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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 henkilöt ja vaatimukset 
 

KRP:n, Supon ja oikeuskanslerinviraston tulee tutkia RL 12 luvun 1, 2, 3 ja 4 §:n mukaisina rikoksina  

(Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen, sotaan yllyttäminen ja törkeä maanpetos) seuraavien 

henkilöiden toimintaa, jokaisen heistä teoista tulee nostaa syytteet ja heidät tulee tuomita kukin  

elinkautiseen maksimirangaistukseen, menettämään virkansa ja sotilasarvonsa ja korvaamaan koko 

vahinko yhteisvastuullisesti:  

1) presidentti Sauli Niinistö  
2) pääministeri Sanna Marin 
3) puolustusministeri Antti Kaikkonen 
4) kansanedustaja puolustusvaliokunnan pj Jussi Halla-aho  

 

2. Rikosnimikkeet, rikosten tekotavat ja rikosten törkeys 
 

RL 12:1 § (21.4.1995/578) Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen 

”Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai 

taloudellisen painostuksen tai tuen avulla 

1) saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi, 

2) irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai 

3) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämis-

oikeutta ja 

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen 

itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi 

vuodeksi.” 

RL 12:2 § (21.4.1995/578) Sotaan yllyttäminen 

”Jos joku Suomessa tai Suomen kansalainen Suomen ulkopuolella Suomea koskevan sotilaallisen tai 

kansainvälisen poliittisen kriisin aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa, tarkoituksenaan saattaa Suomi 

sotaan tai sotatoimen kohteeksi, 

1) julkisesti kehottaa vierasta valtiota hyökkäystekoon Suomea vastaan tai Suomea hyökkäystekoon 

vierasta valtiota vastaan, 
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2) julkisesti levittää lausumia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yleisen mielipiteen 

kehittymiseen hyökkäystekojen käyttöä puoltavaksi, 

3) järjestelmällisesti levittää ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen puolustuksesta tai 

sotilas- tai puolustuspoliittisista aikomuksista taikka 

4) oikeudettomasti suorittaa vieraaseen valtioon, sen edustajaan, alueeseen tai omaisuuteen 

kohdistuvan väkivaltaisen teon 

siten, että teko selvästi lisää Suomen sotaan tai sotatoimen kohteeksi joutumisen vaaraa, hänet on 

tuomittava sotaan yllyttämisestä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.” 

RL 12:3 § (21.4.1995/578) Maanpetos 

”Suomen kansalainen, joka Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai 

sellaisen välittömästi uhatessa 

1) liittyy vihollisen asevoimiin, 

2) osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan, 

3) palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia 

Suomea vastaan, taikka 

4) ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa 

Suomea, 

on tuomittava maanpetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. 

Maanpetoksesta tuomitaan myös ulkomaalainen, joka tekee 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun teon 

Suomessa oleskellessaan tai ollessaan valtakunnan palveluksessa. 

Yritys on rangaistava. 

Tämän pykälän 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vihollisen auttamisena ei pidetä sellaista 

miehityksen aikana suoritettua toimenpidettä, joka on ilmeisen tarpeellinen väestön elinolojen 

turvaamiseksi.” 

RL 12:4 § (21.4.1995/578) Törkeä maanpetos 

”Jos maanpetoksessa 

1) aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai 

2) muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa 

ja maanpetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä 

maanpetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi. 

Yritys on rangaistava.” 

Rikosten teonkuvausten toteutuminen: 

PL 93 § 1 momentti säätää: ”Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.” 

