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LAUSUNTO
Tämän yhteisen lausunnon laativat ja jättävät:
1) Totuuspuolue ry (3269142-4)
2) Oikeusturvakeskus ry (y-tunnus 3201937-1)
3) Jaana Kavonius, lakimies, OTK, kummankin yhdistyksen perustaja, hallituksen puheenjohtaja ja
kansalaisaktivisti
Natoon liittyminen on yksiselitteisesti kielletty kaikkiaan seuraavin perustein:
1) Natoon liittyminen on perustuslain 1 §:n 1 momentin vastaista. PL 1 § 1 momentti säätää: "Suomi on
TÄYSIVALTAINEN tasavalta". Termi täysivaltainen sisältää sen, että päätösvaltaa ei voi osaksikaan siirtää
ulkomailta ohjatulle armeijalle koskaan, paitsi perustuslakimme kumoamalla ja syyllistymällä
moninkertaiseen rikokseen. Natoon ei siis voi liittyä muuttamatta ja kumoamatta nykyistä perustuslakia
ja toisaalta myös rikoslakia, joka säätää valtiosäännön kumoamisen ja sen valmistelun mm. törkeäksi
valtio- ja maanpetosrikokseksi, jonka valmistelukin on säädetty rikokseksi ja myös itsenäisyyden
vaarantamisrikokseksi.
2) Suomella on voimassa oleva 20.1.1992 solmittu velvoittava sopimus Venäjän federaation kanssa, joka
kieltää sotilasliittoutumat Naton kanssa. Sopimus on alla sellaisenaan. Sopimuksen rikkominen tarkoittaa
sotarikoksen toteuttamista, etenkin naapurissa käynnissä jo olevan sodan aikana.
3) Suomi on allekirjoittanut myös Pariisin rauhansopimuksen, joka on edelleen voimassa. Myös se kieltää
ehdottomasti Suomea liittymästä sotilaalliseen liittoutumaan (Nato tai muukaan sotilaallinen, ulkomailta
ohjattu liittoutuma).
4) Natoon liittyminen on sotatoimi ja toimimista Venäjää vastaan aktiivisena sodan osapuolena ja
varustautumista sotaan ja vihamielinen kannanotto Venäjää vastaan sille vihamielisen liittoutuman
puolesta tilanteessa, jossa Suomen valtiojohdon tiedossa on sen olevan sotaan suorana johtava ja sen
riskiä merkittävästi kasvattava teko.
5) Nato-hanke säädetään Suomen voimassa olevassa rikoslaissa moninkertaisin normein rangaistavaksi ja
se on törkeä rikos eli rikoslaissa rangaistava teko, josta säädetään elinkautisrangaistus. Suomella on
voimassa oleva sopimus Venäjän federaation kanssa. Lisäksi on edelleen voimassa Pariisin
rauhansopimus. Kumpikin sopimus yksiselitteisesti kieltää Natoon liittymisen. Natoon liittyminen on
rikoslain 12:1 §:n säätämä rikos (Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisrikos, joka toteutuu jo
vaarantamisena), RL 12:2 §:n mukainen rikos (sotaan yllyttäminen), RL 12:3 ja 4 §:n mukainen rikos
(törkeä maanpetos), RL 12:5-6 §:n rikos (törkeä vakoilurikos), turvallisuussalaisuuden paljastaminen (RL
12:7-8 §), luvaton tiedustelutoiminta (RL 12:9 §), puolueettomuusmääräyksen rikkominen (RL 12:10 §),
maanpetoksellista yhteydenpitoa (RL 12:11 §), ja RL 13:1-3 §:n säätämä törkeä valtiopetos ja sen
valmistelurikos, RL 13:4 §:n mukainen rikos (laiton sotilaallinen toiminta, jonka tekee siis laittomaksi em.
sopimusten ja perustuslain tahallinen rikkominen).
