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Aihe: Rikosasian vireille tuleminen 27.12.2021 ja oma henkilökohtainen rikosvastuunne 28.12.2021
päätöksistä

Liitetiedostosta 1 ja alla olevasta poliisille ja muille viranomaisille tänään 27.12.2021 vireille
tulleen asian viestistä ilmenee, että
Jos huomenna säädätte koronapassin työsuhteen edellytykseksi:
1. Syyllistytte rikokseen ja osallistutte samalla rikoksiin, jotka rikosilmoituksessa kuvataan.
2. Joudutte rikoksestanne täysimääräiseen henkilökohtaiseen korvausvastuuseen ja
rikosvastuuseen ja koronapassipäätös tekee teistä osallisia rikosilmoituksessa kuvattuun
laajaan törkeään rikokseen ja rikoskumppaneita Kiurun ym. kanssa.
3. Koronapassipäätös, jolla sidottaisiin työsuhteen ehtoja kokeelliseen terveydelle ja
hengelle vaarallisen ihmiskoerokotuksen osallistumispakkoon, on TSL 7:2 §:n,
valtiosäännön, PL 15, 18 ja 22 §:n, ihmisoikeussopimuksen, yhdenvertaisuuslain ja EIS:n
vastaisena pätemätön ja ylittää harkintavaltanne.
4. Jos huomenna sellaisen rikoksen aiotte toteuttaa, ette voi vedota rikoksen
esitutkinnassa Suomessa eikä ICC-prosessissa tietämättömyyteen, koska saatte tällä
viestillä faktat ja todisteet 27.12.2021 eli ennen huomista 28.12.2021 päätöstä.
5. Kansanedustajalla on PL 29 §:ssä säädetty henkilökohtainen riippumattomuus ja
henkilökohtainen velvollisuus noudattaa päätöksissään vain perustuslakiamme. Koska
perustuslakivaliokunnan, Kiurun, Marinin, Puumalaisen, Pöystin, Koiviston, Lehtosen,
Nohynekin, Rämet ja muiden rikosilmoituksen otsikossa 2 luetteloitujen henkilöiden
lausunnot, päätökset ja teot eivät perustu perustuslakiin ja muuhunkaan lakiin, vaan
niiden rikkomiseen ja petokselliseen yhdessä sovittuun valehteluun, yksikään teistä
kansanedustajista ei voi noudattaa heidän lausuntojaan ja päätöksiään huomisessa
päätöksenteossa.

Rikosilmoituksen ja päätöksentekonne faktat:
1. Krista Kiurua, perustuslakivaliokunnan 16.12.2021 päätökseen osallistuneita, Sanna
Marinia, Lasse Lehtosta, Hanna Nohynekiä, Mia Rämetiä ja muita kokeelliseen
koronainjektointiin ja niihin liittyviin petoksiin osallistuneita koskeva rikosasia on tullut

virallisesti vireille tänään 27.12.2021. Lisäksi aiempiin tutkintapyyntöihin on yhtynyt jo
satoja ihmisiä ja tänään vireille tulleeseen rikosasiaan tulee yhtymään satoja ihmisiä jo
vireille tullessa ja myöhemmin pyrin siihen, että rikosasiaan tällä näytöllä yhtyy
asianomistaja-asemassa on koko väestö, joka tulee vaatimaan korona-asioissa korvauksia
ja rikosvastuuta koronaihmiskokeen toteuttajille ja kaikille rajoituksista päättäneille.
2. Kokeellisen "rokotteeksi" väitetyn injektion kaikki päätökset perustuvat saman törkeän
petoksen toteutukseen. Valehtelu analysoidaan rikosilmoituksessa ja ilmoituksen lopussa
ovat todisteet, jotka toimitan sekä poliisille että teille erikseen.
3. Nykyinen tauti- ja tarttuvuustilanne ei johdu "omikronista", vaan Kiurun, Lehtosen,
Rämetin ym. johdolla toteutetun rikollisen ihmiskokeen niistä seurauksista, jotka tulivat
näkyviin heti injektoinnin alussa ja joista he tiesivät jo 6.4.2020 mennessä ennen
ihmiskoepiikitysten aloitusta (ks. rikosilmoituksen todiste 1 ja todisteena olevat tilastot
kuolemista, tartuntamäärien ja sairastuvuuden lisäyksestä rokotusten alettua)

4. Työsuhteen pysyvyyden, palkanmaksun ja omaisuuden/palkkatulojen menetyksen
uhkien sitominen velvoitteeseen osallistua tähän rikolliseen ihmiskokeeseen on
lääketieteellisin ja juridisin perustein kokonaan kiellettyä, perusteetonta ja jos sellaisen
"koronapassin" huomenna rokottamattomille päätätte, ylitätte harkintavaltanne ja
syyllistytte rikokseen.
5. Perustuslakivaliokunnan 16.12.2021 lausunto ja oikeuskanslerinviraston (Puumalainen ja
Koivisto) 8.11.2021 päätös ja lääkäri Lasse Lehtosen, Hanna Nohynekin ym., ministeri
Kiurun, Marinin, kansanedustaja Mikko Kärnän ym. valheelliset lausunnot ovat rikoksia,
joilla koko väestöön ja lapsiin kohdistettua törkeää rikollisuutta on mahdollistettu.
16.12.2021 valiokunnan lausunto ja 8.11.2021 päätös perustuvat yksinkertaisesti vain
tahalliseen valehteluun ja voimassa olevien täysin selvien normien ohittamiseen ja poliisille
olen esittänyt vaatimuksen selvittää myös yhteydenpitoa valvottavien (valtioneuvosto ja
perustuslakivaliokunnan jäsenten) ja Pöystin, Puumalaisen ja Koiviston kesken rikollisesta
ratkaisutoiminnasta sopimisessa etukäteen ns. varjovalmisteluprosessissa.
6. Koska tilastot todistavat, että rokotetut sairastuttavat ja tartuttavat 600-kertaisesti
rokottamattomiin verrattuna, huomisessa 28.12.2021 päätöksessä rokottamattomiin (eli
väärään väestöryhmään) kohdistetut passi- ja muutkaan rajoitusvaatimukset eivät ole
laillisia eivätkä lääketieteellisesti perusteltuja eivätkä ole edeltävästikään olleet, vaan osa
tämän saman laajan rikoksen toteutusta.
7. Huomenna mielenosoituksessa kerron tämän kaikille Eduskuntatalon edessä, sitä ennen
jaan tätä tietoa kaikkialle verkostoni avulla ja johdan Suomessa myös laajaa laillista
kansannousua vallan väärinkäyttönne lopettamiseksi ja vastuunne toteuttamiseksi.
Lohja 27.12.2021
Jaana Kavonius
Lakimies, OTK (eläkkeellä)
Oikeusturvakeskus ry:n perustaja ja hallituksen jäsen
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<arja.juvonen@eduskunta.fi>
Aihe: Rikosilmoitus ja vaatimukset/ Krista Kiurua, perustuslakivaliokunnan jäseniä, Lasse Lehtosta,, Mikko
Puumalaista, Johanna Koivistoa ym. koskeva rikosilmoitus

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 mRnarokotteeseen, 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-Koronahuijausja-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.

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