Teko, jossa Suomi alkaa avoimesti avustamaan Venäjän vastapuolta aseellisessa sodassa  ja 

lausumillaan yllyttämään Naton aseellisten joukkojen siirtämistä sota-alueelle, tukemaan sodan 

osapuolta ja Suomea liittymään niihin aseellisiin joukkoihin Venäjää vastaan, rinnastuu täysin sodan 
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osapuoleksi ryhtymiseen eli PL 93 §:n 1 momentissa säädetyn sodan aloitukseen ja tarkoittaa jo tekona 

sellaisenaan sotaan osallistumista. Silti sellaiseen sodan aloitukseen ei ole Niinistö, Kaikkonen, Marin, 

Halla-aho tai kukaan muukaan hankkinut perustuslaissa säädettyä koko eduskunnan suostumusta. 

Niinistö, Halla-aho, Marin ja Kaikkonen ovat yhdessä toimineet edellä selvitettyjen törkeiden 

maanpetosrikosten, sotaan yllyttämisen ja itsemääräämisoikeuden vaarantamisrikoksen teonkuvausten 

tarkoittamalla tavalla 

1) Niinistö on vastoin Suomen puolueettomuutta ja vastoin omaa virkatehtäväänsä kieltäytynyt 

neuvottelemasta Putinin ja Venäjän kanssa ja jo ennen sitä rikollisesti neuvotellut sotatoimista 

Venäjää vastaan ja Nato-joukkojen toteuttamasta Suomen miehityksestä ja sodan oikeiden syyllisten 

globalistien tukemisesta sodassa sodan osapuoleksi Suomen saattaen PL 93 §:n säätämää 

menettelyä noudattamatta. Suomi on siis jo sodassa presidentin useiden rikosten vuoksi, vaikka 

eduskunta ei ole päättänyt siitä PL 93 §:n säätämällä laillisella tavalla ja Paasikiven linjan 

noudattamisella Suomi olisi pysynyt itsenäisenä, perustuslain mukaisena puolueettomana valtiona 

ja välttynyt sotaan joutumiselta. 

 

2) Kaikkonen on yksin ilman eduskunnan suostumusta ilmoittanut lehdissä myöntävänsä rahoitusta ja 

puolustusvarustelua sotaa käyvälle valtiolle ja lausumillaan ylittänyt harkintavaltansa ja lausumalla 

tehnyt Suomesta sodan suoran osapuolen. Valtio, joka rahoittaa sotaa käyvää osapuolta on jo sodan 

osapuoli. Suomi on siis jo sodassa myös Kaikkosen rikosten vuoksi, vaikka eduskunta ei ole päättänyt 

siitä PL 93 §:n säätämällä laillisella tavalla. 

 

3) Halla-aho on yksin ilman eduskunnan suostumusta ilmoittanut lehdissä tukevansa Ukrainaa ja 

asettanut omat kaverinsa Ukrainassa Suomen valtion etujen edelle, ilmoittanut Kaikkosen kanssa 

tukevansa sotilaallisesti sodan toista osapuolta, lietsonut avointa vihamielisyyttä Venäjää vastaan 

yllyttääkseen Venäjää hyökkäämään Suomeen ja yllyttänyt ja kehottanut vieraan valtion  ja 

sotilasliitto Naton hyökkäävän Ukrainaan, venäjälle ja Suomeen, jotta maailmansota syttyisi ja Suomi 

joutuisi väkisin sotaan sotahullun  Halla-ahon Suomea vahingoittavan rikollisen toiminnan vuoksi. 

Myös Halla-aho on lausumillaan ylittänyt harkintavaltansa ja tehnyt Suomesta sodan suoran 

osapuolen ja sotaan osallistumista tarkoittavilla lausumillaan tehnyt Suomesta sotaa käyvän 

osapuolen em. rikoskumppaniensa ja Marinin kanssa, vaikka eduskunta ei ole päättänyt siitä PL 93 

§:n säätämällä laillisella tavalla. 