Olen 27.2.2022 jättänyt vireille virallisen rikosilmoituksen, joka koskee Sauli Niinistön, Jussi Halla-ahon, Sanna
Marinin ja Antti Kaikkosen sotarikoksia (RL 12 luku 1, 2, 3 ja 4 §):
1) Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen (RL 12:1 §)
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2) Sotaan yllyttäminen (RL 12:2 §)
3) Törkeä maanpetos (RL 12:3-4 §).
PL 93 § 1 momentti säätää: ”Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.”
Teko, jossa Suomi alkaa avoimesti avustamaan Venäjän vastapuolta aseellisessa sodassa, liittyy laittomasti,
perustuslain vastaisesti ja rikoslain rangaistavaksi säätämällä tavalla Venäjälle vihamieliseen
sotilasliittoutumaan vieressä käytävän sodan aikana, on jo varustanut Ukrainaa aseilla laittomasti, tukenut
sotaa käyvää maata, toteuttanut sotapakotteita eli osallistunut sotaan ja Marin, Lintilä, Niinistö, Kaikkonen,
Halla-aho ja lehdistö yllyttäneet sotaan, täyttävät jokaisen osateon osalta jokaisen em. rikoksen
teonkuvauksen. Jokainen, joka valmistelee Nato-liitosta, syyllistyy em. rikosnimikkeiden mukaisiin rikoksiin.
Laittomalla Nato-jäsenyydellä ja valtiojohtomme henkilöiden lausumilla yllytetään Naton aseellisten
joukkojen siirtämistä Suomen valtiorajojen sisään ja sota-alueelle, tukemaan sodan osapuolta ja Suomea
liittymään aseellisiin joukkoihin Venäjää vastaan. Jokainen rikos rinnastuu täysin sodan osapuoleksi
ryhtymiseen eli PL 93 §:n 1 momentissa säädetyn sodan aloitukseen ja tarkoittaa jo tekona sellaisenaan
sotaan osallistumista.
Suomi on ymmärtämättömän ja maatamme ja kansalaisiamme tahallisesti tuhoavan valtiojohdon tekojen
vuoksi käytännössä jo sodassa ja sodan osapuolen asemassa Venäjän vastapuoleksi avoimesti ilmoitettu ja
leimattu. Sellaiseen sodan aloitukseen ei ole Niinistö, Kaikkonen, Marin, Halla-aho tai kukaan muukaan
hankkinut perustuslain PL 93 §:ssä säädettyä koko eduskunnan suostumusta eikä sellaista suostumusta olisi
voinut eduskunta edes antaa eikä Nato-hankettakaan käynnistää. Jokainen niihin osallistunut on
rikoskumppani Suomen kansaa ja valtiota tahallaan törkeimmällä mahdollisella tavalla vahingoittavassa
rikollisuudessa. Niinistö, Halla-aho, Marin ja Kaikkonen ovat yhdessä toimineet edellä selvitettyjen törkeiden
maanpetosrikosten, sotaan yllyttämisen ja itsemääräämisoikeuden vaarantamisrikoksen teonkuvausten
tarkoittamalla tavalla, joten poliisin tulee tutkia teot rikoksena ja syyttäjän ajaa syytettä, jossa teoista
vaaditaan Niinistölle, Halla-aholle, Marinille ja Kaikkoselle elinkautinen vankeusrangaistus. Rikosten
tekotavat kuvataan yksityiskohtaisesti rikosilmoituksessa, jonka olen äsken siirtänyt nähtäväksi virkamafia.fisivuilleni. (rikosilmoitus nro 21 todisteineen). https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/
Rikosilmoituksen laitoin vireille KRP:lle, Supolle, puolustusvoimille, valtioneuvostolle, ministeriöille,
tasavallan presidentin kansliaan, oikeuskanslerinvirastoon, eduskunnan puhemiehelle, kansanedustajille ja
muulla viranomaisjakelulla. Lisäksi rikosilmoitus meni tiedoksi valtamedialle lehdistötiedotteellani.
