja muilla 

tässä rikosilmoituksessa kuvatuilla rikoksilla 

4) taloudellisia tappioita perusteettomasti kärsineet yritykset ja yrittäjät  

Rikosilmoituksessa kuvattuihin tekoihin ovat osallistuneet aktiivisesti ja tahallaan väärän 

lainsoveltamisen kautta ja päätöksissään valehtelemalla etenkin lapsiin kohdistettua ihmisoikeus-

rikollisuutta ja rokottamattomaan työssäkäyvään väestöön kohdistettua rikollisuutta mahdollistamalla 

myös ylempien laillisuusvalvojien virkamiehet (Pöysti, Puumalainen, Koivisto) ja perustuslakivaliokunnan 

jäsenet. Poliisille syntyy tutkintavelvoite myös heidän rikoksistaan. Rikosten laatu ja tekijäosallisten suuri 

määrä, yhteiskunnallinen asema ja korruption laajuus tarkoittavat tässä asiassa myös riskiä siitä, että 

rikosten tutkimisen sijaan poliisi pyrkii suojelemaan rikosten toteuttajia heidän rikos- ja korvaus-

vastuunsa estämiseksi muilla kuin normaaleilla rikoslain säätämillä perusteilla. Jo toteutuneen valehtelun 

laajuus ja tahallisuus näkyy suoraan perustuslakivaliokunnan ja oikeuskanslerinviraston ”käänteisen 

laillisuusvalvonnan” päätösten valheellisesta sisällöstä, Kiurun, Marinin, Henrikssonin, Tuppuraisen, 

Rinteen, Ohisalon muun valtioneuvoston, eduskunnan ja virkamiesten (ns. virkamafiaverkoston) 

päätöksistä ja lausumista, jotka tässä rikosilmoituksessa analysoidaan.  

ICC-prosessina on tullut vireille samaan aikaan 6.12.2021 ulkomaisen lakiasiantoimiston tutkintapyyntö 

ICC:lle, joka mahdollistaa samanlaisen prosessin ja ihmisoikeusrikosprosessin laajennuksen Suomen 

valtiota kohtaan, jos poliisi estää tämän asian tutkintaa suojellakseen tekoihin osallistuneita henkilöitä 

heidän yhteiskunnallisen määräävän asemansa perusteella. Virkamafia.fi-sivuillani olen julkistanut 

jokaisen yhteiskunnallisesti merkittävän tutkintapyynnön todisteineen, jotta laaja asianomistajamäärä 

saa tiedon oikeusloukkauksista. Vireille laittamiini rikosasioihin on hyvällä näytöllä ja normistolla yhtynyt 

useita satoja asianomistajia ja perustamaani yhdistykseen etujaan valvomaan jo noin 400 ihmistä, joten 

mikään vireille laittamani rikosasia ei ole perusteeton millään perusteella ja tutkinnantappotoiminnan 

toteuttaminen rikostutkinnan estämiseksi olisi törkeä virkarikos ja tarkoittaisi sellaisen päätöksen laatijan 

omaa osallistumista ja tekijävastuuta jokaiseen tässä rikosilmoituksessa kuvattuun rikokseen.    

Laitan yhdessä muiden vähintään satojen asianomistajien kanssa ICC-prosessin vireille, mikäli poliisi 

tuottaa samanlaista valheellista ratkaisutoimintaa ns. tutkinnantapporikollisuutena, josta on salaisessa 

12.12.2018 muistissa etukäteen sovittu ja jota rikollista käänteistä laillisuusvalvontaa on toteutettu 

tämän rikosilmoituksen kohteena olevilla Puumalaisen, Pöystin, Koiviston, perustuslakivaliokunnan, 

valtioneuvoston ja Fimean virkamiesten päätöksillä. 

4. Kansanedustajien rikosvastuu 28.12.2021 ja rikollisen ihmiskokeen keskeytysvaatimus  

 

Lähetän tämän rikosilmoituksen todisteineen kaikille kansanedustajille, eduskunnan puhemiehille, 

perustuslakivaliokunnan jäsenille, oikeuskanslerinvirastolle ja HUS:n ja muiden sairaanhoitopiirien 

infektiolääkäreille. Koska kansanedustajat saavat tiedot työsuhteeseen sidotun ”rokotuspakon” 

juridisesta ja lääketieteellisestä kestämättömyydestä ja edeltävien perustuslakivaliokunnan ja 

oikeuskanslerin-viraston virkamiesten päätösten tahallisesta valheellisuudesta ennen 28.12.2021 

päätöstä, kukaan kansanedustajista ei voi vedota tietämättömyyteensä. Tämä rikosilmoitus synnyttää  

 

1) kansanedustajille ja virkamiehille pakollisen velvoitteen todeta perustuslakivaliokunnan 16.12.2021 

ratkaisutoiminta ja oikeuskanslerinviraston 8.11.2021 ratkaisutoiminta rikolliseksi tässä 

rikosilmoituksessa yksilöidyin perustein 
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2) kansanedustajille ja virkamiehille velvoitteen todeta koko ”koronarokote”-prosessi rikolliseksi 

ihmiskokeeksi ja velvoitteen keskeyttää injektoinnit eli ihmiskoe välittömästi 

3) valtiolle velvollisuuden korvata rikoksentekijöiden ohella jokainen ihmiskokeella aiheutettu kuolema, 

ruumiinvamma, sairaus, kärsimys ja taloudelliset vahingot 

4) terveydenhuollon henkilöstölle velvollisuuden kieltäytyä jatkamasta piikityksiä ja velvoitteen 

informoida jo syntyneistä ja injektoinnilla syntyvistä valtavista haitoista ja vahingoista 

 

Todisteena on myös uutinen rokotteen kehityksestä vastanneen Robert Malonen keskeytysvaatimuksesta, 

jossa hän kertoo kokeellisen injektoinnin aiheuttamista pysyvistä vaurioista ja lasten piikitysten 

rikollisuudesta. Lisäksi aiemmissa tutkintapyynnöissä on todisteena patologi, kirurgi ja dosentti Seppo 

Sutisen 18.11.2021 asiantuntijakirjoitus, joka sisältää tiedon useiden patologien vastaavasta 

keskeytysvaatimuksesta sekä Pelastakaa Suomen lapset-järjestön lääkärien allekirjoittamat vaatimukset 

ihmiskokeen keskeyttämisestä.  

 

Jokainen kansanedustaja, joka 28.12.2021 säätää tai yrittää säätää rikolliseen ihmiskokeeseen 

osallistumisen edellytyksen työsuhteelle tai entisissä työtehtävissä jatkamiselle, syyllistyy tahalliseen 

rikokseen.     

  

5. Rämetin ja Nohynekin lausunnot 6.4.2020 todistavat rikosten tahallisuuden, rikoksen-

tekijöiden tienneen rikollisen ihmiskokeen karmivat seuraukset etukäteen ja 

suhtautuneen terveyden ja hengen menettämisseuraamuksiin välinpitämättömästi  

 

Rikosilmoituksen todisteena on Ylen uutinen 6.4.2020, jossa on Nohynekin ja Rämetin haastattelu 

https://yle.fi/uutiset/3-11290069. Siitä ilmenee, että  

1) Kyseessä on ihmiskoe 

2) Koronarokotetta ei ole testattu normaalitavalla ennen sen käyttöönottoa 

3) Eläinkokeissa oli päinvastoin tehty ennen koronarokotteeksi kutsutun rikollisen ihmiskokeen 

aloittamista huolestuttavat havainnot, että rokote pahentaa taudin leviämistä, ei auta 

luonnonvirusta vastaan ja pahentaa vakavia tautimuotoja 

4) Nohynek, Rämet, Lehtonen, Lahtinen, Järvinen ja kaikki rikosilmoituksessa otsikossa 2 luetteloidut 

rokotekokeen toteuttajat ovat valehdelleet sen turvallisuudesta, tehosta ja olemattomista 

tutkimuksista, vaikka injektoinnit on aloitettu 

A) ohittamalla kaupallisin perustein kaikki normaalit tutkimukset  

B) aloittamalla rikollinen ihmiskoe ottamalla koehenkilöiden puolesta riski siitä, että he kuolevat, 

sairastuvat ja taudit leviävät entistä pahempina 

C) salaamalla aiempia huolestuttavia havaintoja mRna-teknologian seurauksista”, jotta piikitetyt 

eivät ymmärtäisi rokotusten olevan rikollinen terveyttä pysyvästi vaurioittava ihmiskoe 

Yle julkaisi 6.4.2021 uutisen otsikolla ”Koronavirusrokotetta testataan jo ihmisillä – asiantuntijat pohtivat 

jopa yhden tärkeän vaiheen ohittamista kehityksen nopeuttamiseksi” 

Uutisesta ilmenee sekin, että Nohynek kuuluu WHO:n rokottamisen strategiseen asiantuntijaryhmään, 

jota asemaansa Nohynek on väärinkäyttänyt toteuttaakseen ihmiskoetta sen seurauksista piittaamatta 

ja ollessaan lausumassaan asiassa esteellinen taloudellisten kytköstensä perusteella.  

Alla on siteerattu keskeisiä kohtia Ylen tekstistä (värit, alleviivaukset ja muut korostukset minun tekemät): 

”Kakkosvaihetta seuraa kolmas tehotutkimusvaihe, johon tarvitaan jo tuhansia ihmisiä. Nyt asiantuntijat 

kuitenkin pohtivat, voitaisiinko tehotutkimusvaiheen yli hypätä esimerkiksi altistuskokeilla, kertoo itsekin 

parhaillaan koronaviruksesta toipuva Nohynek.” 

https://yle.fi/uutiset/3-11290069
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”– Altistuskokeissa vapaaehtoisille ihmisille annetaan ensin rokote ja sen jälkeen heidät altistetaan 

luonnon virukselle ja katsotaan suojaako rokote heitä vai ei. Tällä tavalla päästään paljon nopeammin 

eteenpäin. Mutta tällaisessa altistuskokeessa on toki eettisiä ongelmia, joita pitää tarkoin punnita, 

Nohynek sanoo.” 

”THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek on luottavainen, että uusi rokote saadaan kehitettyä. "Kaikki merkit on 

siitä, että saamme immunogeenisiä, hyviä ja turvallisia rokotteita", Nohynek sanoo.”  

”Onko nopea rokotekehitys riittävän turvallista? 

Koronavirusrokotteiden kehittäminen on edennyt ennätysvauhtia. Siitä, kun kiinalaiset julkaisivat 

viruksen geneettisen koodin, meni vain 63 päivää, kun ensimmäinen rokotekandidaatti oli testattavana 

ihmisellä. 

– Aivan hurjan nopea vauhti. Kiitos myös sen, että tutkijat ovat jakaneet tietoa avoimesti. WHO on 

laatinut kaikille avoimia tutkimussuunnitelmia ja järjestänyt palavereja, joihin kuka tahansa kehitystyötä 

tekevä voi osallistua, ettei kukaan jää pimentoon ja päästäisiin mahdollisimman nopeasti eteenpäin. 

Myös varhainen saumaton yhteistyö lääkeviranomaisten ja rokotekehitystä tekevien kesken on ollut 

hienoa nähdä, Nohynek sanoo.” 