 

4) Marin on koko virkakautensa ajan ottanut kaikki ohjeensa vieraanvaltion edustajilta, syrjäyttänyt 

perustuslain rikoksillaan, osallistunut pääministerin virkatehtävässä kaikkiin em. rikoksiin, kaikkiin 

ERU-eliitin kanssa sopimiinsa velkuutusrikoksiin ja koronarokotteella toteutettuihin joukkotuhonta-

rikoksiin toimien niiden päätekijänä Niinistön, Tuppuraisen, Pöystin, Kiurun, Kaikkosen, Ohisalon, 

Halla-ahon ja Henrikssonin ja muun  ns. virkamafiaverkoston jäsenten kanssa ja joukkotuhonnan 

peittelemiseksi sopinut ”Ukrainan sodan” ajoituksesta peitelläkseen joukkotuhontaa. Marinin koko 

rikollinen toiminta koko virkansa ajan perustuu rikoskumppanuuteen rikosten ulkomaisten 

päätoteuttajien van der Leyenin, Schwabin, Faucin, Gatesin sekä Suomessa Niinistön ja muiden EU-

liittoutuman ja valtioneuvoston muiden valtiopetosrikollisten kanssa.   

 

5) He ovat vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla ryhtyneet sopimaan 

Suomen puolueettomuutta ja itsemääräämisoikeutta vaarantavasta rikollisesta järjestelystä ja 

sotaan osallistumista tarkoittavasta sotaosapuolen varustamistoiminnasta, jonka tarkoituksena on 

saattaa myös Suomi Ukrainan tavoin kokonaan osan osalliseksi ja vieraan valtion ja vieraiden 

valtioiden sotilaallisten Nato-joukkojen alaiseksi. 
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6) He ovat rajoittaneet Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta tekemällä sotaan yllyttäviä 

harkintavaltansa ylittäviä Ukrainan valtion puolustukseen osallistumispäätöksiä ja sodan osapuolen 

tukemispäätöksiä, jolla aiheutuu konkreettinen sodan toteutuminen ja joilla heidän rikoksillaan 

Suomi on tosiasiassa jo sodan osapuoli. 

 

7) He ovat Suomea koskevan sotilaallisen tai kansainvälisen poliittisen kriisin aikana ja sellaisen 

välittömästi uhatessa, tarkoituksenaan saattaa Suomi sotaan tai sotatoimen kohteeksi, julkisesti 

levittäneet lausumia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yleisen mielipiteen 

kehittymiseen hyökkäystekojen käyttöä puoltavaksi. 

 

8) He ovat oikeudettomasti suorittaneet vieraaseen valtioon, sen edustajaan, alueeseen tai 

omaisuuteen kohdistuvan väkivaltaisen teon osallistumalla vieraan valtion puolustukseen ja 

sotavarusteiden hankintaan siten, että teko selvästi lisää Suomen samaan sotaan tai sotatoimen 

kohteeksi joutumisen vaaraa ja jo tekona tekee Suomesta osallisen käynnissä olevaan sotaan.  

 

9) He ovat RL 12:3 ja 4 §:ssä tarkoitettuja Suomen kansalaisia, jotka Suomea koskevan sodan, aseellisen 

selkkauksen tai miehityksen välittömästi uhatessa palvelleet lainkohdan tarkoittamalla tavalla 

sellaisissa sotilas- ja siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan. 

 

10) He ovat vihollisen eduksi vahingoittaneet Suomea ryhtymällä uhoilemaan Venäjään avoimen 

vihamielisellä tavalla, uhoilemaan sotaan varustautumisella, Venäjän vastapuolen sotilaallisella ja 

muulla avustamisella, järjestäneet julkisesti mainostaen sotilaallista ja muuta sotaan suoraan 

liittyvää apua sodan osapuolelle ja ryhtyneet tahallaan sotauhoilullaan ja sodan vasapuolta 

avustamalla ärsyttämään tahallaan ison sotaa käyvän naapurimaan johtoa ja Venäjän valtiota 

lisätäkseen tahallaan uhkaa Suomeen kohdistuvasta aseellisesta hyökkäyksestä. 