Rikosilmoitukseen ja kaikkiin virkamafia.fi-sivuilla oleviin rikosilmoituksiin ja tutkintapyyntöihin voi yhtyä
lähettämällä tätä koskeva ilmoitus s-postilla strommer@protonmail.com. Päivi Strömmer kokoaa
rikosilmoituksen yhtymisistä luettelon ja toimittaa sen KRP:lle ja Supolle.
NIINISTÖLTÄ PUTOSI NAAMARI
Kyse ei ole siitä, että Putinin naamari olisi pudonnut, kuten Niinistö medialle valehteli sotarikoksiin
ryhtyessään, vaan siitä, että Niinistön oma naamari putosi ja paljasti Niinistön ja hänen koplansa olleen EUrikostensa alusta saakka eli jo viimeistään 1990-luvun alusta saakka vieraan valtion, Naton ja EUrikollismafian kätyri. Koplan päätekijä Sauli Niinistö on toiminut perustuslain vastaisesta rikollisesta EUliitoksesta saakka 1990-luvulta lähtien Suomea ja suomalaisia tahallaan rikoksillaan vahingoittaen. Niinistö
on törkeä maanpetosrikollinen ja laajan virkamafiaverkoston johtaja. Kaiken takana on Sauli, kuten aloin
viime keväänä kansalaisille laulun sanoin kertomaan. Niinistön virkamafiakopla, Marinin nukkehallituksen
vehkeily EU-rahaglobalistien kanssa, Niinistön ja hallituksemme ottamat suorat laittomat käskyt EUglobalisteilta ja heidän korruptionsa on tuhonnut jo omavaraisuutemme, maataloutemme, yritys-
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toimintamme, työpaikkamme, kansanterveyden, soten, kansantaloutemme, laillisuuden, sananvapauden.
Koplan tavoitteena on
1) itsenäisen valtiomme ja oman puolustuksemme lopettaminen ja korvaaminen Natolla ja EU-tyrannialla
2) peitellä koronarokotteella käynnistettyä joukkotuhontaa, jonka uhrit alkoivat näkyä tilastoista "Ukrainan
sodan" aloitusviikolla ja ainut tapa peitellä kansanmurhaa on sota
3) varastaa kansalaistemme ja yritystemme varallisuus 10-kertaistamalla verot ja tekaistu polttoaine-,
sähkö- ja ruokalaskutus.
SÄHKÖN JA POLTTOAINEEN LASKUTUKSEN 10-KERTAISTAMINEN NIINISTÖN, KATAISEN, HAAVISTON,
OHISALON, MARININ, VIHERVASEMMISTON JA EU-ELIITIN KOPLAN HANKKEENA
Olen aloittanut rikosilmoituksen laatimisen myös Jyrki Kataisen ja Pekka Haaviston toteuttamasta
sähköverkon myynnistä, Ohisalon ja muun vihervasemmiston junailemista keinotekoisista päästömaksuista
ja sähkön hinnan 10-kertaistamisesta ja samanaikaisesta polttoaineiden ja muun elämisen verojen
järjettömästä rikollisesta tahallisesta nostamisesta. Suomessa pakottava kuluttajansuojalaki ja rikoslain 36
luvun 1,2, 6 ja 7 §:n törkeää petosta ja törkeää kiskontaa koskevat normit estävät ja säätävät mitättömiksi
sopimusehdoiksi ja tekoina rikoksiksi kaiken sen ylihinnoittelun, jota rikoskumppanit Katainen, Haavisto,
Ohisalo, vihervasemmisto ja rikollisesta laskutuksesta valtavat rikoshyödyt vetävä EU-eliitti ja globalistieliitti
rahastavat. Olen ohjeistanut koko väestöä, että sähkölaskut ovat yhtä rikollista toimintaa kuin muukin
valtiojohdon ja globalistien toiminta. Kukaan Suomessa ei edes saa laskuttaa niitä, vaan se on PL 15 §:n
vastainen konfiskaatio.
Autan koko väestöä hyvällä juridiikalla ymmärtämään valtiojohdon kansamme vihollisiksi. Tuotan valmiin
juridiikan kaikista rikoksista virkamafia-sivuille.