Nopea kehitys perustuu myös siihen, että rokotteiden valmistamisessa hyödynnetään uudenlaista 

teknologiaa, sanoo Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet. Uusi tekniikka pohjautuu viruksen 

genomiin eli rna-molekyyleihin. Rokote ei sisällä virusta itseään, vaan pelkästään viruksen geneettistä 

koodia. 

Rna-rokotteen etu on siinä, että sitä pystytään tuottamaan paljon hyvinkin vähäisellä 

tuotantokapasiteetilla. 

Rna-rokotteita on aiemmin testattu ensimmäisen vaiheen ihmiskokeilla esimerkiksi rabiesta vastaan, 

mutta maailmalla ei ole vielä toistaiseksi käytössä yhtään rna-rokotetta. 

– Rokote on periaatteessa hyvin hyvin yksinkertainen, mikä selittää sitä, miksi kehitys on ollut niin 

nopeaa. Mutta teknologia on vielä tuore ja meiltä puuttuu näyttö, että sillä pystyttäisiin saamaan 

suojaavaa immuniteettia mihinkään tautiin, Rämet toteaa ja lisää heti perään ettei halua kuulostaa liian 

negatiiviselta.” 

Nopeaa kehitystyötä on myös helpottanut se, ettei työtä jouduttu aloittamaan tyhjältä pöydältä. 

Vuosituhannen alussa SARS-epidemioita aiheuttanut SARS-CoV-1 oli nyt jylläävän koronaviruksen 

läheistä sukua. SARS-CoV-1 ja nyt pandemiaksi saakka levinnyt SARS-CoV-2 tunkeutuvat keuhkoihin 

samanlaisen reseptorin avulla. Tutkijat siis tiesivät heti, mihin suunnata rokotekehitystä. 

SARS-rokotteiden kehittely jäi taannoin kesken, kun tauti hiipui keväällä 2003 eikä ole sen jälkeen 

palannut sairastuttamaan ihmisiä. Silloin ehdittiin kuitenkin havaita asioita, jotka huolestuttavat uuden 

koronavirusrokotteen kehittäjiä. 

– Kun koe-eläin, joka ei ollut ennen kohdannut virusta, rokotettiin ja rokotuksen jälkeen kohtasi 

luonnon viruksen, se saikin vaikeamman taudin. Näitä asioita pitää sulkea eläinmallien kanssa paljon 

pois, ettemme rokottamisella pahenna tilannetta saamalla aikaan vakavampia tautimuotoja, Nohynek 

sanoo. 

Sama kävi 1960-luvulla pienten lasten hengitystieinfektioita aiheuttavan RS-viruksen vastaisen 

rokotteen kanssa. Sen kehittämistä on toden teolla jatkettu vasta viime vuosina uudelleen, kun 
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geeniteknologiset menetelmät on saatu avuksi ja viruksesta on löydetty ne rakenteet, jotka 

mahdollistavat suojaavien vasta-aineiden synnyn. 

Viime kädessä lääkeviranomaiset arvioivat mikä on rokotteen hyöty suhteessa mahdollisiin haittoihin. 

Mika Rämet kertoo, että Rokotetutkimuskeskuksen piirustuspöydällä on omat suunnitelmat rokotteesta. 

Se olisi toimiva ja turvallinen, mutta sen kehittäminen on teknisesti ihan eri haasteluokkaa. 

– Meidän idea on tuottaa viruksen kaltaisia partikkeleita, tehdä mahdollisimman paljon viruksen 

ulkokuorta muistuttava partikkeli, josta puuttuu kuitenkin se perimäaines. Tämän voisi olettaa olevan 

turvallinen, mutta toisi kuitenkin toivottavaa suojatehoa. 

Usko rokotteen aikaansaamiseksi on kova 

On arvioitu, että rokotteen saaminen markkinoille vie ainakin vuoden ellei puolitoista vuotta. 

– Riippuen siitä, miten tutkimukset etenevät, voidaan ensi kesän lopussa, syksyn alussa päästä näihin 

tehotutkimusvaiheisiin. Sitten voidaan ajatella, että loppuvuonna tai ensi vuoden alussa olisi rokotteita, 

Nohynek arvioi. 

Kehitteillä on hyvin monenlaisiin tekniikoihin pohjautuvia valmisteita. Nohynekin mukaan on liian 

varhaista sanoa, mitkä valmisteista ovat lupaavimpia. Siis niitä, jotka lopulta päätyvät laajaan tuotantoon, 

ja ovat riittävän tehokkaita ja turvallisia. 

Toisaalta tuotantotiloja pitäisi jo alkaa valmistella kaupallista tuotantoa varten, jos rokotetta halutaan 

alkaa jakaa laajoille joukoille jo ensi vuoden alussa. 

– Tämä on kilpajuoksua ajan kanssa. Kuinka paljon virusta on syksyllä vielä kiertämässä, mikä on 

rokotteen tarve, saadaanko tehotutkimuksissa vastauksia myös turvallisuuskysymyksiin? Nohynek 

luettelee avoinna olevia kysymyksiä. 

Yksi avoinna oleva kysymys on myös se, kenelle rokote suunnataan. Suojellaanko rokotteella lapsia ja 

nuoria aikuisia, vai pystytäänkö kehittämään sellainen rokote, joka olisi myös vanhemmille ihmisille 

riittävän tehokas? 

– Ei ole itsestään selvää, että koko maailman kaikille väestönosille rokotetta olisi heti saatavilla. 

Nohynek on kuitenkin toiveikas. Neljästä muusta koronaviruksesta tiedetään, että niille syntyy parin 

vuoden vastustuskyky. 

– Meillä on kaikki syy olettaa, että luonnon viruksesta syntyy immuniteettia. Jos me pystymme sitä 

jotenkin matkimaan uusilla rokotteilla, kaikki merkit on siitä, että saamme immunogeenisiä, hyviä ja 

turvallisia rokotteita.” 

Lisää aiheesta: 

Tampereella kehitetään Suomessa ainutlaatuista koronarokotetta: Tähtää apuun, kun virus tekee toisen 

aallon 

Yhdysvaltalaisyhtiö aikoo aloittaa koronavirusrokotteen testauksen ihmisillä syksyyn mennessä – 

parhaimmillaan hätäkäytössä ensi vuoden alussa 

AP: Yhdysvalloissa aloitetaan koronavirusrokotteen kliiniset tutkimukset 

Lääkeyhtiö Pfizer kertoo löytäneensä mahdollisen yhdistelmän koronavirusta vastaan 

https://yle.fi/uutiset/3-11293808
https://yle.fi/uutiset/3-11293808
https://yle.fi/uutiset/3-11293808
https://yle.fi/uutiset/3-11283522
https://yle.fi/uutiset/3-11283522
https://yle.fi/uutiset/3-11259004
https://yle.fi/uutiset/3-11237700
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Kun pandemia menee ohi, jäävätkö meille kausi-influenssojen kaltaiset kausikoronat? 

Koronaviruksen leviämistä voi olla mahdotonta estää – tutkijatohtori: "Omia kasvojaan tulee opetella 

koskettelemaan mahdollisimman vähän" 

Tutkijat ympäri maailmaa kehittävät kiivaasti rokotetta koronavirukseen, mutta tähän hätään se ei auta 

– altistuskokeetkin vievät aikaa 

Lue tästä uusimmat tiedot koronaviruksesta” 

Haastattelut 6.4.2020 verrattuna koronarokotteeksi kutsutun injektion jälkeen syntyneisiin 

kuolemantapaus-, tartuntamäärä- ja sairastuvuustilastoihin paljastavat, että  

1) Nohynek, Rämet ja jokainen rikosilmoituksen otsikossa 2 mainittu tiesivät ja tietävät toteuttavansa 

rikollista ihmiskoetta koko väestöömme kohdistettuna 

 

2) Injektoitua ainetta ei ole missään vaiheessa testattu turvalliseksi eikä muutenkaan normaalitavalla, 

vaan päinvastoin juuri aiemmin vastaavalla koronaan liittyvällä mRna-teknologialla toteutetuissa 

eläinkokeissa oli havaittu uuden mRna-teknologian pahentavan tautien leviämistä ja aiheuttavan 

koe-eläimilläkin tautien vakavien tautimuotojen lisääntymistä ja vakavia rokotehaittoja 

 

3) Kaupalliset näkökohdat ovat ohittaneet ihmisten hengen ja terveyden turvaamisvelvoitteen ja 

ihmishengen arvon totaalisesti tässä rikollisessa ihmiskokeessa. Kyseessä on tahallinen rikos, johon 

ovat ryhtyneet lääketieteen ammattilaiset, perustuslakivaliokunta, kansanedustajat, valtioneuvosto, 

oikeuskanslerinviraston virkamiehet tahallaan uhreilleen ”mengele-ihmiskokeellaan” aiheuttamasta 

vakavasta vaarasta, koko väestön terveydelle aiheutetusta pysyvästä valtavasta vahingosta ja 

ihmishenkien menetyksistä piittaamatta. 

 

4) Lääkeviranomaiset ja ”tutkijat” (rikoshyödyt hankkineet lääketeollisuuden omat lobbarit) ovat 

tehneet asiatonta yhteistyötä, joka on kokonaan poistanut toiminnalta puolueettomuuden ja tehnyt 

valvontaviranomaisista osan valvottavansa organisaatiota. Kyse ei ole ”viranomaisvalvonnasta”, 

kun valvontaviranomaiset ja tekevät yhteistyötä valvottaviensa kanssa ”kiirehtimis”-motiivilla ja 

kaupallisilla tehokkuusnäkökohdilla (uutisesta paljastuva ”tehokkuus” ja suuret valmistusmäärät 

halvalla) eli valvoja-valvottava-suhteesta ei enää ole edes kysymys, vaan rikoskumppanuudesta 

ihmiskokeen toteutuksessa kokeellisen injektion valmistusprosessista ja markkinoinnista lähtien, 

rokotekokeilun aiempia ”huolestuttavia” seurauksia salaten, niistä mitään piittaamatta ja haitallista 

ihmiskoetta turvalliseksi rokotteeksi yhdessä valvottavien ja muka-valvojien lausumilla ja 

näennäispäätöksillä valehdellen.    

 

5) Nohynekin, Rämetin, Lehtosen, Salmisen ym. kaikki lausunnot perustuvat uskomuksiin, 

valehteluun, oletuksiin eikä tutkimiseen eikä tieteeseen.   