 

11) He ovat ryhtyneet avoimesti tuottamaan sotapropagandaa ja kaikin tavoin konkreettisesti suoraan 

osallistumaan sotaan Venäjää vastaan aiheuttaen vakavan konkreettisen vaaran Suomelle ja koko 

väestöllemme sotaan joutumisesta ja valtavat haitat maallemme siten, että tekojen tahallisuus, niillä 

suomalaisille ja Suomelle aiheutettu sodan osapuoleksi joutuminen. 

 

12) Niinistön, Kaikkosen, Marinin ja Halla-ahon salaiset EU-globalistien kanssa vehkeilyt ja salaiset Nato-

sopimusjärjestelyt ovat selvin ja törkein Suomen sodan osapuoleksi johtanut rikollinen teko Suomen 

historiassa. 

 

13) Niinistön, Kaikkosen, Marinin ja Halla-ahon sotaa lietsovan ja muun Venäjään suuntautuvan 

vihamielisen uhoilun ja Nato-liittoutuman ja EU-liittovaltion ulkonaisten toimijoiden kanssa 

toteutettujen perustuslakimme ja koko laillisuusperustamme rikkomisen nimenomaisena 

tarkoituksena on saattaa Suomi vieraan valtion alaisuuteen. 

 

14) Niinistön on rikoskoplansa kanssa jo 1990-luvulta saakka toteuttanut vain sitä Suomen historian 

törkeintä rikosta lopettaakseen perustuslakimme, muutkin lakimme, itsenäisen Suomen valtiona ja 

velkuuttaakseen sitä ennen Marinin, Kaikkosen, Ohisalon, Henrikssonin, Kiurun, Tuppuraisen, 

Pöystin, Halla-ahon, koko nykyisen rikollisen valtioneuvoston, Ursula van der Leyenin ja  EU-

rahaeliitistä ja virkamafiarikollisverkostosta muodostuvien tuhansien ulkomaisten ja kotimaisten 

rikoskumppaniensa kanssa Suomen ja suomalaiset, tuhotakseen omavaraisuutemme, 

valtiontaloutemme, infrastruktuurimme, väestön terveyden ja alistaakseen koko kansamme saman 



5(5) 
 

NWO-eliitin alaisuuteen, johon rikosten päätoteuttajat Niinistö, Halla-aho, Marin, Tuppurainen, 

Kaikkonen, Henriksson, Kiuru, Pöysti ja ns. virkamafiaverkosto ovat kuuluneet koko rikosten 

toteutuksen ajan. 

Kyse ei ole siitä, että Putinin naamari olisi pudonnut, kuten Niinistö medialle valehteli sotarikoksiin 

ryhtyessään, vaan siitä, että Niinistön oma naamari putosi ja paljasti hänet vieraan valtion, Naton ja EU-

rikollismafian kätyriksi, jollaisena koplan päätekijä Niinistö on toiminut perustuslain vastaisesta 

rikollisesta EU-liitoksesta saakka 1990-luvulta lähtien. Niinistö on törkeä maanpetosrikollinen ja laajan 

virkamafiaverkoston pääjohtaja.  

3. Todisteet 

Rikosilmoituksen todisteet: 

1) Iltalehden uutinen; Kaikkosen lausumat aseellisesta avusta Ukrainalle 

2) uutinen Niinistön lausumasta, jossa hän kieltäytyy neuvottelemasta Putinin kanssa aiheuttaakseen 

valtiolle vahinkoa 

3) todisteet Niinistön laajan rikoskoplan johdolla toteutetuista Niinistön, Marinin, hallituksen ja EU-

globalistien törkeistä valtiopetoksista, koronarokotejoukkotuhonnasta ja EU-liitoksen, koko EU-

normiston ja euroon siirtymisen perustuslain vastaisuudesta virkamafia.fi-sivujen rikosilmoituksissa 

1-20  

 

Lohja 27.2.2022 

Jaana Kavonius 

Lakimies, OTK (eläkkeellä) 

Oikeusturvakeskus ry:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja 

Totuuspuolueen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja 