Kuluttajasopimuksissa kohtuuttomien ja epämääräisesti muuttuvien hintaehtojen käyttö on lakisääteisesti
kiellettyä a) sopimattomana, b) hyvän tavan vastaisena ja c) kohtuuttomana sopimusehtona. Siksi niitä
ylihintoja ei kannata maksaa ja jos on maksanut, kannattaa vaatia ne takaisin. Ryöstölaskutuksella,
tekaistuilla "korona"-pandemioilla, Niinistön koplan junailemalla rikollisella EU-liitoksella ja globalistien
agendalla aloitetulla "Ukrainan sodalla" on yhteinen tavoite: Tuhota oma taloutemme, varastaa KOKO
valtiomme ja kaikkien omien kansalaistemme ja yritystemme ja maatilojemme omaisuus, ja lopettaa
itsenäinen valtio nimeltä Suomi.
KANSANNOUSU
Natoon liittymisen sijaan johdan kansaamme kansannousuun Niinistöä, Marinia, Halla-ahoa, Kaikkosta ja
koko korruptoitunutta tuhoisaa valtiojohtoa ja rikollista virkamieseliittiä vastaa.
RISTO RYTIN TESTAMENTTI
Nykyinen presidentti Sauli Niinistö on historiamme häikäilemättömin ja pahin Suomen ja suomalaisten
vihollinen. Entinen rehellinen presidentti Risto Ryti varoitti marraskuussa 1944 juuri sellaisesta vihollisista,
jotka tulevat valtion sisältä, ja jota vihollisuutta Niinistö, Halla-aho, Marin, Kaikkonen, koko nykyhallitus ja
virkamafia edustavat.
Muistutan Niinistön, Halla-ahon, Marinin, Kaikkosen, koko nykyhallituksen ja EU-globalistien aiheuttaman
kansallisen hätätilan ja sodan uhkan keskellä koko kansakuntaamme Rytin sanoista:
" Kansani pelastumiseen ja onnelliseen tulevaisuuteen en hetkeksikään ole menettänyt uskoani. Pahimmat
vihollisemme ovat omassa keskuudessamme ne, jotka itsekkäistä syistä ovat valmiit uhraamaan
kansakunnan elinedut ja ne, jotka jatkuvasti ja toistuvasti julistavat totuutena sitä, minkä tietävät valheeksi."
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VAROITUS YLEN, VALTAMEDIAN JA NIINISTÖN KOPLAN VALEUUTISISTA
Valtamedia tuottaa rikollisen valtiojohdon disinformaatiota Olen kehottanut koko väestöä: Seuratkaa
viestintääni. Älkää uskoko enää mitään, mitä rikosten päätoteuttaja ja sodan agitaattori Niinistö, Marin,
Halla-aho, Kaikkonen, valtioneuvosto ja valtamedia sotapropagandana ja valheuutisina em. agendallaan
tuottavat. He yhdessä ovat ottaneet median haltuun rikoksentekovälineeksi ja tuottavat pelkästään
rikolliseen sensuuriin ja sotapropagandaan perustuvaa valeuutisointia em. rikoskoplan agendalla.
SOPIMUS, JOKA TODENTAA VALTIOJOHDON SOTARIKOKSET JA NATO-HANKKEEN SOTARIKOKSEKSI
”Asetus Venäjän federaation kanssa suhteiden perusteista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta FINLEX ® 63/1992, Annettu: 27.07.1992
Asetus Venäjän federaation kanssa suhteiden perusteista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:
1§
Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1992 tehty Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välinen sopimus
suhteiden perusteista, jonka eduskunta on hyväksynyt 22 päivänä toukokuuta 1992 ja jonka tasavallan
presidentti on ratifioinut 26 päivänä kesäkuuta 1992 ja jota koskevat ratifioimiskirjat on vaihdettu 11 päivänä
heinäkuuta 1992, on voimassa 11 päivästä heinäkuuta 1992 niin kuin siitä on sovittu.
2§
Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 1992.
Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 1992
Sopimus 63/1992
Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välinen SOPIMUS suhteiden perusteista
Suomen tasavalta ja Venäjän federaatio, joita jäljempänä kutsutaan sopimuspuoliksi,
korostaen Euroopassa tapahtuneiden syvällisten historiallisten muutosten merkitystä,
tarkoituksenaan kehittää ja lujittaa hyviä naapuruussuhteita ja kaikinpuolista yhteistyötä maittensa ja
kansojensa välillä,
vahvistaen osallistuvansa demokraattisen, rauhanomaisen ja yhtenäisen Euroopan rakentamiseen Euroopan
turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin Helsingin päätösasiakirjan, Pariisin peruskirjan ja muiden ETYKin
asiakirjojen mukaisesti,
ilmaisten halunsa työskennellä kahden kesken ja yhdessä muiden maiden kanssa arktisen alueen, PohjoisEuroopan ja Itämeren piirin hyvinvoinnin kehittämiseksi,
korostaen kansojensa historiallisia yhteyksiä ja jatkuvaa tarvetta avoimeen kanssakäymiseen,
vahvistaen noudattavansa tinkimättömästi oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia sekä
kansallisten vähemmistöjen oikeuksia ja edistävänsä ihmisten välisiä yhteyksiä,
antaen erityistä merkitystä demokratian ja taloudellisen vapauden kehittämiselle,
tuntien vastuunsa elinympäristönsä säilyttämisestä ja maailmanlaajuisesta, alueellisesta ja toistensa
ympäristöturvallisuudesta,
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ilmaisten pyrkimyksensä vahvistaa kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta sekä toteuttaa
oikeudenmukaisuuden, inhimillisten perusarvojen ja kestävän kehityksen periaatteita Yhdistyneiden
Kansakuntien peruskirjan mukaisesti,
ovat sopineet seuraavasta:
1 artikla
Sopimuspuolten suhteet perustuvat YK:n peruskirjan ja ETYKin päätösasiakirjan mukaisesti kansainvälisen
oikeuden periaatteisiin kuten täysivaltaiseen tasa-arvoisuuteen, pidättymiseen voimakeinoilla uhkaamisesta
tai niiden käytöstä, rajojen loukkaamattomuuteen, alueelliseen koskemattomuuteen, riitojen
rauhanomaiseen ratkaisemiseen, sisäisiin asioihin puuttumattomuuteen, ihmisoikeuksien ja
perusvapauksien
kunnioittamiseen
sekä
kansojen
oikeuksien
samanarvoisuuteen
ja
itsemääräämisoikeuteen. Sopimuspuolet täyttävät vilpittömästi kansainvälisen oikeuden velvoitteet ja
edistävät hyvän naapuruuden hengessä keskinäistä yhteistyökumppanuuttaan sekä yhteistyötään kaikkien
maiden kanssa.
2 artikla
Sopimuspuolet käyvät säännöllisesti vuoropuhelua korkeimman valtiojohdon tasolla ja muulla hallitustasolla
maittensa kehityksestä sekä keskinäisistä ja kansainvälisistä kysymyksistä.
Ne edistävät kanssakäymistä eri aloilla kansanedustuslaitosten kesken sekä keskushallinnon, alueellisten ja
paikallisten viranomaisten kesken.
Ne neuvottelevat kahdenvälisiä suhteitaan koskevista kysymyksistä rakentavassa hengessä ja molempien
etuja kunnioittaen.
3 artikla
Sopimuspuolet sitoutuvat säilyttämään yhteisen rajansa hyvän naapuruuden ja yhteistyön rajana ETYKin
päätösasiakirjan mukaisesti sen loukkaamattomuutta ja toistensa alueellista koskemattomuutta
kunnioittaen.
4 artikla
Sopimuspuolet pidättyvät voimakeinoilla uhkaamisesta tai niiden käytöstä toisen osapuolen alueellista
koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan ja selvittävät keskinäiset riitansa rauhanomaisin
keinoin YK:n peruskirjan ja ETYKin päätösasiakirjan sekä muiden ETYK-asiakirjojen mukaisesti.