 

6) Heti ”koronarokotteen” eli rikollisen ihmiskokeen alettua injektoineilla on juuri sellaisia tilastoista 

näkyviä ”huolestuttavia” ja haitallisia seurauksia, joiden vuoksi sitä ihmiskoetta ei ole saanut aloittaa, 

ja jotka seuraukset ovat jo rokotuskokeilun alkuvaiheessa muodostaneet jokaiselle tässä rikos-

ilmoituksen kohdassa 2 mainitulle pakollisen velvoitteen lopettaa HETI rikoksen toteutus. Kukaan 

heistä ei lopettanut, vaan alkoi peittelemään rikostensa seurauksia tarinoilla muka ”varianttien” 

aiheuttamista tartunnoista, vaikka he ovat valehdellessaan ymmärtäneet, että  

A) tartuntojen, sairauksien, potilasmäärien ja kuolemien kasvu tilastoissa ei johdu ”varianteista”, 

vaan rikollisen ihmiskokeen juuri niistä vakavista rokotehaitoista, jotka olivat jo etukäteen 

https://yle.fi/uutiset/3-11252042
https://yle.fi/uutiset/3-11228067
https://yle.fi/uutiset/3-11228067
https://yle.fi/uutiset/3-11184070
https://yle.fi/uutiset/3-11184070
https://yle.fi/uutiset/3-11212596
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6.4.2020 tiedossa ja joihin uhreilleen aiheuttamiinsa vammoihin ja kuolemiin päättäjät 

suhtautuivat hyväksyvästi 

B) rikollisen ihmiskokeen ja seurausten välinen syy-yhteys on ajallisesti ja edellisten tutkimusten 

valossa vastaavien tiedossa olleisiin huolestuttaviksi 6.4.2020 mainittuihin tutkimustuloksiin 

vertaamalla aivan selvä ja ilmeinen 

C) ”koronarokotteesta” eli tuntemattomalla mRna-teknologialla toteutetusta rikollisesta 

ihmiskokeesta ovat olleet seurauksena juuri ne aivan samat seuraukset, joista kaikki ovat 

tienneet jo etukäteen 6.4.2020 haastattelun paljastamalla tavalla, ja jotka seuraukset 

aiheutuivat aiemmin rotilla ja nyt koe-eläimiksi pakotetuilla ihmisillä.  

 

6. Tilastot todistavat, että ”rokote” on pahentanut koronan leviämistä, ja että kuolemat ja 

vammat johtuvat ”rokotteesta” eli ihmiskokeen rokotehaitoista eikä koronasta 

 

”Koronarokotteella” eli tuntemattomalla mRna-teknologialla toteutetulla rikollisella ihmiskokeella on 

juuri ne seuraukset, jotka oli todettu aiemmin rotilla ja seuraukset, joista kaikki ovat tienneet jo 

etukäteen 6.4.2020 haastattelun paljastamalla tavalla. Samat seuraukset aiheutuivat aiemmin rotilla ja 

nyt koe-eläimiksi pakotetuilla ihmisillä. – Kun koe-eläin, joka ei ollut ennen kohdannut virusta, 

rokotettiin ja rokotuksen jälkeen kohtasi luonnon viruksen, se saikin vaikeamman taudin. Näitä asioita 

pitää sulkea eläinmallien kanssa paljon pois, ettemme rokottamisella pahenna tilannetta saamalla aikaan 

vakavampia tautimuotoja, Nohynek sanoo. 

Sama kävi 1960-luvulla pienten lasten hengitystieinfektioita aiheuttavan RS-viruksen vastaisen 

rokotteen kanssa.  

Kuolemien, vammojen ja tartuntojen kasvu alkoi heti kaikissa maissa, joissa on rokotettu kokeellisella 

rokotteella eikä covid19-injektiolla ole ”rokotteena” tehoa tautiin, vaan tautia pahentava ja yllyttävä ja 

immuniteettia heikentävä vaikutus. Silti viranomaiset ja valtioneuvosto eivät keskeyttäneet 

hengenvaarallista ja totaalisen haitallista ihmiskoetta, vaan alkoivat peittelemään rokotehaittoja tilastoja 

vääristämällä, yrityksillä pakottaa sitä KOKO väestöön terveen verrokkiryhmän poistamiseksi 

yhteiskunnasta ja estääkseen oman rikos- ja korvausvastuunsa realisoitumista. Rokotehaittojen ja -

kuolemien peittelemiseksi he aloittivat yhdessä sopimansa valehtelun. He valehtelevat oireiden muka 

johtuvat ”varianteista” ja niiden muka ”räjähdysmäisestä” kasvusta ja omikronin 57 tautitapausta muka 

”vallitsevaksi” sairaudeksi ja valehtelevat varianttien läpäisyvaikutuksista, vaikka kaikki oireet ja 

tilastojen räjähtäminen alkoivat jo piikityksistä eikä vasta nyt eikä 57 tapausta ole vallitseva sairaus eikä 

epidemia. 

7.  Puumalaisen ja Koiviston 8.11.2021 toteuttaman rikoksen tahallisuus HolhTL kokonaan 

syrjäyttämällä ja väärää lainsäädäntöä tahallaan soveltamalla  

 

HolhTL 23 § 

”Vajaavaltaisella ei ole oikeutta itse vallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia, 

jollei laissa toisin säädetä. 

Jollei laissa toisin säädetä, vajaavaltaiseksi julistettu voi itse päättää henkilöään koskevasta asiasta, jos 

hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.” 

HolhTL 24 §: ”Vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja 

merkitykseltään vähäisiä…” 
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Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 4 § (8.2.2019/190) säätää otsikolla ”Huoltajan tehtävät”: 

”Lapsen huoltajan on turvattava lapsen kehitys ja hyvinvointi siten kuin 1 §:ssä säädetään. Tässä 

tarkoituksessa huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, koulutuksesta, 

asuinpaikasta, harrastuksista sekä muista henkilökohtaisista asioista.” 

Mahdollistaakseen tahallaan rikollisen ihmiskokeen toteutuksen kaikkiin väestömme alaikäisiin lapsiin 

kohdistettuna ja lapsien hengen vaarantamisen sekä lasten kuolemien ja pysyvän vammauttamisen ja 

muiden henkilövahinkojen aiheuttamisen ihmiskokeella, Puumalainen ja Koivisto laativat 8.11.2021 

kansalaisten tekemiin kanteluihin tahallisesti valheellisen ja 100-prosenttisesti lainvastaisen päätöksen, 

jossa  

1) He jättivät tahallaan KOKO HolhTL:n eli asiaan oikeasti sovellettavan normiston soveltamatta 

2) He juristeina ja ylimmän laillisuusvalvontavelvoitteen vastaisesti valehtelevat, että ”rokotepäätös” 

kuuluisi muka lapsen ”itsemääräämisoikeuteen”, vaikka lapsille ei ole Suomessa tietenkään säädetty 

Suomessa miltään osin rajoittamatonta itsepäätäntäoikeutta, vaan juuri siksi on HolhTL:n normit 

lain lapsen huollosta 4 § säädetty, että vajaavaltaisten itsemääräämisoikeutta on rajoitettu monin 

tavoin.  

3) He valehtelevat myös 9.8.2021 asetuksen sisällöstä. He valehtelevat siinä säädetyn lasten 

itsepäätännästä, vaikka ei ole asetuksella sellaista sisältöä eikä HolhTL 23 ja 24 § huomioon ottaen 

edes voi asetuksentasoisella normilla lain tasoista HolhTL:n sisältöä muuttaa. 

Kuka tahansa ymmärtää, että lasten itsepäätäntä ei koske juuri mitään eli lapset eivät saa äänestää, 

ajaa autoa, ostaa ja juoda viinaa, ostaa ja polttaa tupakkaa, ostaa ja käyttää huumeita, tilata tuotteita, 

ostaa osamaksulla, ottaa pankkilainaa ja muutakaan velkaa, ostaa vapaasti taloja, myydä vapaasti 

omaisuuttaan, katsoa K18-leffoja, päättää vapaasti koulunkäynnistään, kotiintuloajoistaan ja monesta 

muustakaan asiasta. Yhtä itsestäänselvää on, että 

1) lapset eivät voi päättää eivätkä edes kykene pätevästi päättämään kokeellisesta ”rokotuksesta”, jossa 

kaikki valtiojohtoinen tiedottaminen perustuu valehteluun. 

 

2) oikeuskansleri, perustuslakivaliokunta, valtioneuvosto, eduskunta, yksikään virkamies tai kukaan 

muukaan ei voi valehdella 5-vuotiaan tai muunkaan lapsen voivan ymmärtää ihmiskokeeseen 

osallistumisen ja ”rokottamisen” seurauksia sinänsä eikä varsinkaan tilanteessa, jossa kaikki 

tiedottaminen on ollut tahallisesti virheellistä ja petoksellisesti harhaanjohtavaa myös suhteessa 

aikuisväestöön tässä rikollisessa ihmiskokeessa. 

 

Päätös perustuu myös virheelliseen faktaan, koska Puumalaisen ja Koiviston päätöksessä valehdellaan, 

että ”rokotteen” turvallisuus olisi tutkittu lapsilla. Tämän rikosilmoituksen todisteena ovat tekstit 

WHO:n ja Pfiserin sivuilta, joista suoraan paljastuu, että ”rokotteesta” ei ole ollut lasten ja raskaana 

olevien naisten ja imettävien äitien osalta mitään tutkimustietoa ja väitetty rokotehaittojen tutkiminen 

on tarkoitettu tapahtuvan nimenomaan vasta rikollisella ihmiskokeella eli rokottamalla, vaikka 

injektoiduille muka ”itsepäätäntää” tekeville lapsille ja heidän vanhemmilleen on valehdeltu, että olisi 

tutkittu. 

 

Tosiasiassa missään ihmisryhmässä ei ole ollut normaaleja tutkimuksia ja kaupalliset tarkoitukset ja 

nopeus on Nohynekin ja Rämetin 6.4.2020 lausunnosta paljastuvalla tavalla otettu päätöksenteon (ja 

petoksellisen erehdyttämisen) ensisijaiseksi lähtökohdaksi ja rikolliseen ihmiskokeeseen on ryhdytty 

tahallaan siitä piittaamatta, miten vakavia ja ”huolestuttavia” tutkimushavaintoja oli jo aiemmin saatu 

Sars-virukseen liittyvvän vastaavantyyppisen kokeellisen injektion tutkimusnäyttönä.  

 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361#a8.2.2019-190
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8. FIMEA:n ja THL:n virkamiesten tahallisten rikosten olennainen osuus rikollisen 

päätöksenteon toteutuksissa  

 

Em. Ylen 6.4.2020 uutisen mukaan ”Viime kädessä lääkeviranomaiset arvioivat mikä on rokotteen hyöty 

suhteessa mahdollisiin haittoihin.” 

Tilanteessa, jossa haitat ylittävät hyödyt moninkertaisesti eikä ”rokote” edes tehoa lainkaan 

koronatautiin (= hyötyjä tällä rikollisella ihmiskokeella ei ole lainkaan) ja FIMEA:aan on tullut täysin 

poikkeuksellinen valtava vakavien rokotehaittojen ja selvien rokotekuolemien määrä, tämän faktan 

tahalliseksi peittelemiseksi ja rikosten jatkamiseksi 

1) Rokotekuolemia on kirjattu vain kaksi, vaikka niitä on satoja ja kaikkien ajallinen ja muu yhteys 

ihmiskokeeseen on selvä 

 

2) THL ja FIMEA ovat on väärentäneet kaikkia tilastoja  

a) vääristämällä kaikkien rokotehaittakuolemantapausten ja rokotehaittojen kirjaamiset tahallaan 

b) kirjaamalla kaikki rokotehaitat ja -kuolemat 21 vrk:n kuluessa ”rokottamattomuudesta” ja 

”koronasta” johtuviksi, vaikka ne ovat rokotehaittoja ja vaikka millään lääketieteellisellä 

perusteella ”koronarokotteen” haittojen kirjaamattomuus ei voi poiketa muiden normaalien 

rokotteiden kirjaamistavasta (muissa rokotteissa rokotehaitat kirjataan heti rokotuksessa 

aiheutuneena ja THL:n omien sivujenkin mukaan rokotehaitat aiheutuvat tuntien, päivien ja 

lähiviikkojen kuluessa ja kaikki nämä ilmiselvät rokotehaitat siis jätetään tahallisesti kirjaamatta 

ja kirjataan ”rokottamattomuudesta” ja ”koronasta” muka johtuviksi tilastojen väärentämiseksi 

ja osana törkeiden petosten ja ihmiskokeen rikollisia menettelytapoja muka ”turvalliseen” 

rokotukseen erehdyttämiseksi)  

c) toteuttamalla rikollista sensuuria ja disinformaatiota 

d) toteuttamalla rokottamattomiin kohdistettua rikollista syrjintää, törkeitä kiihottamis- ja 

kunnianloukkausrikoksia 

e) jatkamalla rikollista ihmiskoetta valtavista vahingoista ja haitoista tietoisina, vaikka 

lääkevalvontaviranomaisille ja jokaiselle otsikossa 2 mainitulle on syntynyt ehdoton velvoite 

keskeyttää rikoksensa yli 20.000 vakavan rokotehaitan ja satojen kuolemantapausten perusteella 

 

3) He ovat yhdessä aloittaneet valehtelun ”varianttien” muka 2-3 kertaa rokotettuihin aiheuttamista 

koronatartunnoista ja sairauksista, vaikka ne kaikki ”tartunnat” ovat juuri niitä 6.4.2020 

haastattelussa mainittuja etukäteen tiedettyjä seurauksia, joiden toteutumisriskin ihmiskokeen 

toteuttajat ottivat tahallaan uhriensa terveydestä ja hengestä piittaamatta ja peittelevät 

rikostensa todellisia seurauksia valehtelemalla ihmiskokeensa seurauksia varianttien 

aiheuttamiksi. Tosiasiassa kyse on tuntemattomia seurauksia aiheuttavan kokeellisen mRna-

injektion massiivisista pysyvistä vahingoista avuttomille koehenkilöille, jotka luottivat valehteleviin 

rikollisiin viranomaisiin ja uhriensa erehdyttämiseksi mediapooli, laillisuusvalvojat, valtamedia, 

facebook ja päättäjät yhdessä toteuttivat laitonta sensuuria ihmiskokeensa karmivien seurausten 

salailemiseksi, yhä pahenevien rikollisten pakotteiden (ihmisoikeus- ja syrjintärikosten) 

toteuttamiseksi ja ihmiskokeensa pakottamiseksi myös rokottamattomiin työsuhteen menettämisen 

uhalla ja pieniin lapsiin rikollista ”itsepäätäntää” toteuttamalla. 

 

4) Asiaan osalliset Fimean virkamiehet laativat mainonnan eettisen neuvoston eli valvontaelimen 

erehdyttämiseksi tahallaan lausunnon, jossa valehtelevat vastoin parempaa tietoaan, että kyseessä 

ei muka olisi ihmiskoe, vaan ”tutkittu” rokote. Lausunnon he laativat mahdollistaakseen erityisesti 
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rikollisen ihmiskokeen tekemisen lapsilla ja lapsiväestön pysyvän terveydentilan vaurioittamisen ja 

tuntemattomat tulevaisuudessa ilmenevät ihmiskokeen vahingolliset seuraukset, joita lausunnolla ja 

jokaisessa ”rokotus”-tilanteessa eli rikoksen toteutustilanteessa on koehenkilöiltä ja koko väestöltä 

salailtu tahallaan. Koska päätös on perustunut Fimean viranomaisten syöttämään valheelliseen 

tietoon, tämäkin päätös on pakollista uusia. Todisteena on uutinen päätöksestä, johon Fimean 

valehtelulla on vaikutettu ja poliisin tulee esitutkinnassa selvittää, ketkä Fimean virkamiehet ovat 

valheellisen lausunnon laatineet aiheuttaakseen mainonnan eettisen neuvoston ja toisen 

viranomaisen (oikeuskanslerinviraston) ja perustuslakivaliokunnan tekemän väärän päätöksen ja 

jatkaakseen rikollista lasten itsepäätäntärokotusta ja muita ihmiskokeen rikoksia.   

Fimean, THL:n, HUS:n ja Tampereen rokotetutkimuskeskuksen virkamiesten, laillisuusvalvonnan 

virkamiesten, perustuslakivaliokunnan ja ministerien julkisilla valheellisilla lausunnoilla on ollut 

olennainen merkitys koko väestöön kohdistetussa erehdyttämisessä ja sillä on erehdytetty koehenkilöt 

osallistumaan vaaralliseen, tuntemattomia vakavia ja pysyviä geenimuutoksia ja muita ihmisen 

perimään ja terveydentilaan vaikuttavia vahinkoja ihmisruumiissa aiheuttavaan rikolliseen 

ihmiskokeeseen koehenkilöiden ymmärtämättä valtiojohtoisen disinformaation ja laillisuusvalvonnan 

laittomien päätösten vuoksi lainkaan, millaiseen ihmiskokeeseen heidät on erehdytetty.  

Todisteena olevasta Vantaan kaupunkia koskevasta mainonnan eettisen neuvoston päätöksestä näkyy 

lisäksi suoraan, että se johtuu juuri Fimean virkamiesten valheellisesta lausumasta, jossa on väitetty 

”rokotetta” muka normaalitavalla tutkituksi. Lausunnon laatineet virkamiehet ovat jo pelkästään 

6.4.2020 Ylen uutisen ja oman tilastonsa (tilastoimansa rokotekuolemien ja -haittojen määrät) 

perusteella varmuudella tienneet lausuntonsa tahallisesti totuudenvastaiseksi.  

9. Poliisin velvollisuus selvittää, minkä nimiset virkamiehet ovat erehdyttävät tiedot 

päätöksentekoon syöttäneet sekä laiton yhteydenpito valvottavien ja valvojien välillä 

ratkaisujen sisällöstä etukäteen sopimiseksi 
 

Poliisin tulee selvittää: 

 

1) Minkä nimiset/ketkä virkamiehet ovat tahallaan laatineet ratkaisujen vääristämiseksi valheelliset 

tiedot, jotka vaikuttivat vääristävästi em. asioiden ratkaisuihin? 

 

2) Miksi ja kenen käskystä Fimean, THL:n, HUS:n ja valtiojohdon virkamiehet valehtelivat tutkituksi 

kokeellisia injektointeja, joita ei ole tosiasiassa normaalitavalla tutkittu ja vaikka tutkimattomuus 

näkyy sekä 6.4.2020 uutisesta että parhaillaan WHO:n sivuilta?  

 

3) Luettelo tutkimuksista ja niiden väitetyistä tekijöistä ja tutkintamenetelmistä, joiden tekemiseen 

virkamiehet väitetysti viittaavat lausumissa eli milloin, missä, mitä ja kenen toimesta väitetysti 

tehtyjä ovat ne tutkimukset, jotka väitetään tehdyksi ja mitkä ovat niiden väitettyjen tutkimusten 

tutkintamäärät ja koehenkilöiden määrät suhteessa rokotettuun väestöön? 

 

4) Ovatko ”tutkimukset” tehty nimenomaan ihmiskokeena eli keräämällä piikitetyistä koehenkilöistä 

sitä tutkimusaineistoa jälkikäteen?  

 

5) Miksi Fimean ja THL:n virkamiehet tahallisesti kirjanneet vakavat rokotehaitat ja kuolemat väärin 

siten, että heti piikityksen jälkeen ja normaalina rokotehaittojen ilmenemisajalla 21 vrk:ssa 

aiheutuneet kuolemat, vammat, sairaudet ja oireet on jätetty kirjaamatta ja kirjattu 

”rokottamattomien” ja ”koronan” oireiksi, vaikka kaikissa muissa rokotteissa rokotehaitoiksi 
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kirjataan kaikki välittömästi ja lähellä rokotusta ilmenneet oireet, ja on itsestään selvää, että 

rokotehaitat ilmenevät lähes aina välittömästi eivätkä 3 viikon viiveellä? 

 

6) Onko kuolinsyytä selvitetty mikroskooppisilla elinkohtaisilla tutkimuksilla lainkaan vai onko 

”koronaan kuolleiden” tilastointi tehty samalla periaatteella kuin Lasse Lehtosen, Asko Järvisen, 

Hanna Nohynekin  ja muiden   lobbarien lausumat eli arvaamalla, ”uskomalla”, ”luottamalla”, 

valehtelemalla ja ”olettamalla” ja lisäilemällä nollia perään tilastoihin, jotta peloteterroriin  

perustuvat illuusiot on saatu syntymään ja vastaamaan mm. Lasse Lehtosen, Nohynrkin, Salmisen, 

Rämetin, Järvisen ym. ”oletuksia” ja julkista valehtelua ”omikronin” tartuntojen väitetystä 

”räjähdysmäisestä kasvusta”? 

 

7) Kun tilastot todistavat, että joulukuussa 2021 väitettyjä omikronin tartuntoja on vain 57 kpl, miksi 

Lasse Lehtonen, Järvinen, Nohynek, Kiuru ja muut ihmiskokeen jatkajat valehtelevat taudin  

kehittyneen 15.12.2021 mennessä ”vallitsevaksi”, vaikka 57 tautitapausta 6 miljoonan  ihmisen 

valtiossa ei tee taudista millään perusteella vallitsevaa, vaan heidän valehtelustaan rikoksen ja 

naurettavaa? 

 

8) Rikollisella ihmiskokeella on täsmälleen juuri ne negatiiviset vaikutukset, jotka olivat 

”huolestuttavia” jo ennen ihmiskokeen aloitusta 6.4.2020 uutisen mukaan. Miksi Lehtonen, 

Nohynek, Kiuru, Marin, Rämet, Salminen, Järvinen, valtioneuvosto, perustuslakivaliokunta ja 

Fimean, HUS:n, THL:n ja rokotetutkimuskeskuksen virkamiehet valehtelevat tilastojen osoittaman 

tartunta-, tauti- ja kuolevuusmäärien kasvun johtuvan muka joulukuussa 2021 alkaneesta 

”omikronin” muka ”räjähdysmäisestä” lisääntymisestä, vaikka tilastot todistavat tilastojen 

”räjähdyksen” alkaneen välittömästi piikitysten alkaessa ja olevan ainoastaan selvässä syy-

yhteydessä tähän rikolliseen ihmiskokeeseen? 

 

9) Miksi rikos ei olisi em. valehtelu ja oikeiden faktojen tarkoituksellinen salaaminen lääkärien, virologi 

Salmisen, alasiantuntijoiden, oikeuskanslerinviraston ja valtioneuvoston jäsenen virkatehtävässä, 

perustuslakivaliokunnassa ja kansanedustajana rikollisen ihmiskokeen jatkamiseksi, kun missään 

heidän tehtävässään ei ole säädetty valehtelua virkaan ja julkisen vallan käyttöön kuuluvaksi 

oikeudeksi, vaan törkeäksi virkarikokseksi? 

 

10) Miksi liikenneonnettomuudessa kuolleet on kirjattu koronaan kuolleeksi todellisen kuolinsyyn 

vastaisesti? Onko tällaiset ”temput” ja muut vastaavat tilastojen väärentämiset, kuten 21 vrk:n laiton 

raja syy-yhteyden häivyttämiseksi ja rokotehaittatilastojen kaunistelemiseksi toteutettu, jotta 

”koronaan” kuolemiset ja ”koronatilanne” on saatu näyttämään peloteterroriin sopivammalta? 

 

11) Miksi HolhTL:n koko normisto on tahallaan syrjäytetty oikeuskanslerinviraston Puumalaisen ja 

Koiviston päätöksenteossa ja miksi heidän päätöksessä valehdellaan, että lapset ja aikuiset olisivat 

päättäjinä ja ”itsemääräämisoikeuden” suhteen kokeellisessa rokotteessa samanarvoisessa 

asemassa, vaikka lapset eivät rinnastu aikuisiin muissakaan päätöksentekotilanteissa eikä kyseessä 

ole asia, jonka merkityksen lapsi voisi ymmärtää? 

 

12) Kun kokeellisen injektion merkitystä ja haittoja eivät tiedä ja ymmärrä edes aikuiset eivätkä 

pitkäaikaiset haitat ole edes injektion valmistajien, virkamiesten ja muiden niiden markkinointiin ja 

pakottamiseen osallistuneiden tiedossa eivätkä lapset saa päättää edes nukkumaanmenoajoistaan,  

mihin perustuu väite, että kokeelliseen injektioon osallistumisesta lukutaidottomatkin 5-vuotiaat 

voisivat päättää ja asiasta jotain ”itsenäisesti” ymmärtää? 
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10. Terveiden ja vähäoireisten lasten petoksellinen erehdyttäminen osaksi hengenvaarallista 

rikollista ihmiskoetta uhraamalla lapsia muiden hengen väitetyksi suojelemiseksi on 

lääketieteessä aina kiellettyä toimintaa  

 

Lapset on tahallaan pakotettu rikollisen ihmiskokeen koehenkilöiksi tietämättään ja propagandan ja 
sensuurin avulla. Järkevien aikuisten huoltajien laillinen päätösvalta on ohitettu epäjuridisin perustein 
korvaamalla juridiikka ”laillisuusvalvojien”, muiden viranomaisten ja perustuslakivaliokunnan 
valehtelulla. Lapsille riskialttiita koronarokotteiksi väitettyjä ihmiskoeinjektioita on perusteltu 
lääketieteellisen etuiikan ja normien vastaisesti valehtelemalla, että lapsia piikittämällä muka suojellaan 
elinkaarensa päässä olevia vanhuksia kuolemasta koronaan. Väitetysti ”koronaan” kuolleiden keski-ikä 
on 84 vuotta eli 2 vuotta enemmän kuin suomalaisen vanhuksen elinikä ilman koronatautilisää. 
”Rokotteilla” ei siis suojella vanhuksia kuolemalta. Sen sijaan ihmiskoeinjektoinneilla on jo tapettu lapsia, 
keski-ikäisiä, nuoria, vanhuksia eli kaikkien ikäluokkien koe-elämiksi alistettuja ihmisiä ja vammautetaan 
ja pelataan pienten lasten hengellä ja on aiheutettu lastenkin kuolemia.  
 

11. Vapaan, tietoisen ja nimenomaisen suostumuksen puuttuminen tekee kaikista 

piikitetyistä rikoksen uhreja   

Lääketieteellisen etiikan ja kaiken päätöksenteon keskeinen periaate on vapaa ja tietoinen suostumus.   
Julmaan ihmiskokeeseen osallistuneet lapset ja aikuiset eivät ole tienneet yhtään, mihin ovat ryhtyneet 
ja että ”rokote” ei ole rokote. 
 
Henkilö voi vapaaehtoisesti hyväksyä lääketieteellisiä riskejä muiden hyväksi esim., kun aikuinen 
luovuttaa elimiään elinsiirtoa varten. Myöskään elimiä ei pakoteta ketään toiselle luovuttamaan ilman 
luovuttajan vapaasta tahdostaan ja tietoisesti antamaansa suostumusta, vaikka elinluovutus sinänsä 
pelastaisi ihmishenkiä. Ihan vastaavalla tavalla kiellettyä on  
1) uhrata alaikäisten lasten ja kenenkään terveys huijaamalla heidät rikolliseen ihmiskokeen 

osallistujiksi salaamalla toiminnan luonnetta ihmiskokeena ja kokeellisen teknologian aiheuttamaa 
kuoleman ja vammautumisen riskiä 

2) pakottaa lapsia ja rokottamatonta aikuisväestöä riskeeraamaan henkensä ja tuhoamaan 
terveytensä käyttämällä työsuhdetta kiristyskeinona ja perustelemalla lasten hengen ja terveyden 
vahingoittamista vanhusten eli jonkun muun henkilön/vanhusten terveyden väitetyllä suojelulla. 

 
Koska kaiken juridisen laillisen päätöksenteon perusteena voi ainoastaan olla vapaa, nimenomainen ja 
tietoisesti (oikeilla tiedoilla) annettu suostumus, on aivan selvää, että kansanedustajat, perustuslaki-
valiokunta, valtioneuvosto, Niinistö, Puumalainen, Pöysti, Koivisto, Lehtonen, Salminen, Järvinen, 
Nohynek, Fimean, HUS:n, THL:n ja kaikki muutkin virkamiehet ylittävät harkintavaltansa ja syyllistyvät 
rikokseen  
 
1) valehtelemalla HolhTL 23 ja 24 §:n vastaisesti, että päätöksen kokeelliseen rokotukseen 

osallistumisesta voisivat muka tehdä alaikäiset lapset itse tai terveydenhuollon virkamiehet 
keskenään lasten huoltajien tahdon vastaisesti 

2) salaamalla 6.4.2020 haastattelusta paljastuvia todellisia tietoja haitoista, kuolemista ja ”rokotuksen” 
kokeellisuudesta. 

 
Lapset (ja koko rokotettu väestö) on tahallaan pakotettu rikollisen ihmiskokeen koehenkilöiksi 
tietämättään ja propagandan ja sensuurin avulla. Järkevien (”rokotevastaisiksi” leimattujen) aikuisten 
huoltajien laillinen päätösvalta on ohitettu epäjuridisin perustein korvaamalla juridiikka 
laillisuusvalvojien ja perustuslakivaliokunnan rikollisella valehtelulla.  
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Jotta esim. rokotuksen (= ihmiskokeen) ”itsenäiseksi päätöksentekijäksi” väitetty 5-vuotias lapsi (tai 
kukaan) voisi tehdä pätevän ja laillisen päätöksen ”rokotuksestaan”: 
 
1) näille väitetyille ”lapsipäättäjille” ja koko väestölle olisi tullut viranomaisten, valtioneuvoston ja 

perustuslakivaliokunnan jakaa kaikki ne OIKEAT tilastotiedot haitoista, vammoista, kuolemista ja 
aiemmissa tutkimuksissa saaduista ”huolestuttavista tiedoista”, joita faktoja sensuurilla ja 
propagandalla on rikosten toteuttamiseksi salailtu. 
 

2) lapsen (ja aikuisen) tulisi tietää esim., mitä tarkoittaa ”myokardiitti”, joka voi ”rokotuksesta” seurata 
ja mitä kaikkia sairauksia ja pysyviä vammoja ja kohonnut kuolemanriski voi seurata, ja että kyseessä 
on vasta testausvaiheessa oleva täysin uudentyyppinen, geeniperimään ja soluihin vaikuttava 
tuntemattomia ja pysyviä haittoja aiheuttava aine eikä perinteinen rokote lainkaan. 
 

3) lapsille (mm. 5-vuotiaille) olisi tullut järjestää koulutuspakettina esim. niiden todisteiden ja 
tilastotietojen läpikäyminen, jotka olen Jaanalla on asiaa-ohjelmassa julkistanut ja vastaanottajien 
pitäisi vielä kyetä ymmärtämään se kaikki. 
 

4) alle kouluikäisten väitettyjen ”itsenäisten päättäjien” pitäisi kaikkien osata jo lukea sinänsä ennen 
kouluikää ja lisäksi vielä jokaisen alaikäisen ja muun rokotustoimenpiteen kohteen pitäisi osata  
ymmärtää yliopistokoulutusta vaativaa tilastotiedettä, juridiikkaa ja lääketiedettä. 

 
Koska mitkään em. laillisen päätöksenteon kriteerit eivät täyty edes aikuisten piikitettyjen, saati lasten 
kohdalla, ”koronarokotukset” ovat historian pahin, julmin ja vahingollisin ihmiskoe ja globaalisti 
paljastamani laajin ja törkein rikollisuus: 
 
1) Ihmiskoetta ”rokotuksena” väestölle ja myös puolustuskyvyttömille lapsille tahallisesti piikittäneet ja 

niistä ”rokotuksista” päättäneet ovat tienneet haitoista ja kokeellisuudesta ja tahallaan salailleet niitä 
avuttomilta uhreiltaan. 
  

2) Kyseessä on globaali rokotepetos kaupallisten biljoonahyötyjen hankkimiseksi koehenkilöiden 
hengestä ja terveydestä piittaamatta ja jopa pienet lapset koehenkilöiksi ottamalla. 

 
3) Kaikki viranomaisten, perustuslakivaliokunnan ja kansanedustajien ratkaisut perustuvat a) 

valehteluun, faktojen tarkoitukselliseen salailuun päätöksentekoon vaikuttamisen tarkoituksessa ja 
b) rikolliseen sensuuriin samassa rikollisessa tarkoituksessa.  

 

12. Ihmiskoeluonne näkyy myös THL:n sivuilta ”rokoteohjelmia” koskevasta taulukosta 

 

”Jaanalla on asiaa” -ohjelmassa osassa 11 olen julkaissut 20.12.2021 THL:n sivuilta luettavissa olevan 

Suomen rokoteohjelman, jossa on taulukkomuodossa esitetty kaikki normaalin rokoteohjelman puitteissa 

toteutetut rokotukset Suomessa. Koronarokotetta ei taulukossa ole, mistä myös suoraan paljastuu, että 

kyseessä ei ole ”rokote”, vaan rikollinen ihmiskoe, jossa injektoitava aine salataan, sen vaikutuksia ei 

tunneta eikä se sisällä normaalirokotteissa käytettyjä elementtejä eli ei millään perusteella ole luokiteltu 

”rokotteeksi” edes THL:n itse tuottamassa materiaalissa. 

 

13. Lehtosen, Salmisen, Järvisen, Rämetin, Nohynekin ja mediapoolin osuus rikollisessa 

valehtelussa, kiihottamisrikollisuudessa, syrjinnässä, rikollisen ihmiskokeen 

jatkamisessa ja tieteen korvaaminen Lehtosen ym. ”huuhaa-oletuksilla” 

 

Lehtosen ja muiden ”asiantuntijoiden” valehtelun järjettömyys ja tieteen korvaaminen ”oletuksilla” 

törkeän petoksen ja ihmiskokeen jatkamiseksi näkyy suoraan lehtiuutisista, joilla Lehtonen, Järvinen, 
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Nohynek ym. lobbaavat tarinaansa ”omikronista” ja sen muka ”räjähdysmäisestä” leviämisestä 

kaupitellakseen kolmatta kierrosta rikollisessa vaarallisessa ja tehottomassa ”koronarokote”-

ihmiskokeessaan. 

 

Todisteena olevasta uutisesta selviä, että väitetysti ”koronaan” on kuollut noin 600 ihmistä. Suomessa 

kuolee vuosittain 55.000-60.000 henkilöä. Millään mittarilla 600 kuolemaa ei täytä tartuntatautilain 

määritelmää yleisvaarallisesta tartuntataudista. Lehtonen, Nohynek ja muut ihmiskokeen toteuttajat 

valehtelevat lausumissaan 57 tapauksen ”omikronia” vallitsevaksi sairaudeksi ja sairastuvuuden lisäystä 

rokottamattomista ja ”omikronista” johtuvaksi. Lehtonen ilmoittaa ”olettavansa” tartuntoja olevan 

parituhatta ja seuraavaksi jo 4000-5000, vaikka tilastojen vastainen 57 tapauksen valehtelu 

”vallitsevaksi”, ”räjähdysmäiseksi”, ”yleisvaaralliseksi” ja tilastojen vääristely ”olettamalla” tutkimisen 

sijaan ja nollia lisäilemällä on erityisesti lääkärin tekemänä törkeä virkarikos. 

 

Poliisin tulee tutkia: 

 

1) Kenen kanssa Lehtonen, Nohynek, Kiuru, Järvinen, Salminen, Rämet, Järvinen ja muut ihmiskokeen 

rokotehaittojen salailijat ovat sopineet ”omikron”-pelonlietsonnasta, jota he ovat käyttäneet 

markkinointikikkana vanhentumassa olevien ”rokotteiden” kolmannen rokotekierroksen 

markkinoinnissa ja peitelläkseen tartuntojen, sairauksien ja kuolemien todellista syytä ja omia 

rikoksiaan niiden seurausten aiheuttamisvastuun estämiseksi? 

 

2) Miksi he valehtelivat olemattomasta tautitapausten ”räjähdyksestä”, vaikka tapauksia oli julkisen 

valehtelun aikaan vain 57 kpl ja miksi he valehtelivat ”rokotteen” väitetystä tehosta ja 

turvallisuudesta, vaikka tilastot osoittavat, että ”rokote” on vaarallinen, aiheuttanut valtavat 

tilastopiikit kuolemantapauksissa, sairastuvuudessa ja tartuntamäärissä ja tilastot pahentuvat sitä 

mukaa, kun rokotekattavuus nousee? 

 

3) Miksi he tahallaan propagandaa ja ”oletuksiin” perustuvaa pelonlietsontaa ja rikollista sensuuria 

tuottamalla peittelevät faktisesti oman ihmiskoerikoksensa seurauksia eli sitä, että sillä heidän 

terveelliseksi, turvalliseksi ja tutkituksi valehtelemallaan kokeellisella ”rokotteella” on juuri ne 

”huolestuttavat” seuraukset, joista he kaikki tiesivät jo 6.4.2020 mennessä, nimenomaan ennen 

ihmiskokeen aloittamista ja ovat tienneet ja ymmärtäneet ne todelliset ihmiskokeen epäinhimilliset 

seuraukset ja niiden selvän syy-yhteyden ihmiskokeeseen koko ihmiskokeen toteutuksen ajan? 

 

4) Kun rokottamisen seurauksena tartuntamäärät, sairastuvuus ja kuolemantapaukset ovat 

räjähdysmäisesti kasvaneet eivätkä ne ole minkään rokotteen normaaleja seurauksia, miksi 

viranomaiset eivät ole keskeyttäneet ihmiskoetta, vaan yrittävät laajentaa sitä terveisiin 

rokottamattomiin ja pieniin viattomiin lapsiin terveiden henkilöiden verrokkiryhmän eliminoimiseksi? 

 

5) Yritetäänkö tosiasiallisilla pakkorokotuksilla eli rokotepakko työsuhteen jatkamisen edellytykseksi 

säätämällä eliminoida terve rokottamattomien verrokkiryhmä juuri siksi, että immuniteettinsa 

ihmiskokeessa menettäneet rokotetut eivät havaitsisi sairastumisten ja kuolemisten syy-yhteyttä 

rikolliseen ihmiskokeeseen vertaamalla omaa sairasteluaan terveisiin rokottamattomiin? 

 

6) Pyritäänkö koko väestöön kohdistetulla rokotuksella, lasten ja työikäisten rokottamattomien terveys 

tuhoamalla ja lisäkuolemantapauksista piittaamatta peittelemään ihmiskoerikollisuuden todellisia 

syy-seuraussuhteita kokeen toteuttaneiden lääketehtaiden, viranomaisten, valtioneuvoston 

jäsenten, muiden virkamiesten, perustuslakivaliokunnan ja kansanedustajien rikos- ja korvausvastuun 

estämiseksi? 
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14. Kyse ei ole ”omikronista” eikä varianteista, vaan rikollisen ihmiskokeen järkyttävistä 

seurauksista, tilastojen rikollisesta väärentämisestä ja valehtelusta ihmiskokeen 

seurausten peittelemiseksi ja rikollisen vallankäytön toteuttamiseksi  

 

Korona ei ole Suomessa yleisvaarallinen tauti kuolemien määrällä mitattuna. Törkeää petosta ja 

ihmiskoetta on jatkettu pelonlietsontaa toteuttamalla ja tilastoja vääristämällä. Poliisin tulee selvittää, 

miksi ja kuka on tehnyt lainvastaisen päätöksen siitä, että THL, HUS, Fimea ja niiden virkamiehet 

väärentävät tilastoja kirjaamalla  

1) ”rokottamattomiksi” kaikki ihmiskokeessa vakavan rokotehaitan 21 vrk:n sisällä piikityksestä 

saaneet, vaikka heidät on kuulunut tilastoida vakavan rokotehaitan saaneiksi 

2) ”koronaan” kuolleiksi ja ”rokottamattomiksi” kaikki 21 vrk:n sisällä piikityksestä kuolleet, vaikka 

heidät on kuulunut kirjata ihmiskokeeseen kuolleiksi 

Rikosilmoituksen todisteina ovat tilastot, jotka todistavat, että kuolemien, tartuntojen, sairastumisten ja 

vakavien haittojen määrät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti heti ihmiskokeen alettua. Syy-yhteys rikollisen 

ihmiskokeen toteutuksen ja seurauksena olevien vammojen, sairauksien ja kuolemien välillä on ilmiselvä 

ja se syy-seuraussuhde on ollut kaikkien tätä ihmiskoetta toteuttaneiden ja jatkaneiden 

päätöksentekijöiden, lääkärien, virologien, virkamiesten ja muiden osallistujien tiedossa. 

Todisteena rikosilmoituksessa on ”Suomen 100 mahdollisuutta”-asiakirja, joka paljastaa, että 

”koronalla” on  toteutettu ja toteutetaan kontrolliyhteiskuntaa ja rikollista totalitarismin vallankäyttöä, 

aivoihin vaikuttamista ja väestön ajatustoimintaan vaikuttamista. Se tarkoittaa näin ollen myös RL 13  

luvun 1-3 §:ssä rikokseksi säädettyä valtionsäännön kumoamishanketta korvaamalla kirjoitetun 

valtiosäännön mukainen demokratia totalitarismilla, viranomaismielivallalla, laillisuuden rappiolla, 

valehtelulla ja estämällä kaikki perus- ja ihmisoikeudet ja peittelemällä rikoksia sensuurilla, tilastoja 

väärentämällä, laillisuusvalvontaa perustuslakivaliokunnassa, oikeuskanslerinvirastossa estämällä ja 

Anna-Maja Henrikssonin johtaman OM:n osallistumisella rikolliseen lakien syrjäyttämiseen 

valtiosääntöämme rikkoen ja itsenäisyytemme poistamiseen. 

15. Motiivi ”variantista” ja sen räjähdysmäisestä leviämisestä valehtelulle on rikollisen 

ihmiskokeen seurausten peittely ja tahallisen vakavan rikollisuuden korvaus- ja 

rangaistusvastuulta välttymistarkoitus 

Nohynekin ja Rämetin Ylelle antamasta 6.4.2020 haastattelusta verrattuna kokeellisen mRna-injektion 

todellisiin, tilastoista näkyviin seurauksiin paljastuu, että 

1) Kuolemien, tartuntojen, sairastumisten ja vakavien haittojen määrät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti 

heti ihmiskokeen eli ”koronarokotteeksi” väitetyn piikityksen alettua.  

 

2) Ennen ”rokotteen” aloittamista ei ole tehty Nohynekin ja Rämetin haastattelussa mainittuja 

”tehotutkimuksia” (tämä näkyy suoraan jo siitä, että injektointi on alettu niin pian, että laajaa 

tutkimusta ei olisi ehditty toteuttaa) 

 

3) Israelissa, jossa on suurin rokotekattavuus, tartuntojen ja koronaan sairastumisen määrät ovat 

suurimmat ja kasvaneet sitä mukaa, kun ”rokotetta” on piikitetty lisää ja rokotetuilla on 600-kertainen 

tartuntariski rokottamattomiin verrattuna, vaikka ”turvallisella” ja ”tehokkaalla” aidolla rokotteella ei 

voi tietenkään olla tällaisia negatiivisia seurauksia. 

 

4) Rokotetuilla on 200-kertainen viruskuorma (tilastot Englannista, Gibratarilta ja Saksasta) ja rokotetut 

sairastavat, tartuttavat enemmän rokottamattomia enemmän ja kuolevat piikitysten seurauksena 
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kuolee 15 kertaa suuremmalla todennäköisyydellä rokotukseensa kuin koronatautiin kuolemisriskiin 

verrattuna. 

 

5) Kyseessä on täysin kokeellinen mRna-teknologia, josta ei ole ollut mitään normaalia 

tutkimusaineistoa ennen ihmiskokeen aloittamista eikä ole vieläkään. 

 

6) Ennen ihmiskokeen aloittamista on päinvastoin syntynyt Rämetin mukaan ”huolestuttavia” 

tutkimushavaintoja rotilla ja muilla eläimillä tehdyissä eläinkokeissa siitä, että rokottaminen pahentaa 

tautiin sairastumista ja tautien vakavia seurauksia. 

 

7) Kaikissa Euroopan maissa ja suuren rokotekattavuuden maissa kuolemat, tartunnat ja sairastumiset 

ovat alkaneet kasvaa hallitsemattomasti ja räjähdysmäisesti heti kokeellisen rokotuksen injektoinnin 

alettua ja Afrikassa tautiin sairastuvuus on lähes nollassa, vaikka rokotekattavuus on 3-6 %. 

 

8) Syy-yhteys rikollisen ihmiskokeen toteutuksen ja seurauksena olevien vammojen, sairauksien ja 

kuolemien välillä on ilmiselvä ja se syy-seuraussuhde on ollut kaikkien tätä ihmiskoetta 

toteuttaneiden ja jatkaneiden päätöksentekijöiden, lääkärien, virkamiesten ja muiden osallistujien 

tiedossa. Silti kaikki tässä rikosilmoituksessa otsikossa 2 mainitut ovat rikoskumppaneita, jotka ovat 

jatkaneet tahallaan rikollista ihmiskoetta, pyrkineet laajentamaan sitä ja pakottamaan terveen 

väestön osan osallistumaan ihmiskokeeseen kiristämällä uhrejaan työsuhteen ja sitä kautta kodin, 

omaisuuden ja tulojen menetyksillä. 

 

9) Aloittaessaan ja toteuttaessaan tahallaan rokottamattomin työntekijöihin ja alaikäisiin kohdistetut 

rikolliset päätökset, jokainen tässä rikosilmoituksessa otsikossa 2 mainittu ovat tehneet 

pakottamisen ja laittomat päätökset  

A) harkintavaltansa ylittäen ja päätöksillään uhreilleen tahallaan aiheuttamistaan vakavista haitoista 

ja kuolemista tietoisina 

B) peitelläkseen itse toteuttamansa rikollisen ihmiskokeen karmivia seurauksia ja ”rokotteen” 

todellista luonnetta rikollisena ihmiskokeena 

C) välttyäkseen rikoksensa korvaus- ja rangaistusvastuulta 

D) toteuttaakseen ”rokotuksillaan”, koronapasseilla ja mielivaltaisilla rajoituksilla ihan omia 

poliittisia vallan väärinkäytön agendojaan ja rikoksiaan eikä mikään tässä päätäntäketjussa ole 

perustunut kansanterveyden turvaamiseen, vaan myös ns. huoltosuhdeongelman hoitamiseen 

rikollisin menetelmin eli tappamalla vanhuksia ja sairaita tuottamattomia yksilöitä 

ihmiskokeella suurten sodanjälkeisten ikäluokkien saavutettua vanhuus- ja eläkeiän.   

E) toteuttaakseen Suomen 100 mahdollista-asiakirjan rikollista agendaa täydellisestä kontrollista, 

digitaalisesta kontrollista sekä väestön omaisuuden ja ajatusten hallinnasta   

STM laati noin 10 vuotta sitten asiantuntijaselvityksen, jonka johtopäätös oli, että valtio ei selviä 

huoltosuhdeongelmasta (vanhuusväestön osuus ylittää runsaasti työssäkäyvien veronmaksajien määrän 

suurten sodanjälkeisten ikäluokkien tullessa eläkeikään; tilanne, jossa yli 65-vuotiaiden osuus jopa 2/3 

väestöstä) eikä systeemi selviä myöskään eläkkeistä. Nyt se muistiossa kuvattu tilanne on käsillä ja 

uutisoinnin mukaan myös eläkevaroja on hävitetty. Kun ihmiskoe aloitettiin, se kohdistettiin etenkin 

vanhuksiin, joita kuoli ”rokotusten” seurauksena eli he eivät ole enää palveluiden käyttäjinä ja eläkeläisinä 

huoltosuhdeongelmaa aiheuttamassa. Poliisin tulee selvittää rokotusten kohdentamista rikoksena, kun 

on piikityksiin ryhdyttäessä tiedetty, että heikkokuntoiset vanhukset eivät selviä ihmiskokeen 

rokotehaitoista. 
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16. Rokottamattomat eivät levitä koronaa, mutta ”koehenkilöt” levittävät tauteja ja 

”rokotteen” tuntemattomia eritteitä ympäristöönsä ja rokottamattomiin 

 

Valtioneuvoston U-kirjelmästä 39/2021, sitä vastaavasta 18.11.2021 tutkintapyyntöni todisteena olevasta 

STM:n virkamiehen Kirsi törmäkankaan muistiosta (23.6.2020) sekä Niinistön ja Kiurun hyväksymästä 

lainvastaisesta 31.1.2022 voimaan tulevaksi tarkoitetusta ihmiskokeita ja viranomaismielivaltaa 

mahdollistavasta ”laista” (joka on EIS:n ja PL:n vastaisena pätemätön) ilmenee, että rokotetuista 

käytetään termiä ”koehenkilö”, ja että he levittävät tarttuvaa tautia ”rokotteen” saatuaan ja lisäksi 

ympäristöönsä ”rokotteen” haitta-aineita. Lisäksi tilastoista näkyy, että ikäryhmässä 10-59-vuotiaat 

koroaan sairastuminen, tarttuvuus ja kuolemat ovat rokotetuilla suuremmat kuin rokottamattomilla. 

Näin ollen koronapassi, sen pakolliseksi säätäminen 16.12.-28.12.2021 rokottamattomille 

terveydenhuollossa ja muualla sekä kaikki rokottamattomiin kohdistetut rajoitukset ovat rikollista 

syrjintää ja lääketieteellisin ja juridisin perustein täysin perusteettomia.  

 

17. Kiurun lausumat ja rajoitusten mielivaltaisuus paljastavat suoraan, että rokotepassilla ja 

muilla rajoituksilla ei ole mitään tekemistä koronan kanssa, vaan ne ovat rikollista 

mielivaltaa ja poliittisten väärinkäytösten tekoväline 

 

Kiuru ja Marin ovat valtioneuvoston päätekijät rikollisen ihmiskokeen ja laittomien koronapetokseen 

perustuvien rajoitusten toteuttajina. Poliisin tulee tutkia rikoksena kaikkea Kiurun toimintaa ja hänen 

määräämäänsä toimintaa ja kaikkien Kiurun rikoksiin osallistuneiden toimintaa tässä rikosilmoituksessa 

yksilöityjen rikosnimikkeiden mukaisina rikoksina. Kiuru on 17.12.2021 lausumillaan julkisesti 

myöntänyt/möläyttänyt, että koronapassilla ja koronalla ei olekaan oikeasti ollut mitään tekemistä 

keskenään, vaan rajoituksista olisi päätetty jo aikoja sitten ja mielivaltaisten rajoitusten tavoitteena olisi 

vain laiton perus- ja ihmisoikeuksien poistaminen siitä riippumatta, voidaanko passilla estää yhtään 

mitään sairauksien leviämistä ja riippumatta edes siitä, onko mitään koronaa tai tautiuhkaa edes 

olemassa. 

 

Kiurun ja hänen johtamansa viranomaisorganisaation ja perustuslakivaliokunnan mikään väitetysti 

koronaan perustuva rajoitus ei perustu PL 2 §:n 3 §:n säätämällä tavalla lakiin, vaan se on puhdasta 

kiellettyä viranomaismielivaltaa, jonka ainoana tavoitteena on perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen 

säätämien yksilön loukkaamattomien oikeuksien tahallinen poistaminen ja ihmiskokeeseen 

osallistumiseen petoksellinen erehdyttäminen lääketeollisuuden ja niiden lobbareina toimivien 

virkamiesten rikoshyötyjen hankkimiseksi.  

 

Rajoitusten mielivaltaisuus ja koronaan perustumattomuus näkyy suoraan myös siitä, että samaan aikaan 

nyt joulukuussa 2021 aluevaalien kampanjointiaikaan  

 

1) Uudellamaalla (vihervasemmiston kannatusalueella) kampanjointia voi tehdä rajoituksetta eikä 

ulkotapahtumilla ole mitään rajoituksia 

2) Ahvenanmaa poisti rajoitukset kokonaan 

3) Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja useissa maakunnissa on liikkumista ja kokoontumista rajoitettu 

lähes kokonaan ja samalla maakuntien aluevaaliehdokkaiden kampanjointi estetty lähes kokonaan 

Rikoslain 14:4 § säätää otsikolla ”Vaalituloksen vääristäminen”: 

Joka aiheuttaakseen sen, että yleisen vaalin tai yleisen äänestyksen tulos ei ole oikea tai että sitä ei saada 

selville, 

1) laskee väärin ääniä, 



22(26) 
 

2) hävittää, turmelee, piilottaa tai lisää äänestyslippuja tai muuttaa niihin tehtyjä merkintöjä taikka 

3) muulla niihin rinnastettavalla tavalla puuttuu yleisen vaalin tai yleisen äänestyksen asianmukaiseen 

toimittamiseen, 

on tuomittava vaalituloksen vääristämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

Yritys on rangaistava.” 

Mielivaltaisten lakiin ja faktoihin perustumattomien ja perusteettomasti aluevaalien aikaan eri tavalla 

kohdennettujen rajoitusten yhtenä tavoitteena on vaikuttaa aluevaalien tulokseen parantamalla 

vihervasemmiston kannatusalueella äänestystulosta keinotekoisesti mahdollistamalla normaali 

kampanjointi tahallaan vain vihervasemmiston kannatusalueella ja estämällä se samaan aikaan 

maakunnissa lähes kokonaan. Kun vaaleihin osallistumiseen ja siinä ehdokkaana olemiseen vaikutetaan 

näin merkittävästi, kyseessä eivät tule olemaan lailliset vaalit, vaan poliisin tulee tutkia  

1) laittomat koronarajoitukset ja niiden alueellinen perusteeton eriarvoisuus myös RL 14:4 §:n 

mukaisena rikoksena.  

2) se, minkä puolueiden edustajat ovat olleet vihervasemmistolle myönteisiä eriarvoistavia rajoituksia 

aluevaalien kampanjointiin eriarvoistavalla tavalla päättämässä 

 

18. Mediapoolin, ”asiantuntija”-lausumisen (=rikoskumppanilausumisen) valheellisuuden ja 

näennäislaillisuusvalvonnan olennainen rooli rikosten toteutuksissa 

 

Toteuttaakseen häikäilemätöntä ihmiskoetta koko väestön terveyden pysyväksi tuhoamiseksi ja 

peitelläkseen omien rikostensa seurauksena olevia kuolemia, injektiohaittoja ja tartuntojen 

räjähdysmäistä kasvua heti injektoinnin alettua: 

 

1) Jokainen otsikossa 2 luetteloitu ovat yhdessä sopimallaan tavalla valehdelleet koko rikoksen 

toteutuksen ajan kaikissa haltuunsa ottamissaan ns. valtamedian tiedotusvälineissä mediapoolin 

kanssa ja keskenään sopimallaan tavalla laajasti yleisölle 

 

2) ”Asiantuntijoina” ovat lausuneet perustuslakivaliokunnassa ja kanteluiden käsittelyssä Nohynek, 

Rämet, Lehtonen, Järvinen, Salminen, Fimean, THL:n ja HUS:n ne virkamiehet, jotka ovat itse 

osallistuneet rikollisen ihmiskokeen toteutukseen ja näin ihmiskokeen toteuttajat itse eli jäävit 

henkilöt esteellisyysnormeja rikkoen ovat pystyneet valheillaan jatkamaan peittelemään omaa 

rikollisuuttaan jatkaakseen sitä rikollisuuttaan mm. ”variantti”-pelon lietsonnalla, vaikka kyseessä 

eivät ole olleet varianttien aiheuttamat sairaudet ja kuolemat, vaan piikkihaittojen aiheuttamat 

vammat, kuolemat ja tartuntamäärän räjähdysmäinen kasvu.  

 

3) Lisäksi he ovat valehdelleet kaikissa päätöksissään ja perustuslakivaliokunnan ja 

oikeuskanslerinviraston päätökset on ”leivottu” valehtelemalla ja normit ohittamalla ihmiskokeen 

jatkamiseen sopiviksi.  He ovat toteuttaneet ”käänteistä laillisuusvalvontaa” eli mahdollistaneet 

näennäislaillisuusvalvonnan avulla törkeää ihmisoikeusrikollisuutta ja muuta tässä rikos-

ilmoituksessa yksilöityä törkeää rikollisuutta 

 

19. Työrikoksia toteutetaan rikolliseen ihmiskokeeseen pakottamalla  

Perustuslain 18 § (Oikeus työhön ja elinkeinovapaus) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#a731-1999
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”Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai 

elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta. 

Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta 

työllistävään koulutukseen säädetään lailla. 

Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.” 

TSL 7 luku (Työsopimuksen irtisanomisperusteet) 

TSL 7:1 § (Yleissäännös irtisanomisperusteista) 

”Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta 

syystä.” 

TSL 7:2 § (Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet) 

”Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena 

voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden 

vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten 

olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn 

asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan 

palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet 

kokonaisuudessaan. (18.1.2019/127) 

Asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena ei voida pitää ainakaan: 

1) työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa, ellei hänen työkykynsä ole näiden vuoksi vähentynyt 

olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen 

jatkamista; 

2) työntekijän osallistumista työehtosopimuslain mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan 

työtaistelutoimenpiteeseen; 

3) työntekijän poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä tai hänen osallistumistaan yhteiskunnalliseen 

tai yhdistystoimintaan; 

4) turvautumista työntekijän käytettävissä oleviin oikeusturvakeinoihin. 

Työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, 

ei kuitenkaan saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata 

menettelynsä. 

Työnantajan on kuultuaan työntekijää 9 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennen irtisanomista 

selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön. 

Jos irtisanomisen perusteena on niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, että työnantajalta ei voida 

kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, ei 3 ja 4 momentissa säädettyä tarvitse noudattaa.” 

Vaikka normit ovat aivan selvät ja kansalaisten työsuhteiden ja omaisuuden turvaamisvelvoite kuuluu PL 

15, 18 ja 22 §:n mukaan ehdottomasti valtion, sen virkamiesten ja julkisen vallan käyttäjien 

velvollisuudeksi, samaan aikaan Krista Kiurun, perustuslakivaliokunnan, Sanna Marinin, koko ylimmän 

valtaeliitin, Lasse Lehtosen, Hanna Nohynekin, AVI:n, HUS:n, Fimean, THL:n ja Tampereen 

rokotetutkimuskeskuksen virkamiesten ja ammattiliittojen, kirkon, Laajasalon, Kiurun, Marinin, 

Tuppuraisen, Henrikssonin, Kärnän, Kurvisen, Rinteen, Niinistön, koko valtioneuvoston, koko 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055#a55-2001
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055#a55-2001
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055#a18.1.2019-127
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perustuslakivaliokunnan, näennäisvalvojien ja työnantajien muodostama  virkamafiarikollisverkosto 

johtaa ja toteuttaa rikollista ja kaikilta osin perusteetonta rokottamattomiin kohdistettua irtisanomis- ja 

pakottamisprojektia, jossa  

1) terveitä rokottamattomia irtisanotaan ja yritetään irtisanoa täysin rikollisena operaationa ilman 

laillista perustetta ja nimenomaan RL 11:11 §:ssä, TSL 7:2 §:ssä, EIS:ssa ja yhdenvertaisuuslaissa 

nimenomaisesti kielletyllä terveydentilaan, poliittiseen mielipiteeseen ja vakaumukseen liittyvällä 

irtisanomisperusteella 

 

2) rikollisia irtisanomisia ja niillä uhkailua toteutetaan kohdistettuna rokottamattomiin, vaikka terveet 

rokottamattomat eivät muodosta minkäänlaista tartuntariskiä 

 

3) irtisanomisella pakottamisen kohteena olevat rokottamattomat tilastojen osoittamalla tavalla 

etenkin 10-59-vuotiaisen ryhmässä tartuttavat, sairastavat ja kuolevat huomattavasti rokotettujen  

ryhmää vähemmän eli kaikki pakotteet kohdistuvat lääketieteellisesti ja juridisesti 

kestämättömällä tavalla ilmiselvästi väärään vähemmän tartuttavaan ihmisryhmään 

 

4) rokottamattomat ovat jo tätä ennen joutuneet rikollista ihmiskoetta toteuttaneiden virkamiesten ja 

eduskunnan aiheettomien rikollisten pakotteiden, kuten liikkumis- ja palvelurajoitusten, törkeiden 

kunnianloukkausten, törkeiden vihamielisten viestien eli törkeiden kiihottamisrikosten kohteeksi 

samankaltaisella tavalla kun mitä natsiorganisaatiot 1930-luvun Saksassa ennen joukkotuhontaa 

kohdistivat juutalaiseen väestönosaan. 

Samaan aikaan, kun rokottamattomia leimataan ja heihin kohdistetaan vaino-, kiihottamis-, syrjintä-,  

painostus-, kunnianloukkaus-, työ- ja uhkailurikollisuutta ja laittomia, rikollisia massairtisanomisia, juuri 

ihmiskokeeseen erehdytetyt rokotetut toimivat korona- ja tautilinkoina koko ympäristölleen tilastojen 

todistamalla tavalla. Rikosilmoituksessa luetteloidut henkilöt pyrkivät rikoksillaan pakottamaan koko 

väestön tuhoamaan terveytensä ja alistumaan kuoleman riskin ottamiselle voidakseen pitää entiset 

työsuhteensa ja alistavat rikolliselle ihmiskokeelle noin 6 miljoonaa koehenkilöä ihmisarvon mitätöiden 

ja myös viattomat lapset ihmiskokeella pysyvästi tuhotakseen. Mikään ei oikeuta tällaista 

päätöksentekoa ja valehtelua hallitukselle, oikeuskanslerinviraston virkamiehille, perustuslaki-

valiokunnalle, yhdellekään terveydenhuollon tai muullekaan virkamiehelle, kansanedustajalle eikä 

työnantajille. 

20. Todisteet 

Rikosilmoituksen todisteena ovat 

1) Ylen uutinen 6.4.2020, jossa Rämetin ja Nohynekin haastattelussaan myöntävät tienneensä 

ihmiskoeluonteen ja aiemmissa tutkimuksissa todetuista huolestuttavista seurauksista  

 

2) Tilastot ja niiden väärentäminen 

• 2A) THL tilastot rokotekuolemista ja tartunnoista (näkyy, että räjähdysmäinen kasvu kuolemissa, 

tartunnoissa ja sairastuvuudessa on alkanut heti piikityksistä eikä Lehtosen ym. valehtelemalla 

tavalla vasta 2021 eikä johdu ”omikronista”)    

• 2B) Uutinen kuolintilastojen väärentämisestä 

• 2C ) uutinen Pfiserin ja Modenan salailemista lasten kuolemista 

 

3) Rikoksena tutkittava Puumalaisen ja Koiviston 8.11.2021 päätös, joka perustuu valehteluun siitä, 

että lapsilla olisi muka ”itsemääräämisoikeus” ihmiskokeessa ja jossa päätöksessä he törkeän 

virkarikoksen toteuttamiseksi ohittavat kokonaan asiaan oikeasti sovellettavan HolhTL:n normiston 
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huoltajien ja edunvalvojien selvästä päätösvallasta. 

 

4) Uutinen mainonnan eettisen neuvoston virheellisestä Vantaan kaupungin koronapropagandan 

sallivasta päätöksestä, joka perustuu Fimean virkamiesten valehteluun 

 

5) Uutisia, joissa Lehtonen, Nohynek ja Järvinen valehtelevat Omikronin räjähdysmäisestä kasvusta 

salatakseen valtavia ihmiskokeellaan itse aiheuttamia rokotehaittoja ja -kuolemia ja 

markkinoidakseen peloteterrorinsa avulla kolmatta kierrosta ”rokotteesta”, johon on jo kuollut ja 

vammautunut valtava määrä uhreja 

5A) Nohynekin ja Järvisen valehtelua tilastojen vastaisesti 75-prosentin suojasta  

5B) Nohynek 14.12.2021 markkinoi kolmatta rokotekierrosta Omikron-huuhaapelotteilla 

5C) Nohynekin ja Lehtosen yhteisvalehtelu Omikronin leviämisestä ja vallitsevuudesta; video 

Lehtosen puheisiin ei enää toimi 

5D) Lehtosen valehtelu 17.12.2021 Ylessä Omikronista valtavirtauksena 

5E) Lehtosen valehtelu 17.12.2021 Iltalehti; Lehtosen valehtelu Omikronista valtavirtauksena 

kolmannen rokotteen huuhaa-markkinointina  

5F) Lehtosen ja Järvisen ristiriitainen valehtelu Omikronista valavirtauksena 57 tautitapauksella ja 

Lehtosen huuhaa-oletuksilla ja ”nollat perään”-propagandalla Omikron-pelotteen lisäämiseksi 

5G) Myytinkertojat-ohjelman kooste Lehtosen, Nohynekin, Rämetin ym. valheiden muutoksista 

petosten edetessä 

 

6) Uutinen Omikronin leviämisestä tuplarokotetuilla (rokotteet tehottomia ja lisäävät tarttuvuutta eikä 

tauti leviä rokottamattomista, vaan rokotettuihin piikitetystä ihmiskokeesta) 

 

7) Uutinen, kokeellisen rokotteen vanhentumisajoista (Nohynekin, Lehtosen, Järvisen huuhaa-

valehtelu Omikron-pelotteella joulukuussa 2021 ja kolmannen piikin ”kiirepelotteen” ajoitus johtuu 

injektioiden vanhentumisesta eli markkinointitarpeen ajoituksesta; samalla tavalla Delta-variantti 

pelotteineen ajoitettiin kakkospiikityksen markkinointitapahtumaksi) 

 

8) Uutinen, patenttitiedot paljastavat biologisen aseen   

 

9) Lasten rokotusten seurausten uutiset: 

9A) Rokotteen kehittäjän Robert Malonen esittämä rokotuksen keskeytysvaatimus ja informaatio 

lapsille aiheutetuista pysyvistä vahingoista   

9B) Uutinen 27.12.2021 MV-lehti, 3-vuotias tyttö kuoli rokotteen saatuaan sydänkohtaukseen 

 

10) Seppo Sutisen 18.11.2021 kirjelmä, jossa patologien vaatimus rokotusten keskeyttämisestä 

 

11) Uutinen koronapaljastuksen tehneen saksalaisen kemistin murhasta 

 

12) Uutinen 16.12.2021 rokotepakon sitomisesta laittomasti työsuhteen ehtoihin 

perustuslakivaliokunnan jäsenten tahallisella valehtelulla  

 

13) Kiurun lausumat laittomista rikollisista pakotteista 

• 13A) Kiurun lausumat pakottamisesta lasten laittomiin piikityksiin 

• 13B) Kiurun lausuma 17.12.2021, jossa myöntää, että koronapassipäätös on tehty ennen koronaa 

ja tarkoitettu viranomaismielivallan välineeksi koronataudista täysin riippumatta ja myös ilman 

tautia   
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14) WHO:n tilastot, joista näkyy, että suurimmat tartunta- ja kuolemantapausmäärät ovat globaalisti 

eniten rokotetuissa maissa 

 

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%93%20comrinaty%

20%28purple%20cap%29.pdf?dl=0 

 

16) MV-lehden uutisia rokotettujen rokottamattomia suuremmasta tartuntamäärästä ja 

sairastavuudesta, linkkikooste  

 

17) Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018-2037 asiakirja, jossa kerrotaan ihmiskokeen todelliset 

motiivit väestön manipuloinnin ja kontrollin välineenä 

 

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) 

 

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 

 

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) 

 

21) THL taulukko kansallinen rokotusohjelma 

 

22) Facebookin faktantarkistajia koskeva oikeuden päätösuutisointi, rinnastuu mielipiteeseen ja sensuuri 

laiton 

 

23) Rokote- ja maskipakko ei perustu faktoihin ja normeihin, vaan sitä on ajettu rikollisen kultin 

periaatteilla lakeja rikkoen, valehtelemalla, Lasse Lehtosen, Nohynekin ym. uskomus-huuhaalla ja 

pelkoterrorilla 

 

Lohja 27.12.2021 

Jaana Kavonius 

Lakimies, OTK (eläkkeellä) 
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