Sopimuspuolet eivät käytä eivätkä salli aluettaan käytettävän aseelliseen hyökkäykseen toista sopimuspuolta
vastaan.
Siinä tapauksessa, että Suomi tai Venäjä joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, toinen sopimuspuoli
myötävaikuttaa ristiriidan selvittämiseen YK:n peruskirjan ja ETYKin asiakirjojen periaatteiden ja määräysten
mukaisesti ja pidättyy sotilaallisen avun antamisesta hyökkääjälle.
5 artikla
Sopimuspuolet työskentelevät päättäväisesti YK:n ja ETYKin toimintakyvyn vahvistamiseksi kansainvälisen
rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Ne tukevat kansainvälisiä ponnisteluja, jotka tähtäävät
aseidenriisuntaan, aseistuksen valvontaan sekä luottamuksen ja turvallisuuden lisäämiseen sotilaallisella
alalla.
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Tilanteissa, joissa kansainvälinen rauha ja turvallisuus tai erityisesti jommankumman sopimuspuolen
turvallisuus ovat vaarantuneet, Suomi ja Venäjä ovat tarvittaessa yhteydessä keskenään YK:n ja ETYKin
tarjoamien keinojen käyttämiseksi ristiriidan selvittämiseen.
6 artikla
Sopimuspuolet kiinnittävät erityistä huomiota yhteistyön kehittämiseen Suomen ja siihen rajoittuvien
lähialueiden Murmanskin, Karjalan ja Pietarin välillä.
7 artikla
Sopimuspuolet kehittävät keskinäistä taloudellista ja tieteellis-teknistä yhteistyötään markkinatalouden ja
keskinäisen hyödyn periaatteiden pohjalta.
8 artikla
Sopimuspuolet kehittävät päättäväisesti yhteistyötään ympäristönsuojelussa, ympäristöongelmien
ratkaisemisessa ja luonnonvarojen järkiperäisessä käyttämisessä kestävän kehityksen periaatteen
mukaisesti.
9 artikla
Sopimuspuolet edistävät vuorovaikutusta kulttuurin ja tieteen aloilla kansojensa keskinäisen kanssakäymisen
rikkaiden perinteiden sekä yhteisten eurooppalaisten ja yleisinhimillisten arvojen pohjalta.
Sopimuspuolet kannustavat yhteyksiä ja kanssakäymistä kansalaistensa kesken yhtenäisen Euroopan
hengessä. Tässä yhteydessä erityinen huomio kiinnitetään nuorison yhteyksien kehittämiseen ja
laajentamiseen.
Ne luovat edellytyksiä yksilöiden, laitosten ja järjestöjen suorien yhteyksien laajentumiselle moniarvoisuuden
ja avoimuuden pohjalta.
10 artikla
Sopimuspuolet tukevat suomalaisten ja suomensukuisten kansojen ja kansallisuuksien omaperäisyyden
säilyttämistä Venäjällä ja vastaavasti Venäjältä peräisin olevien omaperäisyyttä Suomessa. Ne suojelevat
toistensa kieliä, kulttuuria ja historian muistomerkkejä.
11 artikla
Sopimuspuolet tekevät tarpeellisia sopimuksia edistääkseen tämän sopimuksen tavoitteiden toteuttamista.
12 artikla
Tämä sopimus on ratifioitava ja se tulee voimaan ratifioimiskirjojen vaihtamispäivänä.
Sopimus on voimassa kymmenen vuotta, minkä jälkeen sen voimassaolo jatkuu viisivuotiskausittain, ellei
jompikumpi sopimuspuolista irtisano sitä toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti tehtävällä ilmoituksella
vähintään vuotta ennen voimassaolokauden päättymistä.
Tehty Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1992 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien
tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.”
Jaana Kavonius
Lakimies, OTK (eläkkeellä)
Oikeusturvakeskus ry:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja
Totuuspuolueen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja

