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Dno 17412O13

HenriAla-Peijari
Kalevankatu
26 A 36
00100Helsinki

REKISTERITI
ETOJENTARKASTUSPYYNTO

Asia

olettetdhettdnyt
rekisteritietojen
tgrlgsluspyynnon
Suojetupotiisilte.
olettepyytenyt
saadatietdd,mitdtietojateistdontalleteftuSuojelupoliiiin
rekisteriin.
irrapitamaan

Vastaus

Vastaukselapyynt0dnne.Suojelupoliisi
kohteliaimmin
ilmoiftaa,ettdse ei luovutateille
tietojasuojeruporiisin
henkirortkisierin
sisiil0st6.

Henkil0lietolain
(523/1.999)
26$:n1 mom.mukaan
jokaiselta
on oikeustiedon
--- etsimiseks
tarpeelliset
seikatilmoitettuaan
saadatietfid,mitatrantakoskeviatieioia
henkilOrekisteriin
on talletettutai, etteirekisterissd
oe hantakoskeviaii"to;a.Henkil'n
tarkastusoikeutta
oLlqltg.n\inrajoitettumm.laissahenkitotietojen
rasitdryJa
poliisitoimessa
(761/2003).
Lain+s 5:n 1 momentissa
siiideftyjenta*aJtuJolteuoen
rajoitusten
mukaisestitarkastusoikeutta
ei ole lainkaanSuo;etir'pot1sin
toiminnaliseen
tietojirjestelmdiin.
pykiiliintoisessamomentissa
S1ma.n
on saAcettyvali1iii$e
tarkastusoikeudesta
Suojeluioliisin
tietoihinefirietosuolavattuutettu
voi rerister6idyn
pyynnostd
tarkastaarekisterOityd
koskevien
tietojenlainmukaisuuden.

Tielosuojavaltuutettu_on
pyynnostdnne
tarkastanut
Suojetupoliisin
rekisterinpidon
laiffisuuden
27.2.201.3ja
ldheftdnyt
g.3.2013.
teilletiedontenoviii Grkastuksesta
Laissa
miiiiriteltydivdlillistd
tarkastusoikeutta
on siistoimekiiannostanne
jo kaytettlr

\,

'
Suojelupoliisi
Ratrakatu
12,PL151,O0t2i Heginti
puh.07i 8780131
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llmoitustiedot:
Tutkinnanjohtaja:

MAKELA.JUKKAT

llmoitusaika:
Vastaanottaja:
llmoitustapa:

01.05.2013
SEPPALA,
JYRKI
SAHKOPOSTI

0718774001

llmoiftaja:
Nimi:

ALA.PEIJARI,
HENRIJUHANA

05.11.1971

Asianimike:

MUUTUTKINTA
- KE01.05.2013t13.52
KE 01.05.2013/12.00
HELSINKI
Tapahtuma-aika:
Tapahtumaosoite:
Paikkakunta:

- KE01.05.2013t13.52
KE01.05.2013n2.A0
091/HELSINKI

Selostus:
HenriAla-Peijari
ilmoittijoutuneensa
uhriksi.
"rnedikaaliterorismin"
Netinkauftatullutselostus
tapahtumista:
pistojakehossaja n6kyvidvaurioitavartalossaseurauksena
Piikkienineulojen
jostaintieteellisesti
monimutkaisesta
toiminnasta.
Tahallinentuhotyokdynnissd
esim.terveydenhuollon
metodeja
kiiyttiien.Medikaalitenorismia.
Kaikenlisiiksi
aivoissaolevaalaitetta(http//www.helsinki.la/hapmri.zip
http:/lwww.helsinki.la)
tiiytetAilnlaittamallakallonl5piainettajoka aiheuttaarei'dnnik0isenverenvuodon
puolelle.Suomenvaltiontms.toimijantoimintarikkoo
hiusrajaanvasemmalle
Genevensopimustasoittamalla
aivojensisdlldsuoraanajatteluunsiiriniiS,sirin66
ja keskustelundiinid
jotkaovatyhteydessdajatteluuni.

Helsinki 17.1.2013
Liihettiij[: Henri Ala-Peijari
Kalevankatu26 1^36
00100Helsinki
Vastaanottaja : Terveydenhuollonvalvira
Sosiaali-ja terveysalanlupa-ja valvontavirasto
PL2IO
00531Helsinki

Alla olevassakuvassaHenri Ala-Peijari (051l7I-1t32) hiusrajallanlihtiivissapunainentiiplii, josta
on kallon l?ipitodenniik6isimmintAybtfy jonkinlaisen piiiinsisiiisenlaitteenpolsoainetta.Muun
selityksenpuuttuessatiim?ituntuu loogiselta.Alueen terveydenhuolto(HUS) Espoo/Westendasialla.

jonka
Yllii olevassakuvassaon neniinkotrdallansht*vissiipol$irnonkaltainenvalonliihde,/poltin
Henri Ala-Peijari
olennahnytsilmillii alaspiiinsisiiiinpflinkatsoenhehkuvantalvella 2011,-2012.
132
MRI
1.11.2012.
171-1
05r

rakennelma.
Alla olevassa
kuvassaniikyyaivojenikatollaGiiAlaki)olevaomituinenmadonomainen
jonkinlaiseksi
MRI l.ll.2012
HenriAla-Peijari051171-1132.
antenniksi.
Ep6ilisinsitiiradiolaiteen
Advancedimagingcenter/I(alifomia.
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Kivespussiinpiikitetty aine on jiittiinyt pistoskohtaanvoimakkaantummentuman(tummansininen)
kuten kuvassanfikyy. KuvassaedelleenHenri Ala-Peijari (05 I 171-1132).Tekotapaon
Espoo/Westendin
terveydenhuollontuhotoimintaliitfyen henkiliiiin. Epiiilen rikoksentapahtuneen.
Rikoksenvakavuuttapahentaatekotapa,joka edellyttiiAmite todenntikdisimminterveydenhuollon
olevantietoinenja mukanatoiminnassa.Alueen terveydenhuoltotoimii siis euroopan
ihmisoikeussopimuksen
vastaisestieikii asiaavoida dokumenttienpuuttumisenvuoksi vied?i
helposti oikeudenharkittavaksi.Odotantoimenpiteitiinneterveydenhuolto-organisaation
saattamiseksilainmukaiseentilaan ja syyllisten rankaisemistasekiikorvaustamahdollisesti
seuranncestalap,settomuudestaHenri Ala-Peijari
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relkirfirl$.rikos-iaitiorikos.kiduttaminen.
Haastejouktrioiuhonnan
suumittelir
Haastethr
a : Suomenr al!iu-,
iiaa-stekirielmil:

Suomenvaltio on v,uodesta
1997kayffinyt Heffi Ala-Peijariakokeisiinja tehnytt6rkeiintuhoty6n
htinenaivoihinsa.aiheuttanut
vdlillisifi vahinkojamutta.i uuor* hrinenkrisiensd
kautta6tuineilaei
olerikostuomioita).
Tahallisen
tuhohoidon
on ilrneisesti
aloittanutT-q.YS
jonltinlaisella
Tarnpereella
jor:kaseurauksena
hormoonihoidollaHenriAla-Peiiarion mensniinrr*r:-osOrir.eder*iatu
l -i a 1j
ja joutunutTAYSinpitkiiniemihoitoiaitok:een
r'uokrasuhteen
jossa*i.'oion heidfinomaniausuman
mukaantuhonujollain kemikaalillaeteenpiiin
jolloin hetoivorat neuroleptin
pidviin
jossainheidiinmiiiiritelmiinsiimukaisessa
"i.:",.iuir*irl
kunnossa.
Tiistiiseurannur
aivostihkrikay'rien
(air,njen
siihkdisentoiminnanmuuttuminenkiduttavanliiiikehoidontakia) on seurannutaivojen
josta on seurannutaivojen ajattelukeslnrksen
epdtasapaino,
vakavavawio johon on "hitsautunut,,
jonkinlainenkauhuntilajolloin hiinenkiirsimyksensii
jajonkinlainen"paei sisiiinennapsahdus
usemmankerrano'onlauennutvastaldiikiirikeskuskaynninjiilkeensyyskuussa
lokakuussa
2011
joskin sit6 ennenajattelukeskuson murtunutAworanpakkohoidon
potilas
on
if.aytii*tirsii
huomannutolevansavain tavallisessasfingysslija peitio priallii vaikkahiin on tilannut arnbulanssin
fl1'sistenaireidentakia HartmasiniMeilahden
orartoonollut psykiatriajostahlineton siirrettl,
I +tr:lo* c--*s;
otrt&rr r$islise.iraalaa::
*isell* ar:rbutranssillal.
*i|ry1 r*akign*3isie
Ai*oaiakean*ir t-.'ien
.-::...;,.;-'.""'.-:.:,::l:-..:,-i.:..:,.::i,.:-,
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Valtioon torkeillliitoiminnallaansaanutAla-Peijarintietojahaltuu"radiologi"
nimisethistoriatiedot
Pitkiiniemenarkistostakertovatilmeisesfi.kaytetynvainjotain aivolaitetraHenri Ala-peijarin
aivojensisiilliijostaon ollut mahdollistasiirtaiiaivosafrtbnayrien',ajattelua,o
rai useampia
samanaikaisia
ajatuksiajohonkinmuuallekuunneltavaksisamaanuit u* tai my6hemmin
tallennettavaksi.Niilssii papereissa
ilmeneetilanneettii toiseltapuoleltaon huudettutoiseenaivojen
osaan,jolloin henkildon uainhuomannutolevansatilanteessa
efiahrinttijoku kuulustelee
ja joku
toinen antaaviiiiriit vastaukset.Nliin ollen papereissa
on keisittiimstt6myyksi?i
kutenhuumeiden
kdytt60nliittyvia v€iitteitiijoissa ei ole mittiiin periiii. Kaiken liseiksiaivoistaon otettutietojajoita
on
kiiytetty mahdollisestiulkornaillaolevienhenkildidenahdisteluuntai heitii koskevan
liirfyviintiedonvuotamiseen.
."*ksit-viseliimiiiln
Kiduttamallaon pysdytettyhengitystiija lisiitty
kauhunpainetta
rnrtis antamallar,iiiiriiii tiputusnestetilsenkummemmintarkistarnattaJonin
s'*irsslssssi*ke ** js*f.B3'*
i{esri "qJe-Feiled*rasempaas?
kiitee* *is&trieik&ii11lierir:
ra}:nanei*ka *n
.l'.;.";.,:.:-1";: ,:]::-:-..1 :.;-1,.--i:l*Ll;;:-"
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Olen esiaiinlt valtiokonttorillekon'ausvaateen
omaisenlaskun2,000,000,000euroa(2miljardia
euroa) kiirsimistiini vahingoista, koska valtio on laskelmoiden uskonut
ett6 valtion liiiikiirien
toiminnan seurauksenajoudun joko vankimielisairaalaan tehty6ni kidutuksen
allaja aivoihin
tehtyje-nkohdistettujen vaurioiden seurauksenajoko itsemurhayrityksen,
murhan, joukkomurhan tai
muun k{isittiimattdm6ltli vaikuttavan teon. Laskelmieni mukaan heidiin teostaan
si kukaan selviii tai
selvi:imisprosentti on erittiiin heikko, jolloin mielestiini olen oikeutettu
saamrlanheidiin lo$opelinsii
voitot itselleni eli hepelaavat hengelliini ja haluavat maksaaparhaassa
tapauksessavain .ty6tttimiin,
yksiniiisen tms." henkildn eliimiinarvon liskusta muutaman sata
tuhatta tai lainkaan. OIen kuitenkin
selvinnyt mm. ulkomaanmatkojenavullaojotka vievat oikeusvaikutuksia
ulkomaille siten. ettii

on oikeudellinen
tulruani maahansiitii saattaaviranomaistenviililld tuila oikeudellinenkiista mikii
aiheuttaatoisenlaisellamantereella
staruksenisekaair oieni ikXiinl,iuinantimateriavaurio
vaikutusluo
on rikottu-ialisiiksi pakkohoitohuumeiden
a,,:iionkun a;i ojen 1'hteniiisl'y's
nrare::i;,..
ki.'i:*:s*i, like i;si aikiirukseneflii huui-neitasaakintuodamaahan,minkii lisiiksi se saattaatulla
kiira:iisi trikeuie::siahi.rlli:esiikiirrtitntiinaineistoihinraiai aitonnassa'
",.;l-::l;:ieiemii *iii*ujrliii*si: mai:;*rri iiianneaiheunaatilanteen1997 1998jollcin oikeudeltaon
joka
-,-ilrr.1
ilidkilr:: :; T.{1"S,-l ai ilotrilllia rahdillaaiireunaneetarr"oihinvaurion
l] ]1aii api;* kr*-,rk:i
:rikoisesti. On siis |aikea todistaa
kitum*ania x3ri"i5ri):':*i:: " : i.":rli-:ritsrr;*r i::::r...il.rn
ellei voi argumentoidaenii erikoisestitai jopa
srirs,rtreiiai-irai pai:koi*ic..n *iEr an pelusree{onra
palnelstetusrra3atteievaneni<iioon rikottu tanaiiiseiia teoiia tarveydenhuoiion
r,aarairisraa.1atur,,sia
Henri Ala-Peijarin
mielisairaalatoiminnantai hormoonihoidontoimesta.Poliisi onkin siis hakenut
"ei
tiissii n)"t mikfliin aula" ia
v.l99g kevii6llii kotoaanja ilmoiuanut laliimissoittelun1'htel'dessdettii
ambulanssiinon sineripoliisin valvonnassanoustuilman ettii amhulanssi
mielisairaalaan.,-ier.iiiin
olisi tutkinut $-1.sistiikuntoa lainliaan.Hem'iAia-Fei.iarioi: toimitenu .Itn'in P3 pslkiatriaose:roiie
ei tutki air n-ialainkaanl'aan antaa
jossa on korkeintaanotettur"erikokeitamutta ps1'kiatriaosasto
l.mustatuntuu',periaatreella
jonkinlaistarangaisrusliiiikitltsenomaistaair.ojatuhoavaatai
an'ioitu
aivotoimintaajarnrttavaa lliiikitystii jonka vaikutustaysittiiisells henkildlle ei ole
pitkiinimessaalun perin kuin kysymiillii "antakaajoku luku yhdest6kymmeneen" mutla
hormoonienoltua veressiija sen seurauksenaaivoissa"miehuuskokeenomainenokai sinii
alkanut
hormoonikidutuksen kestat" on piidttynyt pyhAinpiliviin ajoista 1997 siihen ettii kidutus on
ja aivojen horrnoonointiinja vaurioihin sekaeri osoihin liittyvat kemialliset "aivojen sisiille tehdyt"
jota on Jorvin sairaalassa
vammat aiheuttavat luonnista poikkeavaa aiirimmiiistii tuskaaja kitumista
ilmeisesti tehostettumy6s siihkoiskulla kayttilen usein kuoletiavaasiihkdn voltti/ampeeri
jc,iioin Henri Ala-Pei_iarilleon rullut rn1'ostiillii tavoin p1-slvii l'artaloniruumiinvamma
1-hdistelrniid
::ji-!:tsi: sekii*3$::i eli$ 1"15'\-a*a!t:.r.t.
,*kx na!r* re1|s**ci*n ringe*.1r,:u*d,-in3
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pysiiltettiin
tarinalta"hengitykseni
j; i!1lkasaaltar
at r aikutaaesimerkiksi
:-,;;r.i'rri"i
.*j.:i.-.--:r-.r.;
joka
Asun
saataviila.
on
edelleen
kirjoitinsiit?iinternet-artikkelin
i.,!s5 keriiiilliiJon.insairaalassa,
jonka
on
m6iirdnp6ii
putosiSwissairlento111
111ja syksyllfl1998NovaScotiassa
bussialueeila
Kun
joka
sairaalassa.
kidutuksen
Genevonsopimukselle kieltiiii
Genevejoka on sopimuspaikka
Ilmeisestiaivoista
ja aikoihinliittyvia muitatapahtumia.
paikkoihin
kiiyn ul[omailla, on tapairtunut
tai ihmisten
ja
uskonnollisen
vuounuttieto onjoillain tahoilli kaytossa ne ovatoikeudellisen,
luonnollisenaivotoiminnankohteena.
rnittavaavahinkoasekii
Epiiiien edellisenlauseenperusteellakiduttamisenaiheuttaneen
koko maailmanalueella.Kiduttamallaon saatu
ettfi oikeudefli*etrumahdottomuutena
suoranaisena
ja suoranaisten
aivojenosienyhteyksien
vaikutuksiamuihinihmisiinpsyykkisenpahoinvoinnin
Vladimir
muuttumisella
hallinnon
Jeltsinin
Boris
arulla. Vahingonanioitavaamiiiiriiiivoiii kuvailla
vuotta
niiillti
16
noin
purininhalliniocn_ionka
kestiimiissa
r.altaliausion epiidemokraattisesti
:jlii..::-"r"i*
-';::iiu[, irn ,r.llienxin r\-li'\AuSirar,*uiuks*ni
oieu i aatittut laskutr
perustr-.-1oia
-:s; *';is:iI;:t;
nruodossar altiokonnariita. He eivdt ole vastanneetkirjeeseen,joten haluan aloittaa oikeusprosessin

itselleniantamallaesimerkiksi
jolloin he voivatehkiiistlimahdoliisiahsevahinkoja
vastaan
rzalriora
jonkun ru***lonka
he katsovatriidattomaksikorvaukseksija vastustamallatai mydntiirniillii
miljardistaeurosta.Valtioon aiheuttanut
kahdestasadasta
200,000,000,000
ioput vaatimastani
2 miljardiatiiysin
ja kitumisenjatkumisenjtittiimiillii sovintoesityksen
vahinkojenlisiiiinrymisen
tilille
euroa
joten
on 200miljardia
vaatimukseni
huomiotta
Tilinumero:

Fr871112
5000252s38

pta,

}iDEAFI

i uv- -i;vi11s6inen
psikiatriseensairaaiaanPiilaniemeenp1'hiiinpiiir.dn
viikonloppuna
. **c! kevii[lleii'cimakassihlu:isku lanalon alueelle.koskienm1'dspSiinaluellaja jonkunlaista
l'r.ihe:ra\lani }luiki:u nimiseiri n:i*shoitajairaon kuulunurpEiiissii.
19q9\'6iiliii korona.r ililiti .lon in psriiiatriassaia ]opuitanuutama kuukausiTammisaaren
rannriirarjuuirrriscs>icspoulisupilrusiruir,lussa.
Kiiyry rlyris kiiuvu vsiur.usksuaaiisesii
saarisiussa
saarireisullahoitajien valvonnassaja istin kanssaNorjassapariin otteeseen"
2000 Aloitettu tyst tydvoimatoimiston kurssin j fllkeen intemer-vhticissfi.
200i Mentv vuokrausfirmankauttatilapiiisroihinja sinenlliopistolle cpiskelernaan
tietojenkiisittell'-tiedenii.
jarkt-'hrritoia
Opinnotalkavatnoin 10.q.1001.
Pakkohoidon
iiiikkeet
jatkuvat.Yliopisto kielta,r-t1'1'ottamasta
ja
jiiri
julkisen
hoidetralakseen
ren"el"denhuolion
varaan.
2007 Postissatdissiilehdenjaka.iana
oisin. Opinto-oikeusorl kuirenkinvoimassailman
keskeyttiimistiitai poissaoloa.Syyn6 erityisesti epdily kunnon rapistumisestqsalamannopeiden
pAiistiiistenja kiiiirmeiden ilmestyminen estiimiiiin nukkumista.
2011 Piiist6isten/rottienkiiiirmeiden purematainakin piiiistlisten osaltajatkuvat, liiiikkeiden
vartalolle myrkyllinen komponentti myrkffii vartalon edelleenjaAurora hoitaa viiiirin lisiiten
myrkkyliiiikkeen miiiirfln tuplaksi ja miiiiriiten reseptinjossa on viel€i enemmiin vartalolle
myrkyllistii komponenttia tai sidosainettakuin aiemmin kiiytetyssii. Auroran hoidon jiilkeen l{enri
Ala-Peijarin yrnpiirilld alkaa pyOriti selviisti "tyhjasta" ilmestyvid kiirpasieeneneviissamiiiirin ja
vanalon molekl;{itasapaino karsii }"rnpiiri vartalon "liissiiht6misen"ja aivojen qiattelukeskust4oaa
ku-".{i**tan
i,*:*iniajnen r:iotter:.1**axrkaus&!rrr*r€nq"hjel:*n:i*en
rr*}i*ir: Smriiril$* nr,o:*d*str.l:i:
-.;'
.' .:':--' ;'n:isteisee*hr rint*istuhoamislaineeseen.
Hiin alkaavaikuuaakasvoiitaar:
"''rl1l-.;::r,
li-cioiraja i artalo k[3-ttd3tyy omituisesti. !{enri Ala-Peijari jotuuu lopettamaanlliiikkeen kayronja
kiil' liihes kuukaudenjatkuvan valvomisenjdlkeen lAiikririilAjonkaj$lkeen kuuluu piiistii useita
napsahduksiaja noitamainen pydrimispakko kiiytdksestii alkaa hiivitii lokakuun ailiana.
2012 LfiAkdrikeskuksenlfidkdri kieltdytyy antamastaantibioottiladketta tai erityisesti MRI liihetetrii
vaartalonkuvaamiseksitarkalla metodilla. Samatoistuu keviiiillii Diacor HAkf,riila. HUS meilahti
taas ei pysty toimit|amaan MRI kuvausta vaan kehottaa k[ymdiin tydtenreysliiak[rilH tai
terveyskeskuksessa(HUS meilahtiipiiivystys/trartman on alueen tenreyskeskuspiiivystys).
2012 Henri Ala-Peijari tarvikee terveydenhuollonulkopuolelta valmisteitajotka eiviit ole
korvattavissa sosiaalihuolton liiiikiirin miiiirfliirninii toimeentulotukina. Valtio ei suostu maksamaan
korvaustajotta vahingot pystiihtyisiviit tai ettii kituminen viihentyisti poistumalla alueeltajossa
ulottunrusongelmatta"lvisinovat vaikeita henkilcillejolle helsingin keskustassa
joskus aivbt
tuntu\.atpaistuvan,ionkunradiologisentekniikan vaikutuksesta-jolloin ulkomaille pakenemiselleei
*ie yqifug{ricl?q{te
ua*E ffiinwm attrapeLkci.

HenriAla-Peijari
Kalevankatu26 A36
00100Helsinki
puh.0503848443
henrialapeiiari@qmail.com
henri.ala-qeijari@helsinki.
Ll!
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AnnettL{Kasrs!$assa

kdrdjdtuomari
HeidiLindqvist

2i1.2412

Kantaja

HenriJuhana
Ala-Peijari,
1
1
051171 32

Vastaaja

Suomenvaltio

Asia

Riita-asia

Vireifle

43A.2412

L 12t51845

KANTAJANVA.ATIMUKSET
Haastehakemus
liitteenfr
.
XNNA.IAOIKEUDEN
RATKAISU
Piitiislauselma

Ala-Peijarinvaatimuksetjitetdin tutkimafta.

Perustelut

Oikeudenkdymiskaaren
5 luvun2 S miiiirittdi sen,mit$
haastehakernuksessa
on ilmaitettava.

Oikeudenkiiymiskaaren
d luvun5 $:n mukaankantajaaon kehotettav
puute,mikdlihaastehakemus
mddrdajassa
korjaamaan
on puutteellin

Oikeudenkdymiskaaren
5 luvun6 $:n 'l momentinmukaankanneon
jdtettiv#ihetitutkimatta,jos haastehakemus
on niin puutteellinen,ettei
perustaksi,
se kelpaaoikeudenkiynnin
taikkajos tuomioistuin
ei muust
syystdvoi ottaaasiaatutkittavaksi.
Samanpykfrldn2 momentinmukaa
kdrdjfroikeuden
on haastettaantamaftahetihylittdvii kannetuomiolla
jos kantajanvaatimuson selvdstiperusteeton.
katsoo,etti Ala-Peijarin
Kdrdjdoikeus
haastehakemus
on niin
puutteellinen,
perustaksi,
etteise kelpaaoikeudenkdynnin
eikdse
todenn*koisesti
voisijohtaaoikeudenkdyntii
n.
t6ydennettyndkifin
ffiuuloks*nhaku

Muutoksenhakuohjeet
Iiitteend.
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va{itukseiia
!'ie{sirg:hovroikeucetta
tai ennakkopadtosvalitukseila
korkermrnalta
cixeuceiia
sitenkuinoikeudenkdymiskaaressa
on sdddetty.Tyytymdttomyyttd
on
g.11.2Q1
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viimeistAd
n perjantaina
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Hanri Juhana Ale-peijari
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Reskontrs.n J.Ferlntienlitttyyityhtrydtnotot:
valtlon taLous- Ja henklldstc,h.lrinnon
patvelukeskus
Kuopion tol;ipetkk!
PL 197,70101 tuoPIO
GSlr050 5E5 4993

155030-tt38I4

IBAN FI44166030001I3814

BIC

y-tunnus:
Fr0rE65740

NDEAFIHH

Valtion

smF p e l v e l u k e tsakluosu:s - J e h e n k i L 6 s t 6 h a l l i n n o n
Kuopion toinipaikka

Mot{ar€

PL 197, 70101 KUOPIO

tthlcejen H e n F i J u h e n a A l a - p e i J a r t
dmiie
ocoite
?6 A 36
Betnhrene K a l e v a n k a t u
namnocfr O O l O O H E L S I N K I
e&ess
Altekhjdtus
U|denk.n

E 5141e 02E3r 2t006
Tilil$ nrc
dn konlo nr

L4.t2.20t2

E0.00

$|fi|||il||||||il||||il|fi||||llil||l|i

.frsr$rll g,llr trovrolKeus

Piiiitiis
Antamispdivti
2r .12.2012

Ratkaisu,johon on haettumuutosta
Helsingin krirfljdoikeusI ss. 2.11.2012nro 55339
(liitteenii)

Asia

Menetetyn miiiiriiaj an palauttaminen ym.

Hakija

Henri Ala-Peijari

Hakemus
Henri Ala-Peijari on hovioikeuteen
13. I i . ja 16.lr.2012saapuneissa
ha_
kemuksissa
pyytanf, ettii hiinellepalautetaan
menetettymiidniaika$tymiittdmyydenilmoittamistaja muutoksenhakua
vartenkaralaoik.*a.n iaatdkseenjiittiiii tutkimattaAla-Peijarinhaastehakemuksessa
esittiimiitvaatimuksetSuomenvaltiotakohtaan.Ala-Peijarion lisiiksi vaatinut,
ettii ho'ioikeusvelvoittaavaltion suorittamaan
hiinellekaksisataa
miljardiaeuroaja
ettii vastaavamiiiirii asetetaan
hukkaamiskieltoon.
Ala-peijari on vielii ,,uurinut, ettdtuomioistuintoimintaarvioidaantiiydellisestiuudelleenja
ettAhor ioikeusvelvoittaapoliisin aloittiamaan
esitutkinnanasiassa.
Ktirdjiioikeusei ollut ilmoittanutAla-Peijarille hiinenriita-asiansar-irEi
IIe
tulosta4.r0.2012-Vireillii olostatulisi ilmoitta4jofta olisi mahdorlisra
osallistuapiiiitclkseen
liittyvien asioidenesittelyy;. .lla-peijari oli saani.rr
tiedonkoko prosessista
vastaI r.rr.2}r2,jolloin hiinoli saanutk@itu,keuden23-l}.2}l2piiiviiiimtin ilmoituksenratkaisunantarnisesta
3-l l.:*l:.
Ala-Peijarioli ollut matkoilla 24.10.-g.rr.20rz. vaikka tsn cri pata**ut
nnatkalta8.1I.20lZ, hrinoli saanutpostinsavastaI 1. I I .l*t
e *i&frsllrs
*sim[ ilmoittaa t-lytymiittdmyyttdviimeisttizin9.l l .20I :-

I7 $n mukaansillq
w3-

mmhun to
tueksi
sellai

ryi$- v*:-

oikeudenkiiymiskaaren.25
luvun 5 $:n mukaanasianosaisen,
joka tahtoo
hakeamuutostakiiriijiioikeudenratkaisulln,on ilmoitettava
siihenpuhevallan menettitmisen
uhalla.tyytymtittdmyyttti
viimeisttiiinseitsemiinten?i
ptiiviinii siitii piiivtistd,jona kiirrijiioikeudinratkaisuannetaan.
oikeudenkiiymiskaaren
5 luvun I $:n mukaank'n haastehakemus
riitaasiassasaapuukiirtijiioikeudenkansliaan,asiatulee
vireilleja senvalmistelu
alkaa.
Ala-Peijarionjiittrinythaastehakemuksensa
kiiriijiioikeuteen4.10.2012,
jolloin asiaon tullut siellavireille. Ala-peijarilreon
hiinenilmoittamaansa
osoitteeseen
toimitettu23.10.2012
ptiiv?ittyilmoitusratkaisunantamisesta
2..]1
Tvyrymdndmyyttd
on tullut ilmoittaaviimeisiaring.tt.20tz.
?012
Ala-Peijarion ilmoittanuttulleensamatkoiltas.rr.z0l;.-atu_e*i3"ri'il_
moittamasyy tyytymiittdmyydenilmoituksentekemiittiij
attamiselle
sellainenlaillinen este,jonka vuoksimiiiiriiaikatjrytymdttomyydenei ole
ilmoi_
tuksenja valituksentekemisellevoitaisiinpatuutiua.
uovioikeuskatsoo,ettii
Ala-Peijarinhakemuksensa
tueksiesittamiasyitaei mydskiiiinvoidapitiiii
oikeudenkiiymiskaaren
3l luvun 17 $:ssiitarkoitettuinaerityisenpainavina
syinii miiiiriiajanpalauttamiselle.
Edellasanotunjohdostaja kun hovioikeudentoimivaltaanei
kuulu poliisi_
tutkinnankiiynnistiiminen,hovioikeusei lausuAla-p;tFil
esittiimistii
muistavaatimuksista.
Piiiitdslauselma
Hakemushyldftiiin.

Muutostatiihiinratkaisuursaadaan
hakeakorkeimmarta
oikerd
mallavairqjos hrkgT oik"*
niililJtririlfn perusteiHa,
io;
oheisesra
valitusosoitukr.rr4,"y;;;'valitusluvan
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HenriAla-Peiiari<henrialapeiiari@gmail.com>
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HENRIA HELSINKI24OCT12
1 message
DeltaAir Lines <DeltaAirlines@e.delta.com>
Tue,Oct 23,2012at 8:19 PM
Reply-To:
DeltaAir Lines<support-bTdyaSybfpayqkauwq565qdrhrvgj6@e.delta.com>
To: henrialapeijari@gmail.
com
Comment/C.omplaint
? | Addto AddressBook?

A.OELTA,i'g

YOUR ITINERARYAND RECEIPT

ilr
ilfi
il]
ltItiltililil||
r]|ilrililr
ril

To accessyour boardingpassat
the airport printemailnowand
scanat a Deltaself-seruice
kiosk.

v

delta.com MyT.rips EarnMiles

Please review this information before
your trip. If you needto contactDeltaor
checkyour flight information,go to delta.com
or call 1-800-22L-L2L2.
Fora completelist of
woddwidephonenumbers,pleasevisit
vrnrrw.delta.mm/contact
_us.

You cano<change,
reissueand refundeligible
electronicticketsat delta.com,Takecontroland
makechangesto your itinerariesat
delta.com/itineraries.
You cancheckin for your flight up to 24 hours
priorto departuretime. Checkin onlineby
clickingthe link belowor downloadthe Fly
Deltaapp here.You canalsousethe app to
changeseats,trackyour bag,viol your flight
statusand so muchmore.

Thanksfor choosingDelta.
FlightConfirmation
#: GMM2WSI Ticket#: 00623167901974

Your Flight Information
Wed 24OCT
r-v6:35am

HELSINKI

NN8:O5am

AMSTERDAM

DELTA9311X
(U)
ECONOMY
Confirmed
Brealdast

I.v9:50am

AMSTERDAM

AR11!45am

LOSANGELES

DETTA9378X
(U)
ECONOMY
Confirmed
BreaKast

Wed 07NOV

rrlrpJ./ / rrErr.tsuutsrs.luxr

Lv1:50pm

[nru

r u-z&lm

LOSANGELES

en9:05am
AMSTERDAM
xxThu08NOV

DELTA9379*
(L)
ECONOMY
Confirmed
Lunch

AMSTERDAM

m 5:20pm

DELTA93tox
(L)
ECONOMY
Confirmed
Lunch

Lv J r+J oLUoa,vrtiw-p|'oaq-

Thu 08NOV
r-v1:55pm

HELSINKI

**Arrivaldateis differentthandeparture
date.
xFlight9311Operated
by KuvlROYAL
DUTCH
AIRUNES
As KLFlt 1164
*Flight9378Opemtedby Kt"t4ROYAL
DUTCH
AIRUNES
As KLFlt601
*Flight9379Operated
by KLMROYAL
DUTCH
AIRLINES
As KLFlt602
xFlight9310Operated
by KtMROYAL
DUTCH
AIRLINES
As KLFlt 1159

Your Flight Details

Manage
Tnp >

Passenger Details
HENRIAtA PEIJARI
SkyMifes
#***xxxx278

Flights
DELTA9311
DELTA9378
DELTA9379
DELTA9310

Seats

Free Bags

Seedelta.com
NA
38G
Seedelta.com

01 PC
01 PC
01 PC
01 rc

x*rVisitdelta.com
or usethe FlyDeltaappto view,selector changeyourseat

ReceiptInformation
BillingDetails
Passenger:
HENRIAIA PEIJARI

Payment Method:
vlxxx*xx*xxxx*3506

FARE:

520.00 EUR

Taxes/Carrier-imposed Fees:

361.89

Total:

881.89EUR

Ticket Number:
AO623167gOLg74

NONREF/NO
CHGES
PERMITTED/NONENDO/NO
Thisticketis non-refundable
unlessissuedat a fullyrefundable
fare.Somefaresmaynotallowchanges.
If
allowed,anychangeto youritinerarymayrequirepaymentof a changefeeandincreased
fare.Failureto
appearfor anyflightwithoutnoticeto Deltawill resultin cancellation
of yourremaining
reservation.
Note:Whenusingcertainvouchers
to purchase
tickets,remaining
creditsmaynot be refunded.
Additional
chargesand/orcreditsmayapplyandaredisplayed
in the sectionsbelow.

Dehils - Taxes/Carrier-imposed Fees
Total:
361,89
? o? DQ7.88FI 14.48Cl 13.20RN4.00W 1.92Ay 3.84XA 5.37

rbmized:

i o.rryc274.ooyR
3.4sxF25.60
us

r N

fl.EJLJll\N

LA\J\/

I

au

r[]PD.//rr4rr.tswv6r9.wurlsul

IZ

zElA

vLwJ

raJg-u&vrvw

Fare Details
HELDL X/AMS DL LAXM3O3.67UISXFIDt X/AMS DL HELM354.28LLSXFI
NUC557.95EI{DROE.790327 XF tAX4, 5

Ticketing Details
Passenger:

Ticket #:

Place of rssue:

HENRIALAPEIJARI

00623T6790t974 HELWEB

rssue Dab:
23OCT12

(p€r passenger
eachuray)

Fees

23OCT13

BusinessElite@/Firct
/Business Class

Economy Class

Baggage Feesl

Expiration

Weight/Size

Fees
Comphnentary

Weight/Size
Complnentary

CarryonBaggage

Compfnentary

Upto 45 hear
hches

Fist Checked
Bag

Wthh U.S.andCanada:
$25USD
U,S./Canada
andCarbbean:

Upto 50 bs and
62 hear hches

Compfrnentary Upto 70 bs and
62 hear irches2

Upto 50 bs ard
62 krearhches

Complnentary

$2susD
Intematbnal:
Compknentary
Second
Checked
Bag

Wthh U.S.andCanada:
$35USD
Mexbo,Central
Ameri@,
and
Carbbean:
$40USD
JapanandMi:ronesh:
$40USD
SouthAmerba,Trarsatlanttto the
MiddbEastandSouthemAfrica,ard
Transpacft:$75USD
Transathntbto EuropeandNorth
Aftba:$100USD

Upto 70 bs and
62 hear hches2

lAt thetine of checkh r,rithDelta,SkyMbsMedalon@
membem,
ShfTeamEfte& EftePls, AhskaMVP& MVPGoHare
uffr a Goh,Plathum,or ReseryeDekaSkyMbsCreditCardfrom
elgblefor fee uaivercandotherberefts. Bast Cardmemberc
canbefoundat delta.com/firstbagfree,
AmerianExpress
areelgbbfor thefrst bagfee uaiver,Moredetabon the program
feesmaybe avahbbwfrenyoucheckh onhe,Addtbnalfeesapplyfor wercize,
Please
be a\^arethat bvwrbaggage
ovenre(;ht,or addtbnalpiecesof checkedbaggage.PleasercviewDeta'sbaggageguilekes for detab.
2gushessEfte/FisVBusircss
Cbssraebhtabuancerevertsto 50 bs for al checkedbagsbeyondregularfree ahwarrce.
Travebrctofrom KeyWest,FbriJaare hnitedto onecheckedbag.
You mustbe checkedh andat the gateby the appttablecheck-indeadhesor yourreseryatbnmay be canceled.Please
guilehesfor detab. Check-hrequlementsvary by aitre, so if yourtbket hcfudestravel
revbwDelta'scheck-inrequirements
on otheraltres, pleasecheckwth the openthg canbr on yourtbket.
emaius to sharethem,
Doyou havecomments
aboutourservte?Please
yourupcomhgfight?Phasecontactus at the folrnirg:
Questbrcregarding
Delta1800-221-L2L2
l AnFrance1-8@-237-2747
| Altala1€00-223-5730
| KLM1€0G618-0104

5I{YMILE5i.iJ

AWARD BUILDER>
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KORKEIN

OIKEUS
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Diaarinro
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Antopliivii
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MUUTOKSENHAKIJA Henri Ala-Peijari
ASIA

Menetetynm?iiiriiajanpalauttaminen

RATKAISU. JOHONON HAETTU MUUTOSTA
Helsinginhovioikeus21.12.2012
nro 3538

KORKEIMMAN OIKEUDENPAATOS
Valituslupaaei myrinnetti.Hovioikzudenpiiiitdsjiiii siis pysyviiksi.

Of

\ *^h-.'

Esittelijii

Tommi Vuorialho

Asian ovat ratkaisseetoikeusneuvoksetRajalahti ja Koponen. Esittelijii on ollut esittelijlineuvos
Vuorialho.

Maksutta

Toimituskirjan saaja
Henri Ala-Peijari

i

= --.h'^

Ylioppilaiden Terveydenhoitosddtiti
T6irliin toimipiste
HenriJuhanaAla-Peijari 051171-1132
Kontaktit 2.4.2013
pvm, vastaanottaja

25.06.02Trvyts paivystys
TH RitvaSalm6n
YTHSTool0

pvm, vastaanottaja

02.07.02
Trv
paperikonsultaatio
TH RitvaSalm6n
YTHST6olo

Rontaffiitiedot
Ts: Ulkopuol.lab.liih.
TammiharjunsairaalastapsykiatriKaj Palmgreninlab.lahete.
LiliikityksenaZyprexa.Seur. vo elok. puolivdlissd.
Lab: S-ASATS-ALATS-AFOSS-GT fS-Lipidit
Lab: S-T4V
(A31)
Dg: osittainenterveydentilanarviointi/tarkastus
(A31)
Dg: osittainentervevdentilan arviointi/tarkastus
kantaktitiedot

Ts:
Ks.ed. Maksa-arvot
koholla.Lab.vast.l6h.hoitavalle
liidkdrille.
kontaktitiedot

Ts: punkinpurerna?
ViikkkosittenmOkilld
tampereen
liihellai.
Nelji pdivildsifienhuomannut
pddnahassa
punkinpurema.Punkkiaei olehuomannut.
ruven,miettiiolisiko
Kuivarupi,ei tulehdusta
tai punoitusta.
Eilenvatsaldysdllaja leuassakipua.
yts
Trv
parempi.
akuuttikdynti
Nyt
i04.08.04
Kuulostaa
tavalliselta
vatsataudilta,
nielusiisti.Keskustellaan
oireistaja
ItH XirsiHelosuo
Toolo
punkin
mahdollisuuksista
saada
viilittdmii
tauti,
asiakkaan
kohdalla
vaikuttaa
IYTHS
I
vdhdiisiltii.
Tarvyhteyslitiikiiriinjos mydh6isoireiden
kaltaisiaoireita.
I
purema?{S12)
Dg:hyonteisen
I
i

i

PVfr,

ta

purema?
(S12)
Dg:hydnteisen
kontaKitledat

07.07.06Trvyts paivystys
TH PirjoLindfors
YTHSTdol6

Ts: Ranteenvaiva
2-3 viikkoasittenilmaantunutpattioikean ranteenpdiille.Ganglio?Eivaivaa,
ei aristava.Edeltdvastitekimdkilli tavallistaenemmdnraskaitatditii. Tulee
vieldiliieikairille
arvioon.
Dg: ranteenoireet(L11)

pvm,

Dg: ranteenoireet(L11)
kontaktitiedot

Ts:
Tuleevo:llekoskaepiileeboreliaa.Oikjalassaollutoutoakipuaaamulla
heritessi, helpottaa
kunlf,hteeliikeelle.Lisdksialahuulessa
outoanykimistii.
purrutasiakasta
Epeiilee,
ettdiomassaasunnossa
, joku pikkuelukka
usearnman
kerran.Nahnytelukankerran,muttaliikkunutnopeasti.Koittanut
pyytiiii.Kerransydttikadonnut,
hiirenloukulla
muttakunlaittanutuudelleen
jiidnytkoskematia.
Esim.hiirenulosteita
ei ole asunnossa
ndhnyt.Pddnahassa
pipopaiSssii
09.10.06
Trvytskfyntilyhyt pienirupi,jota raapinut.Pelkdiinukkua,ja nukkunutkin
, jotta
viilttyisipuremilta.Kysyttiessii,ettdonkoperusterve,kertooetteonskitsofrenia
TH PaulaNissinen
ja kily kontrolleissa
lddikitys
YTHSTO6IO
n. 1 krUkkpsykpoliklinikalla?
Toivooborreliavastaainekoetta.Allek.je*routoolo kdynnistd.
Varattuhuomiselle
ladkiiriaika.
Dg: muuttuntohaii
riot/poik
keavattahattomatliikkeet?iN06)
- nilkanoireet?(Ll6)
- skitsofrenian
kaikkimuodot(P72)
Dg: muut tuntohiiirioUpoikkeavat
tahattomat
liikkeet?(N06)
YTHST6616HenriJuhana
Ala-Peijari
sivu 1

pvm, vastaanottaja

kontaktitiedot
Dg: nilkanoireet?(116)
Dq: skitsofreniankaikki muodot{P72)
pvm, vastaanottaja
kontaktitiedot
ls:
Ks.ed.Pot. siis toivoo borreliava.miiiiritystd.Vuoden alusta liihtienoik.
jalkaterdssi kantapddseudussaajoittaistalievid kipua,jokamonesti
pahimmillaanaamullaliikkeellelihtiessi, sittemminnopeastihelpottaa.
Missidn vaiheessaei ole kokenuttarvettakipulf,dki$kselle.Viime p-iivdt
jalkateraioireeton.Liikuntaaei ole viime aikoinahanastanut.Aiemminilm.
ainakinosittainlaakkeisiinliittyveiS
ylipainoa,ylimmilladnpaino103 ( BMI n 31),
nyt paino85 pituus183 BMI 25,4 (lievdylipaino)Viimeviikolla2pv:najan
alahuulenalla pientdikihelmointiii,vapinantunnetta.Anamn. eitiettdvisti
punkinpuremia,erythemamigransia.Epiilee,ettd kerrostaloasunnossaan
jokin
pieni olio,joka puree potilasta.Ollut ndkevineansen kerrann vuosi sitten.
Kertoooliollaolleenkasvot,kooltaann. cm:n luokkaa.Uskooolion asuvan
jonka kertaalieensen vuoksi vaihtanutkin.Perusteleesen
runkopatjassaan,
olemassaoloasangyssa i[aisin tuntuvalla nukahtamistaheiritseva]Fitdrindllii
sekd puremajaljilE.Ne$tea nyt pddlaellaanpientdrupea ( muutenp66nahka
rauhallinen)Sairastunutskitsofreniaan-97. -03 ldhtienSeroquel300m9
ldiikitys.
Psyykklnenvointi ollut tasainenviime vuodet,kertomansamukaanei
10.10.06Yle yts akuuttikitynti
sairaalahoitovaiheita.
Opiskeleetietotekniikkaa,mutta opinnotp66osinjaissa
LL SirkkuHeikkonen
pitkiiiin . K6y psyk. pkl:llakerrankk:ssa. Kertonutem oireistaanmy6s
YTHS Td6I6

psykiatrille,
hoitavalle
t€tmiei ole pot.mukaanottanutasiaankantaa.ST:
keskustelee
rauhallisesti
asioistaan,
avoimenpsykoottiselta
ei vaikuta,
realiteetintaju
vaik.norm.olioasiaaluk.ottamatta(?).
oik.jalkaterdssd
ei nyt
miteanpoik.st. l6yd.Pot.osoittamakipukohta
sopisiesim.plantaarifaskiitiksi.
Mikaili
kipuuusii,suos.NSAID-kuurisekd
venyttelyt
ohje),tarv.
{ kirjallinen
kenkddngeelipohjallinen.
Tarvuusintakdynti.
Pyrkiinytmahdollisuuksien
mukaanunohtamaan
olioasian.
tarvottaasen uudelleen
esillepsykiatrin
tavatessaan.
Lk:Motifene
dualdepotkaps
n:oXIV
Dg:jalkateriin,
varpaiden
oireet(L17)
- skitsofrenian
kaikkimuodot(P72)
Dg:jalkateriin,
varpaiden
oireet(L17)
Dg:skitsofrenian
kaikkimuodot(P72)
Lk: Motifenedual

n:oXIV

YTHSTodl6HenriJuhanaAla-Peijari
sivu 2

Sivul/1

Weblab Clinical

-02.04.2013
TULOSKYSELY02.04.2013
ALA-PEIJARI.}IENRIru}IANA 051I 71.I I 32
Niytteenottoaika Tutkimus
25.06.0210:56 P-ASAT
fi:56
25.06.02
P-ALAT
10:56
25.06.02

P-,AFOS

25.A6.02lA:56

P-GT

25.46.0710:56 fP-Kol
l0:56
25.06.02
fP-Kol-HDL
25.06.02
10:56

fP-Trigly

25.A6.A2
$:56
fP-KoI-LDL
25.A6.0210:56 S.T4-V

02.04.1312:36

Tulos Yksikkd L Rasitusaika Viitearvot
105 * U/l
131 * U/l
235 Ull
122* Ul

Tilaaja

<45/miehet

HKT_TERV.H

<60/miehet

HKI_TERV.H

60-270119-65V

HKI_TERV.H

<90/miehet

HKI-TERV.H

tavoite:,alle5.0/aikuiset

1.19mmoVl
2,0 * mmol/l

tavoite:; I.0/aikuiset

HKJ_TERV.H
HKI_TERV.H

<2Avt30-50V

HKI-TERV.H

4.7 mmol/l

tavoite:,< 3.5/aikuiset
g.6-l7.llkatlcrli

SKT_TSRV.H

6.8 mmoUl

15.7pmoUl

HKI_TERV.H

19921 2.4.2A13
http:ll172.29.l.22lcgi-bin/nplr-mgwcgi?McwlPN:rn2&m2aw:ShQRQry&pix:l
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Henri AIa-PeijariNavteorofiili KSiinna
Ligae:!kset13 tammi 1999, 11:00
Finlandguiltyof crimes againsthumanity.lntemationalconspiraryto
commit murder and torfure.Finlanduses drugs to drop humans to the lewl
of animals and then uses peoplefor unnessessarymedicaloperations,
elecficshocks, radiowaws to jam and monitorbrainwares.Peopleare
labeledas mentallyilland ften teated worse than animals.

+ uusiviesti
Ietoia tiistd ryhmdstd
Muokkaaomaatilausta
- lisZitietoia
Tdmi on Usenet-ryhmii

Nykytiiinns.'teollisuusm aissa' varsinaisetas eelliset
konfliktiteiviit endd ole ko$n todenndkOisiS.Erilaiset risliriidat
hoidetaannykyiianjonkun stidinn0st6nmukaanjonka mukaan eri rcimia
palwlevien ihmisjoukkojen arainhenkil6tpiidtdvdt kuka saa elii6 ja kuka
kuoleetai saa jonkun muun rangaistuksen(taijos kidutustaroi sanoa
lieremmdksi,sehdn on tuskallisempikuin kuolema)asteen rangaistuksista.
Veld tovisittenuskoin ettdel6mme niin kauan kunnesjoku luonnollinen
sairaus tuleeja tappaa.Oli karuaspala huomata,ettii itse asiassa pahin
Vhollinenonkin edelleen
pahansuopaja rahantai vallanahnekanssaihminen.Mnud<in
'hoitoon'.Psykedeeliset
huumafiin tuossa syksylla97 ja toimitetiin
huumeetonkin siitii ihmeellisiiiettd kun niiti joku ujuttaaniitii
tiet?imittiisiruokaantaijuomaan niin sen jdlkeen puhutja teet ihan mitii
sattuu.Jorvintai Tampereenpitkiiniemensairaalassaonkinvarmaan
videollasessioitajoissa olen ihan sekaisinja puhun sekavia.Helwtisti
kiitos wan "hwdstd" hoidosta. Sen jiilkeen eliimti onkin ollut helwttiii,
katoileeja jostain singahtelee
asuntoon on murtauduttu,tiavaroitia
im pulsseja,jonkinlaisia"probeja"joilla tufl<itaan
aiwihin vaikuttavia
muistia, iirsytetiiiin muistia antamallajokin virikeja sitten muistiin
pufl<ahtaajoku asia, jonka joku laite \arastaa". Voittekuvitellaeft6 on
helwtilliset oltavat.Vaililltiaivoja kuormitetaanjollain saihkrikentiilldi
siten, ettd et pptyajattelemaan mitddn. Jalat,vartaloja mieli kulkee
jonkun ohjelm an m u kaan. Tuuletinputketu ltoo.
rrerisuonet
Muutamankerranonkin tullutoikeinkunnonsdhkOiskut,
pullottaaptiiissii ja vartalossa.Niimii kaikkija paljonmuuta siis omassa
kotielektroniikassasi.Toircttavastijoku piidtiijd alkaa nyt ajatellaja
aletaanel€i6ihmisiksija ihmistenkiduttaminenloppuuja tekniikkaa
kiiyteti-in hpdyllis esti.
Jo rvin s ai raalas s a m in ut la itetiin m yos'ti p ub.tks ee n' e li ti p uteftiin
jotain akkurcttd suoneen ja sitten kun pddsin kotiin niin yks yo niiin
ikiiiinkuinpainajaistajossa huudetjin muutama lause puhettaja sen
jdlkeenjostiaintuli kunnonsShk6iskutp56hdn,rerisuonetpullottaa
vieliikin sen jtiljiltii ja aiwwurio..pitkiin aikaan ei ajabkset
luistaneetolleenkaan.Jossain elektoonisissa
siihkcilaitteissaon siis kunnon kaukosiddet$ kidutuslaiEet kaupan ptiiille.
Samoin kun olin Jonin sairaalassaen saanut €lilld ollenkaanhenkea.
vaan hengigs salpautui monasti yhtakkiajoksikin aikaa. Lur-dtaest se
johtui joistain kattoontns. asennetuista laitteistajotka pihrlJret
aiwjen hermokeskuksi i n. Pitkdniemes s d oli taas SSm eininki. bnt peldo
rahoineen laitettiinkeskitp leiritylppiseen (no m iti olen elo*arrasta
ndihnyt)lootaanja syltetiin pillereitii,
joilla aiwt wlui nendslSpihalle.Olin tiipin sekaisin.Pdds$ri
wnhem pien luo, alkoijatkuw s€ihkdshokkiens arja.
t'rtps://gro.p.google,curJgrorflsftet.lcslcrstdu.laki/brorce_tfredtlfuffiftfXlliffi#121affifiF6?H=f$q=ftqsi+6la-peijari+call+1*Oade1...
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iantuntijaf'on kirjoitelleet
. Hoitoonminut pakotetttnalun
kaatelihiekkaa\€ssanp6nto6n yms
t&ni,
oli
kuumin puheenaihepoliisimurhat()in
aikaan
Srraan
Eirtrsa olessani kirjoitellutinternettiinja Los Angeles Tlmesiin
minutjunasta
lf4a, LATimesinjuttu oli siitii kun poliisitpoistivtat
.;ossainautiollaasemalla,tutkiwt kamanija kun mitAdnei l6ytp$ niin
lahtvatmenemddn.Kun olin jo kotimaassamonta kuukautlamyohemmin,
luin
ja siinii oli juttueti poliisioli tapettu
L.ATimesinverkkosivuja
A n a h e i m i s s ae, l i s i e l l i ij o s s a h . l om i n u nj a p o l i i s i n1 6 l i n e nk o h t a a m i n e n
tapahtui.Tiistii tuli yhdessii minulle syotetlien myklq,ienkanssa
itsesyytdksiiiettetuo olisi wikuttanutpoliisimurhiinSuomessa.On
m y6nnettilvii ettd ra Ie hteIin polii s i ||e yhd es s 5 to is ess a tj Ia ntees s a.
lvlaailmassaei taida en66 olla ainoatakaankolkkaajossa ihminenwisi eldd
itsen6istdonnellistael6mdd.Taiwskin on t6yrnd erilaisiaGlobal
i6 joilla paikantaminen onnistuu
Positioning Systemtapaisia virityks
m i s s d t a h a n s am a a i l m a s s am u u t a m a nm e f i n t a r k k u u d e l l aK.u t e na i e m m i n
olen
t u l is a n o t i : a n i i n m o n i s s ae l e k t r o o n i s i s slaa i t t e i s s ao n s a l a i s i a
Mntyksid.Mkddn salaisuushanei edes ole ett6 GSMmatkapuhelinuerkko
tietiiakaytijdn olinpaikanvarsintarkasti.Huoneenioli pitkiiiin
kah,eessa,muttajoku aika sittentirnneon asennettujohonkintukiasemaja
kentdton trodellawimakkaat.
Ei liene siis epdillystiikddn
efti w rs ina is et w koi Ius ateIi itit pystyviltta rvittae s s a e s im e rkiks i
infrapunakuvan
awlla ldytiimiiiinyksindisenihmisen wikka autiolta
Liberty
aarelta.
and justice uber alles,jipikajee!
s
!
Gall 'l -800-katiska...boom
HallitusMaltioei tietpti anna tavallistenihmistenkiiytt66n
totuu denm u kaist:aa ineistoa radioaaltojenvaikutuks ista
aiwtoimintaan.Sillii hallituskeyttiieHtd tietoaomiin
tarkoituksiinsa. Ntiinjoskus pienendhinetin painajaisen
mOkillii...ravistelinpeittoa monta kertaa kun tuntui etti peiton pdiissii
on kiiiirmeitii. tvlokillaei ollut siihkojii, joten kyse oli viarmaanradiossa
olevastaelekfoniikasta.Vielii nuorempana ndin painajaisen
jossa minua ammufiin takaapiiinahteriin.Ajattelinsilloin ettii se oli
flas hback edellisestii eliim iistti.
elokuwn nimeltii "Kddrme ja
Sateenkaarihallitus?! tvkristafteko
rainbow)?
Niin,siiniihdn mm. ihmisiii
and the
sateenkaari"(Serpent
mykytettiinja haudattiineliivdltii.Kertoi muka Haiti:sta,mutta no...
kiiykriiipiiwikka Tampereen Koukkuniemen wnhainkodissa sielld
"sairaala"puolellaja oksentakaa.Vanhustenkohteluja tila on karmeaa.
No roitte tietyetikaydejossain (raikka Jorvin)psykiatrianosastollakih,
en tiedd onko potilaatjo "siirottu"johonkin pois, mutta kyllii oli
jerkyttilvtid.\ftsikin kawri siellii toisteli usein samaa lausetta
jatkuwsti. Oli annettuhiukansiihk6shokkejajoo. Siis haloo!NAmiihiinon
l i i n ,l d a k S r i th a l u a a
i h m i s i 6r c i t d l l e e nk o h d e l l aN
ihmisiS?!Eihiin
leikkiiijumalaa, hinnastaviis kun muut maksaa. Ei tarvitamitddnhoitsuja
ja ldiikiireitii.Joo, siis kytltikimti jiiriestelmaon kamalaasontaa.
jiirjestelmS,eli siis kaikkikiytEytyykuin
Luonnonoikeudellinen
el6imet.

i

Ellei pian tule jotain muutostaniin kohtaollaan
siinii tilanteessaettd ihmiskunnanainoa pelasus on nollata<oxo
planeettatotaalis ella ydintuholla ja odottaa'pdlyt tasi<euUnrr'
s'.a'
muutama wosisata. Vel€i pahempi wihtoehb ofl se" ete plnaseet
pistettiiin Iu kkojen taakse (esi m. Iaakarit kaappaawt bdellser
wllan) niin ettd kukaan ei edes p65se niitSkiysimii^in
ja elEimmejossain saatanallisessaraltiossajossa lratio merEs kd!o.
tarkuu d e ||a j a tietokoneo hjattu j ti rjes teIm 6 n a ps autblee s*'6 s rntrqa ta
m uita rangais tuks ia norm ista poi kkeavasta kiytoks esEl.
w*kohan meillii jo onkin wlmiina. tor.tcnr ntrt tut
Maailmanlaajuinen
you cant hide...argh.
C o d ef
ht@://grcrups.goog|e.cany'grory'sfrret'lelcrstdu'|aki/broise-tlrd6q=h€rri+dardjd+cal|+'|#0ade1'''

Firland grfltyof crines againsthurnanity-sfrref,.lelcstdu.lakiI Google'ryhnEit

on
kapasiteetti
lhmisenairojavastaantai moninkertainen
koneitayhteenrerkonawlla. Kysymys
mahdollistasaawttaar.erkottamalla
on vainsoftwareneli ohjetmistojenkehittiimisest6.lhmisen
airotoimintakinon tunnetustisiihk6istli,jotens itdkin on mahdollista
elektroniikalla
tai monitoriinpiilotetulla
esimerkiksitelevisioon
tai siihenroidaanraikuttaa.Pitiiisikdsittenraan
salakuunnella
mielessidnhokea"haukion kala-hauki
ja unohtiaa
ajattelu.Typeriiidea!lhminenei wi rakastua
on kala..."
syVistielleipptyniikemddntoisensielua.Setaason vainmahdollistA
jos kuunteletsydiimmesiiiiintii.Olenjenkeissiitehnytvalankiisi
of allianceto theflagof theUnitedStatesandwhat
syddmmellii'lpledge
it standsfof . Libertyandjusticefor all.
on kdymdssiipahastiniin,ettiitietoyhteiskunnastia
Tiilldhe0<ellit
p
puuttuvat rimitilrlisimmiitkin ihmisoikeuksia kunnioittavatsAtinn6t.
Valtiotkiiytirdt hiikiiilem{itt|miistiihmisiiihptiksi leimaamallayksil6n
minkiijiilkeenliiiikiirittekevtitsinullakokeita
ensinmielisairaaksi,
sinultaotetraan
Natsi€aksantapaan.Kunolethuumattuna,
Lapsena
papereihin.
N6inSuomessatenaennytja parhaillaan.
allekidoitrs
jossa
kenostalossa,
luona
woden isownhempieni
elinmuutaman
naapurissa
uhreja.T6rkedidi
oli mummonisanojenmukaanauto-onnettomuuden
Haluaako
wi ohjaillakielellii.
joku todellaelddsemmoistaeliimdiiettiipyoratuolia
Thereis no God- thereis[..tu
ajatellaniinettiimaailmassaon
mielestiton yksisilmiiistfl
Joidenkin
ettdihminenon airoiltaan
olemassahyrAaia pahaa.Se siis tarkoittaisi
tuskastia
kuinhltynenjoka imee uhrinsavertatuottamastiaan
v6littdmiitt6.Sellaisiakinihmisiti on,wlitettawnpaljon.
Missionaborted
OlenolluteliimasfiiniaikapaljonUSAssa.KdivinFloridassakerranja
kolmesti.ViimeksikdvinLos A'rgelesissaja opiskelin
Kaliforniassa
CaliforniaStateUnirersitlasdLongBeachilla.Liihdinienkkeihinkoska
sa kulftuurissa tiitillii Suomessa.
olin en fulluttoimeen ahdistiavlas
kotoisinolerannaisen'Jiitin
Siellfitapasinmm.yhdenranskasta
menemdttdmukaan,kuntyttdalkoivinkuajostrainmuutamankyrnmenen
muttia
or,ella.Vointietystiollavdtiriiss€i,
dollarinmaksustahuvipuiston
tiilldsaattaisiollajonkinasteinenyhtep siiheneftiiRanska-USA
liihtemisensiijiilkeen'
lennollaollutjumbo riilidhtiNewYorkistra
muttiamonethanuskoinetissd
virallinen
selitp,
retjahti"
oli
"Bensatankki
...
esitettyyn
''''-:.:
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Sivunro 1

SAIRAALA
Nim€nmuutoks€t

Henkil6lunnua

0 5 11 7 1 -113 2

'Polilaan nimi
eI-A-PPtlAR[ Henri Juhana

rotcamispa+veFAa$yraispaiv
I

Hoitopaikka
Erikoisala

Hoitoaika

Ognro, sairaus, diagnoosi,oire

Mlut

merkittlva

liedol

Ocest6/Dkl

psykoosi
F23.2 Skitsofreenistyyppinen
PSYIVOOT3 . 1 1 . 25.11.1997
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ERIKOISALAN
SAIRAU$KERTOMUS

TAMFFRFENYL!CPISTSLLIN[}'i
SAIRAALA

sivu ,Sd*

Heilkildtunnus
Potilaan nimi

051171-1132
ALA'PEIJARI Henri Juhana

Teksti

Tampere
Orivedenkatu14 A 13, 33720TAMPERE
Hoitoaika: TAYS, psyk.klin.Os. 007, 3-11.-25.11'1997
Diagnoosi: F23.2 Skitsofreenistyyppinenpsykoosi
Kotikunta:

$

a
o

26-r'uotias naimaton,yksin asuva atk-tallentaja,'jokav:sta -95 liihtien opis
kellut Tampereellaavoimessakorkeakoulussatavoitteenaanpyrki?i teknilliseer
koikeakoulutn. Opintoja ei ensirruniiisentrrkukaudenjlilkeen-juuri ole eteen
plin saanut.Primaariperheen% veljes. Arkuutta ja taipumusta syrjliin vettiy
tymiseen, tiettiiviisti ei seurustelusuhteita.Vaikeuksia lukiossa, viilillil Yhdys
valloissa vaihto-oppilasvuoden, armeijan keynyt ja yo-tutkinnon suorittanu
Sen sijaanvalmistautuminenoikeustieteellisenpiiiisykokeisiin ei zujunut toivo
tulla tavalla. Sittemmin eliimiinsisiilt6 pitkalti atk:n ympiirillii, enenevds
e}?imrinpiirinkapeutuneisuutta,eristiiyfyneisyyttriviettiien paljon aikaaintemet
V. -96 YzvuollaYhdysvalloissaopiskele
yhteyksisstiwk-rytmin k?iiintyess6.
massa atk-ala4 minkii jakson kokenut pettymyksenii. Vanhemmatjo pidem
piiiin potilaasta huolissaanja etenkin nyt kuluneen syksyn aikana enenevds
keskittymisvaikeuksia,aloitelqyvytt0myyttii,masennuksentunteita, unihiiiriOit
ja enenevtiaeristiiytyneisfj/ftd. Viettiinyt pitkie viikonloppuja vanhempienluc
na Espoossa.Sairaalaantuloa edeltiineellii viikolla nousseetesiin potilaa
oudot ajatuksenkulut liittyen sukupuolitoimintoihin, merkityseliimyksiA j
paranoidisi.apelkoja osuudestaanYhdysvaltojen roturistiriitoihin ja toisaal
poliisien ampumiseen.2.1| .1997hakeuh
vastikiiiin Suomessatapahtuneseen
vanhempiensaattamanayksityisliidkiirille, joka edelleenohjannut Hesperi
sairaalanpkl:lle, mista ylii olevan wk:n puolella tavalliselia piiiv.lZihettee
Pitkiiniemen sairaalaan.Tulovaiheessakiirsii psykoottistasoisistaajatush
kysymyksiin vast
ajatuksenkatkeilua,
ridistii, ajatuksenkulunhajanaisuussa,
olemukseltaani
drinellzi"
latenssin jiilkeen muutamalla sanalla hiljaisella
meetdn, tuijotteleva, varautunu! ajatuksenkulkujen outoutta, pelkoa, et
hiinelle suositetaansiihkdshokkihoitoja, kallonporauksia tai aivoleikkauks
sairaalassa. Tietyss[ miiiirin itsekin tunnistaa kiirsiviinsii ajatushiiirioist
motivoitunut hoitoon ja sa;tmaanapua.Kiist?iii aistiharhat.Kuvaa tyhjyyden.
vieraudenkokemust4 seksuaalisiamielensis6lt<ij6.Osastoyhteisdssiimuutan
episodi, jolloin varsin ennalta odottamatta liihentelee naispuolis
potilastoveri4 riisuutuu osastollaprovosoidenyhteisossi aggressiivisiatuntei
potilasta kohtaan. Niiiden tapahtumien mytitii asetetaan tarkkailuun
turvaudutaan eristyshoitoonkin potilaan omankin turvallisuuden takaamisek
5.11.1997ja tarkkailuajan piiiitteeksi tehdaiin Mlll-hoitoonmiiiiriiiimispiiiit
7.11.1997. Hoitomuotoina antipsykoottinenja anksiolyyttinen liiikehoit
ja toiminnallisina terapioinakoost
perhetapaamisia
omahoitajakeskustelut,
misen my6tii tydskenteleetietokoneella,kiiy siiiinnollisestikuntosalillaliiku
nanolrjaajanopasfuksell4 kdytthii kirjastoa ym. Jakson kuluessatapahf
ajatuksenkulkujen koostumista, ilmeikkyys fisAiintyyja piiivittiinen toimint
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suoriutuen adekvaatisti piiivittiiisistd askareista. Ei avoinl
Liihitulevaisuuden osalta paiityy ratkaisuun tiiss$ vaihees

Kly viikonlcppulornalla,
mikE suju
luakseEspooseen.
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lruolestuneisuuttasukupuolitoiminnoista ja etenkin iZiiikehcidonvaikuiukses
jossa liisnii myds potilaa
Itiissiisuhteessa.Yliii olevanapfliviinii neuvottelu,
rnukaisesti. Tiiss
aiustavan
suunnitelman
Sovitaan
kotiutuksesta
lvanhemmat.
,\'aiheessaoirekuvassaedelleenhavaittavissa tietty apsyknmr:toristaj hhmeytt
iolemuksenja ajatuksenkulkujen hajanaisuutra,mikii kuitenkin selkeiisti iir
iviuynyt tulovaiheeseen niihden. Jatkohoitona aloitlaa hoitosti.hteen Jon'i
jpsyk.pkl:i1a,minne muulla perheellitjo entuudestaankontakti oiemassa.Ja
hoitosuhteensekdmyos perheterapeuttista
ikossutarvitseepi{<6j:inteisen
liihe
potilaan
persoonallisuuden
firkemaan
eheytymistii,
relapsien
ehkii
iryrnistapaa
isemisteija sosiaaiistakuntoutumistahuomioidenpotilaan keskeneriiinenitsr
lniiistymis- ja eriytymiskehitys sekii identiteetin selkiytymflttdmyys.Tuleva
isuuden suunnitelmat tiiliii hetkeiiii varsin auki. Mukaan resepti kotilaiik
jtfksesta Zyprexa10 mg nro LVI lxl iltaisin ja lisiiksi Temesta1 mg nra XX
ja unettomuuteen.SVA-tod.31.12.1997 saakk
i 1 tatv. ad x2lvrk ahdistukseen
iTiissii vaiheessaei arurasuostumustaloppulausunnonkihet-tlirniseen.jatk
ihoitopaikkaan.
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A.Turusen lbhetteellapsykootti
I TULOSYY P"til"r tulee Hesperiansairaalastapiiiv.la:ikfi
PPP
senoireilun vuoksi.
I

i

joka kirjoilla Tampereel
ESITIEDOT Aiemmin terve 25-vuotias tekniikan opiskelija,
hoitokontakteja.Tiiniiii
psykiatrisia
VanhemmatasuvatEspoossa.El aiempia
josta ohjat
kziyneet yksityisen liiiikiiriaseman Dexfian piiivystyspkl:ll4
potilas si
Hesperiansairaalaandg:lla depressioNASr insomnia. Somaattisesti
korkeakoulus
terve, ei kiaktyksia. Opiskelee Tampereella avoimessa
Opinnonaloittanutv. -95. OpiskeleeATK:ta ja ffsiikkaa tarkoituksenapyrk
tetniuiseen korkeakouluun.Viime vuonna ollut Kalifornian yliopistossaLt
Angelesissapuolisen vuotta opiskellencomputer sciensiii.Kirjoittanut siel
ja
arril&eiin inetrnetiinja ajateiiut, ettii tiirnfl iistsi rofriristiiiitoja osaltaanc
aiheuttamassaSuomessakahden poliisin ampumisen.Opinnot ovat olieet tiit
potilaanmukaanolleetjo ainakin yli wodr
syksyniivarsinkinpysiihdyksissii"
verran melko heikolla tasolla. Vanhempienmukaankin opiskeluissaollut
ja
pidempiiiin vaikeuksia.Potilas tullut nyt torstainakotiin Espooseen oll
iiidin kertoman mukaan erilainen kuin ennen. Puheet olleet epiireaiistis
ja
Hesperiansairaalaanhakeutuessapotilas ollut vetiil'tynyt sanonuttulleen
hakemaan masennusliiiikettii. Viime aikoina nukkunut huonosti, ullpune
Pelkoj4 joita
niiktiinen. Ollut masentunut,lisiiksi ollut itsemurha-ajatuksia.
tarkemmin osaa miiiiritelki. Ajatuksia" ettii ihmiset voivat hiineen vaikutt:
Keskitfymiskyryssii oliut heikentymistii samoin kuin yleisessti toimin
kyvyssii. Eristaytymistaipumustaviime aikoina. Jo pidemmiin aikaa vaivr
tcettutja nyt valvonut muutaman yon nukkumatta liihes lainkaan. Hesperia
ja
ollut pysiihtynyt, tuijottelevA vastannutlatenssillaiai ei lainkaan ollut viili
tAysin vaipuneenaomiin maailmoihinsa.Peliinnyt tekeviinsii pahaa mui
itsemurha*ajatuksienlisdksi'

e

5
Y

6

c
5

;9.
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Alkoholia k1yttiiJin. 5 pulloa keskiolutta viikossaja tiimiin lisiiksi silloin tiilli
my6skin kirkkaita. Ei huumeiden kokeiluja, ei kiiyttei?i potilaan muka
Kertoo, ettd mitdiin ndko- tai kuuloharha-aistimuksiaei ole ollut, sen siji
tunnetta, ettii ei erota todellista epiitodellisesta.Paljon oleillut yksiniiiin
harrastanut tietokoneensa kanssa, erist?iytynyt ystiivistiiiin, liihinnd kai
ystiiv6t Helsingin piiiissii. Mainittakoon, ett6 suvllssavanhempienpuok
psykiatrista sairaushistoriaa.
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Liihett6vii lenkfi soittaaallekirjoittaneelleja kertoo potilaan tilanteesta'Pot
vaikuttaa selkeiistipsyk-oottiseltaja iahettriv5ldAkari vakuuttaa kuitenkin p
laan olevan halukashoitoon tulemaanja niiin ollen mielestiiiinvapaaehto
liihete asiaansopiva. Kuitenkin tiinne sairaalaantulomatka kovin vaikea,p
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laan isii siis saattamassa,
tulevaty6ll6, potilasjo jii:imrissE
lcyydi$apois.I
jok^aluvannut,efi;Eis8.;oi ysn sairaalassa
ottanutyhteyttli,vshoitajaaJr,
poika
sakanssaviettiiii,jotta saapoja.qtslemaanhoitaon.

PSYYKKINEN STATUS
Potilas on omiin maailmoihinsavaipunut paijoltikin. Vastaileetodellakin p:
kA[a lantenssilla hrljaa itsekseen mutisten, jos iainkaan. Ke.noo" eI
todellisuudenja epiitodellisenerottarninenvaikeaa.Itsemurha-ajatuksiamyd
. tiiii olleen. On erittain hajanainen,tuijottelev4 epiihirdornen.Pelkii6, etta hiine
le aiotaanantaasiibkdshokkihoitoja,kalionporauksia tai ai','oleikkauksiatiiiil
yeinaikanatehdiiiin. Tiialla keskusteiussaei sairautfaantunnista lainkaan. Mie
tii jo koiiini{ihtde. Niiin oilen pAfldytiiiinsiihen, etrii kcska hortaja luvannut isi
voivan sairaalassaolla, voi potilaan kanssa tilapiiishuoneessanukkua sil
edellyty'ksellii,ettii jos tilapiiishuonettatarvitaan, on isiin tuolloin sairaala
poistuttava.Potiias mieiestiini siinii mdiirin kuitenkin psykoottinen,ettii vc
daantarvittaessaasettaatarkkailuun.

Mainittakoon, ettli potilaastaotettu Jorvin sairaalanpiiiv.pkl:llaverikoke
jokunen aika sittenja potilas antaaluvan ttLatan ma lab.tulokset
sieltii.I.l
ycinyli ainoastaanydki:ikifysja aamulla lAakAriarvioi varsinaisen
liirikityks
potilaan kohdalla.

Mainittak-ocnviel6 p+tilaan ciemuksesia,eitf vaikuf,aairyvin itseensiikiipe
tyneeltli, vetiiytyviiltii, viime aikoina siis erisfiiytymistaipumusta,opiskei
eiviit ole edenneet,Kalifomiassa olo allut vaikeaa, siellii oilut jonkinlaint
viiiirii pidttyskin potilaan kohdalla, joka iarinyt mielta kaivelemaan,lisak
opiskelu ollut siellii jollain tavoin vaikeaa.

Potilas jti6 siis vapaaehtoisena
hoitoon os:lie 007. Jatkosuunnitelmataamu
osastonliiiikiirin mukaantarkemmin.

3.11.1997
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al JarirPeGa-Kierqettil#rs
Pilivdn aikana jkvn viisymyksen tunteita. N1.t keskustelussaolemukseltaa
ilmeet6n, puhuu hiljaisella iiiinellii vastaillen latenssinjillkeen nrr:ritama
sanaila.Keskustelunloppupuolellamuutamankerranhymyileekin. Pari kerti
pyytdii toistamaankysymyksenlatenssinj5lkeen. Krirsii selkeiistipsykooui
tasoisestaajatushdiridstii,
ajatuksenkatkeilusta,keskittymisvaikeuksista,mitl
itsekin tunnistaa.Ajatuksenkuiuissaoutoutta,myontiid itsekin kokemuksen
oulan mielen hallinnan puutteesta,kontrollin menettZimisenpelost4 puht
mielensii ristiriidoista, aiirimmbisyyksistii,jotka seksuaalisiaja jokc hyv5ii t
pahaaja kaikensuhteellisuudesta.
Epiirciidenkiistiiii kuuloharhat,rnrnttamuu
./,.
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ja
man keffan keskustelunkuluessavaitiollessaannydlqnteleepiiAfiiiin toisaal
r myrintiiii kiiyviinsii jonkinlaista sisiiistii keskustelua.Kiistiiii, ettii tulotilantee
deiuusio tekemiinsa artikkelin aiheuttamista setrauksista olisi enii6 ajanko
, tainen. Viime ajat kuvaa varsin yksinaistri eliimiiii vietttineensii,aiernmin sanc
: ystAviaolleen enemmiikin. Armeijan kiynyt ja kertoo siell2isattuneestavaru
, miehen suisidista,armeija-aikanakiiynyt yo-kirjoiluksissaja ilmeisesti myi
pdiisykokeisiinlukenut. Erityisia ongelmia armeijassaei kuvaa olleen, mut
jonain tapaa kokee siella kehityksen jiiiineen kesken. Joitakin naispuolis
,iritrinna yrtaoia, sanoo olleen kwaten joitakin piiiisseensiijo varsin l?ihe
mutta ei oikein tiennyt omaa rooliaan. Te[a hetkell[ mielenkiinnon kohtee
ja
, seen ja mielihyviid tuottaviksi asioiksi kuvaa tietokoneen pornografia
I pAihteidenkiiyt<istl kysyessiinikertoo toisineen valelleensapenistiiiin alk
holilla. Yhdysvalloissaollessaanjoitain huumekokeiluja.Tiiss2ivaiheessar
: mydntyviiinen jatkamaansairaaiahoitoa.Sovitaan,ettii toistaiseksiei ulko
yksin. Huomenna tapaaminen,johon myOs 6iti mukaan. Nyt l?ilikitykse
;femesta
1 mg x3 ja Klorproman50 mg x1 iltaisin' Jatkossaneuroleptinaloit
riippuen siita, tuleekopotilas mukaanpsykoositutkimukseen'
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al Jari-PekkaKlemeitiliiirs
hajanaisuutta,illan mittaan kysellyt omahoitajaaja al
Osastoseurannassa
kirjoittanutta. Yon nukkunut. Ny keskustelussaolemukseltaanhieman vapi
' tuneemmanoloinen kuin eilen. Kuvaa tyhjyyden kokemusta,vieraudentunn
ta, ei saaasioistakiinni ja pohtii elamiins6olevan nyt jonkinlaisessamuut
vaiheessa.NaitE ajatuksiaei tarkemmin pysty kuvaamaan.

al Jari-PekkaKlemettiliVrs
naispuolistapotil
Eilen illalla kahteenotteeseenltihennellyt seksuaalisedti
Toiset potil
peikkiiln
kylpytakkiin.
toveria riisuutuen alasti pukeutuen
menneetv?iliin. Potilaan kiiyftA$yminen provosoinut yhteisdssiiaggressiiv
, tunteita. Keskustelussaitse mydntiinyt seksuaalisetpaineensa.Saanuttarvi
vaa Klorpromaniaja viettiinyt lopun iltaa avoeristyksessii.Y0n aikana siiny
ja nukkunut. Aamulla ruokailutilanteessaistuutunut pro
oma:mhuoneeseen
, soivan leihellemiespuolista potilastoveria, joka tapahtumastakimpaantunu
tarttunut hiin&i kiiteen kiinni. Ohjafiu avoeristykseen,mistii mennyt om
ei saa adekva
riisuutuen siellii alasti. Nfi keskusteltaessa
huoneeseensa
l?ihinn6,,
todeten
ntiisti
ja
timlin p6iviin tapahtumiin
kosketusta eilisillan
"en muista". Todettaessa,ettii potilaan k6yftayiyminen heritttinyt kiuk
potiiastovereissa, sanoo, etta hiinlA ensin iirsytetty. Ajatuksenkulut edell
hajanaisia,puheensisiiltd niukkaa. Tdllii hetkelll ei kykene adekvaatistis
teuttamaantoimintaansarealiteetteihinollen vaarallinenitselleenja ympii
Asetetaantarkkailuun. Nyt kertamiiiiriiykseniiKlorproman 100 m
t611een.
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tokkurai-nen, ksvely hieman hu*eraa. Kesiruster-u,
miukana
iossa
porilaan
ja sh Tucxnieinen" Aitt-tu;;;;-vanhenpien
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al Jari-PekkaKleme$ilii/rs
vointi edelliikuvatunkaltaisena
jatkunut,kiiyttikseluirinhajanaine4
outouttaja
epriadekvaattiutta.
Ajatuksenkulunhajanaisuuttar.y*y*ytrlin vastaa
latens
silia harvasanaisesti,.
ajatuksenkulut
kapeutuneita,
afiektireaktiotlatistunee
pyrkinlt viikisin osastoltaulos,tissil tilanteessa
jouamu eristiimriiin
I'i"ati"
Keskusteltaessa
jdlkeenpiiinsyyniitoimintaantateaaolleen
kdrsimiittdmyyden
Hoitoontulovaiheessa
esiintyneitiideluusioitaja syyllislyclentunJeita
kakenistaan vahingonaiheuttamisistaei koe eniiii
olevan kuuut*o myris aiemmin
esiintyneenjonkinlaista kykya nrihdii ennakoltir
tulevia tapahnrmia.Tara
hetkeliftedelleenkiirsii psykoottirtu"oiuirtrajatushziiridistii
toimienniiidenpsykoottister:mielensisiiltqei-r
ohjaamana.
reirdaainrdirr-hoitoonmriirii'mispiifitiis.
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viime aikoina suufimman osanviil&oa
edeltiivtillii viikolla. Potilashanviettjinyt
z.t r. tggT Jorvin psyk.pkl:lla kriisivanhempien luona. wio*p"trt" ottut
pojan aiempi psykiatrinen hoitotapaamisesru,*iora tu"rt"rh perheentoisen
jatkossa asettuatoistaiseksi vanhempienluokse
suhde.Potilaan suunnitelmana
sairaalahoitovaihejatketaan lopEspooseen.Nyt suunniteimana ettii akuutti
ohjelmoidaanJorvin rsvt<'ktinit<
puun TAYS:ssa ja *t** jiilkeen avohoito
kolmisen viikkoa
mydtii' Alustava h:t:::f"
kaan Espooseen*uoto*it"n
eteenpiiin.viiheryrgtiitinKlorproqq-annostusta"Lisiitiiiinvoinninmukaa
I
ym. toimintoja"Toistaiseksi ei vielii-velpaa
m*"tt"
piiiviniiistn
"qi"f*n,
kiivelYii.
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al Jari-PekkaKlemettilivrs
es.a,{rvtta kykene
Koosrumisratapahd;t, osastollakiiyttagyminenifi
ulkoillut, kaynyt kuntosalil
mielestjiiin hyvin lukemiseenkeskittymtilin,
j
asianm"taisesti.Tietrygpsykomotoristahitauua
il;;;;;;k*"lvzian
Zyprexa-liiiikityksestiin)
rrui*oir"ua.n vaikutelnaa edelleen.Aloitetusta
viihennetiizinKlorproma
vzisymyslisiiiintynyt, mit6 mytita nyt edelleen
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I al Jari-PekkaKlemettiliVrs.

vanhemmat,
potilas'
HoIToNEUVoTTffi;tu l"ut"a
"il*:i111iig:::1
sekii potilaan ett6 vanhempien arvioimar

viitooroppolorrru kotona mennyt
ystlviin luona ja liiiikkeidenotto viivii
hyvin. Yhtenii iltana myohempaattollyl
jonkinlaista lisiiiintynyttii rauhattomuutta
ivrryt, jolloin ha.,ruittu.risuuoiiot
huolissaan potenssista
i*,"itu potilaan kuvatessa olleensa liihinnl
i"il
ollut esilla jo hoitoon hake
Is6nkin kuvaamanaimpotenssiin liittyva huoli
mydskin esim' esineisiinja viireilt
tumista edeltAvfigi.ila iutaan tullut esille
oireilua ei nyt eniiii havaittavis
liittyvifl merkityr"f#Vrcia. Tiiman kaf{sta
psykomotorisestihidastunut'h
KeskustelussapotiUs lottuin miiiirin edelleen
keskittym6iin ja aiatuks
kittiiin tuijotteleva. ["ii"oni" pystyy keskusteluun
vastaa adekvaatisti' Ei avointa pt
kulut sin?illa;in loogisia ja kysymyksiin
nykyiselliiiin pystyy hyvin esim' lukemise
koottisuutta. Arvioisa *tft"*
hajanaisuudenvaik*telmaa ed
keskittymliiin. Olemuksessakuitenkin tiettyii
Zyprexan aloituksen jaike
leen. omana kokernuksenaanollut viisyneempi
jo suunniteltukin' M]
Omanatoiveenaannyt voida kotiutua mit6 alustavasti
kotiutuupalaten vanhemp
vanhemmatvtrtyvrit ajatukseen.Sovitaan,ettiinyt
mukaisesti Jorvin ps
luokse Espooseen.latkohoito aiemman suunnitelman

pkl:lla,minnevantaanensimmiiinenaikahuomenna.Vanhemmillama
Kl.orlloman j lisuus kustantaa Zyptexa'lf**itys' Nyt lopetetaan
*lf-tj
LallPji

ffi-*"il;

qodenlopplYl
ili*r"-ruar,i.ysfiiSairaslory

: TtdosyY,
ry.

NyHyrii4MT!1,$runn. Tutki+tr.,
KorFtdt.,Seur.,Loppr^d,
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pohtii jatkor"fro"itA*iafy6n tai opiSkehmtuht""o miuttieo olisiko ty6 tcuite
tin h"lp'o*paa toteuttaa kuin opiskelu selkeiimpaineja strukturoidumpa
toimintana. iodetaan, ettii nyt ensimmEiinentavoite piifistii kiinni arkieliimil
ja tiimiin jiilkeen tehdli rauhassasuunnitehnia tyOn ja opiskelu-uran suhte
kuntoutumisenmydt6.
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ivlTil, Suunn',Tutkim',Konsuit''Seur''Loppul'
Tulosyy.Esitied.,Nyi<ytila,
OTSIKOINTII

ag

Sivuri'rumefc

TIIVISTELMA

S# *$srvinsafir*m8s
$tsATAr..r$tT
Henkilolunnus- Polilaannimi

Nifi!en muutokset

,..:
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,:: :.:r

Hoitopaikka,
Peiviimear*,
PeaoGikko

Viili0tsikko

34.L.97

IEKSII

Tulosyy

&nbulanssin

Esitied.

26-vuotias mies.
psykiatrinen
L1/97 akutisoitunut
tilanne,
t61l-Oin Fitk&niemessd pakkohoitopEdtOksel16 osastohoito ja
viime aikoina Jorvin psyk. pkl:n seurannasaa.
Lil6kitykserr6
Risperdal
f- ing x 2 ja Seronil vahvuus ei tiedossa,
1 x 1,
Sidin kertoinan inukaan leakkeet kuitenkin-ilmeisesti
jE6rreet
k6yttdm5tt6.
Ei merkittdvdmp&A alkoholin
k&ytt6ii.
Muuterr
aiemnin perusterve.

tuomana ilman

ldhetettii

intoksikaation

vuoksi.

SppkI

klo 1.6.

Psyykkinen tilanne vii;ne pdivien aikana nennyt taas uud.est
huonommaksi. Eilen ldhtenyt kotoa, mennyt tuttavansa luo ja
ilnoittanut
sie116, ettA ,ei enSti palaa kotiin.
Aieinmin
asunut Tanpereella, inutta psykiatrisen osastohoidon jdlkeen
vanhempiensaluona. Tanaen ollut aika psyk. pkl:l1a, sinne
ei inennyt. Sen sijaan palannut kotlin ja iiiti lOytanyt iltapdiv611ii tokkuraisena huoneestaan. Sidin arvion mukaan
ottanut Tenoxia n. 5 tbt ja stilnoct-uni1Edketta maksimissaar
B Xpf. Aiti tarkkaillut
ltdkkeiden k6ytt65 viime p6ivina,
joten aika tarkka k5sitys j6ljeltd
olleista l6tikkeist6.
Risperdalin ja Seronilin k6ytt6 siis ep6siiennOllista ja
ainakin t6m6n p0iv5n annokset otta$atta.
Statuksessa nukkuu, inutta her66 puhuteltae€sa, avaa siIn6t
liikuttaa
spontaanisti kaikkia raajojaan.
RR L70/5j.
S4&nnOllinen sinusrytmi frekvenssilld 75. Happisaturatio
huoneilinalla hyv6.
Saa lAeikehiilet, seuraLaan p6iv.alueella
peykiatrin konsultaatio.

j

huoiliseen. huomenna

Aranko/po

3 0. r 2 . 9 7
Sppkl

Dec
k 1 o 1 - 7 .3 0

Seurannassaher&ilee spontaanisti itse ja nousee istumaan,
jutellut
vanhempiensa kangsa. Hemodynamiihkavakaa ja hapet
hyv&. Lab.kokeissa elektrolyytit
normaalit, samoin Astrup.
Siirtyy pos:Ile, laakehiilet 4 trmnin ja sitten 6 tunnin
kuluttua.
Aaruulla psykiatrin koneultaatio.
Aranko/po
Dg: T43 IntoxicaLio medicamentosa.
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Tulatilanne,
Valiarvio,LoppuarvlolEpikrilsi

VALIOTSIKKO: LAheltdid,Tulosyy,
Esiiiedot,Nykytita,Ongetmar,Suunniie'nta,
Hoitoiakso.HoidontUlOS..lalkohflito
i-)iannn.rcitA<iatr-i.iri
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Valvira
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:*

ja terveysalan
Sosiaalija
lupa- valvontavirasto

Kirie

1 (1)

-t.

4.1.2013

Dnro 1742106.02.03.01
t2012

HenriAla-Peijari
Kalevankatu26 A 36
00100Helsinki

OletteosoittanutSosiaalija terveysalan
lupa-ja valvontavirastolle
(Valvi
2312.2012
pdivdtyn
kantelukirjoituksen.
valviratoteaakuitenkin,ettd
l?)
kirjoituksenne
on varsinvaikeaselkoinen,
miti tuleeterveydenhuollon
toiminnanarvioinnin
kohteeseen
tai asiaan,ja kirjoituksenne
lioskeeilmeises
ti yli viisivuottavanhojatapahtumia,
minkdvuoksisitdei ole mahdollis
tutkiakanteluna.
LisdksiValvirapalauttaakirjoituksenne
li1teeniollee
niiytteet,
silldValviralla
tai aluehallintovirastoilla
ei olemahdollisuutta
tutkia
niitd,eikaikysymyksessd
olevantyyppisettutkimukset
kuuluValvirantai
aluehallintovirastojen
tehtdviin.Jos haluattendytteennetutkittavanrikosasiaanliittyen,ValvirakehottaaTeita kddntymddn
poliisinpuolee
asianne
selvittdmiseksi.

viitaten3.1.201
3 kdymddnne
puhelinkeskusteluun
lddkintdneuvos
Marku
Henrikssonin
kanssa,Teilldon oikeuetehddkantelu(lomakeon temankirjeenliitteend)
toimivaltaiseen
aluehallintovirastoon
koskienmahdollista
tyytymiittdmyyttdnne
viimeaikaiseen
hoitoonneHaartmanin
tai Auroranjji_
raalassa.KyseessdolevankaltaisenasiankisittelykuuluuValviranja
aluehallintovirastojen
toimivallanjakoa
koskevienseinnostenperusteel
aluehallintoviraston
toimivaltaan.
Eteld-Suomen
aluehallintoviraston
Helsingintoimipaikan
osoiteon: Ratapihantie
9, 00s21Helsinki,puh,02gS
016000

Ryhmdpdillikk6,liiiikintdneuvos

Assistentti

Liite1, Aluehallintoviraston
kantelu-lomake
Liite2: Valviralleosoittamannekirjoituksenkopioja sen liitteendolleetndytteel
kirjaarno@valvira.li
PL 210, 00531Helsinki
4. 00530Helsinki
Lintulahdenkuja
Faksi 0295 209 703

Puhelr0
n 2 9 52 0 9 111

www.va|vir€,fi

HELStr{GINPOLSSILAITOE

It _lls{Tlttlilotrus

PR

Qff;re$i.2

nms*Urffi
r*gi|Wtal$

.{S

|ho&ffig,

$ht*tt ttl
re,+ffiffiBsffie

l$;,JlJlffAr

07187?4401

w.1?:2s12tO2.gO
Al,lTTO$lEtrl.
N${A
$Af{KOPOSn

tmc*anmim
Smffiffipar

ALAg.PEUARI,HENRI JtftLqNA
i

-

-

s

.

_

.

'

05.11.1g7't

l

Mrfrtu:
1 MUUTUTKNTA
- T104.1?2012fr2..8
Tt04.1a2012/0e00
t{€LstHKl
TaB*S,sr*a*a:
ttffimwite:

meegwrts

T1@'.12.?f,1U02.00-Ttf/,.1Z.Zft1ZJVZ-?Fl(ALE\rANKAru 26 A 86
091/HELS[S{ 1130/I(AMPPI

Aeianwds*Sx
-:: -'

uFn

Ad;

ALIqfPEIJqR|,IEhIRI JUHANA
1

S.11.197:l

h*mri Al*.Poliadnbkenr6 ilrdrs.
InHne{Fnkar"ffi vaffirsbt[r

ilnmiera:

Sdhilymffisti flffi

sffifyffiotH

turymffite/a$a

ltdffiW,

hfisHr a*r.pmmnh

:ai.t.

':i..ri
'i i$,:r.,

p&wffi

,i**g:

:-

12.r0.12

Viite:02.10.2012Helsinginkdrdjdoikeuteen
sahkopostitise
toimittamanne
allaatevaselvityspyynt6nne.

Viestiinneviitatenilmoitan,ettei Hels;nginkdra.laoikeuden
toimivaltaankuulumainitsemanne
virastontoiminnansr
vittdminen.
Mika|iasiaanne|iittyvrikosiil.lioituksentekeminen,tu|eesetehdepo|iisille.
Teilleon toimitettuylldolevailmoitus3.1O.2012myos
sahkopostitse
sahkopostiosoitteeseen
nenri.ala-peijari@helsinki.
ta

.

tVlarjoVirtanen
toimistosihteeri
Helsingin kiirdjdoikeus/Asrakaspalvel
u
Porkkalankatu13
C0180Helsinkr
p 029 56 44273
vaihdeOZe56 iazlO
sdhkopostr
helsinki,
fo@oikeus.fi
tetek€pio029 56 aa21d-

V:staanottaja.helsinki.ko@oikeus.fi
Kopio:
Ain*:
toimeentulotukiviraston
toiminta

' *,.--_

Toimeentulotukiviraston 09 310 58384 toiminta rulisi selvittaa. ovatko hekenties
mukana vahingoitta-

vassa.
toimirurassa.
olin kuulevinani
ihankuin ihmisenkidurusaanra
soittaeshi rr.ia*i"i*ir*llr*llal
tusasiassa.

Henri Ala-Peijari
Kalevankatu26 A 36
00100Helsinki

Postiogoite
PL 650 .
0 0 1 8 1H E L S I N K I

Kiyntiosoite
Porkkalankatu
13
O O 1 8H
OE L S I N K I

Puhelin

Telefax

S*hkdpoSti

ezg 56 44?13 AZg56 4421g hetsinki.ko@oikeus.fi

VALTAKUNNANSYYTTAJANVIRASTO

PAATOS

12t1455

PL 333
0 0 1 8 1H E L S I N K I
Puhelin A29 5620800 Fax 029 562 08088

28.12.2012

Asianro
R 121826

As ia a no sa l l i n e n

T U NTEM ATON
POLIISI

Asianomistajat

HENRIJUHANA
ALA-PEIJARI

ASIA

tekemdksiepirillynrikoksentutkinta:
Poliisimiehen
UDENRIKKOMINEN
VIRKAVELVOLLISU
1 . 1 .- 2 9 . 2 . 2 A 1 2 H E L S I N K I
8060/s/0006888112
Rikoslaki40 luku9 $ 1

Tapahtumatiedot

syyllistynyt
onkojoku poliisimies
Ala-Peijari
on pyytdnyttutkimaan,
2012sihkoisestitekemddnsa
kun hiinenalkuvuodesta
rikokseen,
ei ollutreagoitueikdtutkintaaollutaloitettu.
rikosilmoitukseen

Hankittuselvitys

ei loydymerkintd
tekemdstdilmoituksesta
Ala-Peijarinalkuvuodesta
pyydetty
tarkennustasiitd
poliisiasiain
Hdneltdon
tietojdrjestelmdstd.
oli tehty.
milloinja mitenrikosilmoitus

Tutkinnanjohtajanpiitos
Esitutkintaa
ei toimiteta.

Perustelut

Esitutkintalain
2 $:n mukaanpoliisintai muunesitutkintaviranoma
tai
toimitettavaesitutkinta,kun silletehdynilmoituksenperusteella
muutoinon syyti epdilld,ettd rikoson tehty.

viranomaistoiminnss
asioinnista
Hallintolain'l
7 $:n ja sdhkoisestii
ja sdhkoisen
annetunlain6 $:ssdsdiidetidn,ettiivastuuasiakirjan
on ldhettdjdlli.Koskajonkin
viestintoimittamisesta
viranomaiselle
perillemenon
estdvdnteknisenvirheenmahdollisu
rikosilmoituksen
jdrlkikiiteen
voidasulkeapois,katsonetteiasiassaole sy$ii epdilld
pol
n tutkintapyynnon kirjaamisen
ketddn
iisimiestdvastaanotetu
ksi.
laiminlyonnist6.En mddriidesitutkintaatoimitettava
Lainkohdat

Esitutkintalaki2
$ 1 mom

Muutoksenhaku

Tdhiin pddtokseenei voi hakeamuutostavalittamalla.
llisuud
Tdmd pddtosei vapauta mahdollisestavahingonkorvausvelvo

.:

r'

Asianomistajalla
on oikeusitsenostaasyyte(Lakioikeudenkdynni
1 luku14 S).
rikosasioissa
mukaankannellapSStbkses
Ratkaisuun
tygymdtonvoi harkintansa
'a

^n*J",*",*

..rLi
.i

ru|/

r./ / w@rvruu.Avr4r

u, 5v_ePP,

Lru

srlrPrrvsuvry

uJ

vDvvo!

: Dr Y/

\

.t'

retau/

Asiointipalvelu

Pahuieia kvsvrnvkset

Ohieet

Kiriaudu
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16.01.2013

Omattiedot

)

Mestitja liitteet

Sairaanhoitokorvaukset
Maksut

' Ala-Peijari,HenriJuhana

Yleinenasumistuki
Koruauksetvuonna20ll
Sairaanhoitokorvaukset
Maksupaiva Makseftu€ Ajalta
Maksut
paetokset
14.102011
10,80 28.09.2011
LMKARIKESKUS
MANNERHEIMINTIE
12.08'2011
23,11 01.07.2011
Kirjeet
18'91 01.07.2011
Matkojenomavastuukertyrne02.08.2011
27.07.2011
100,69 23.6.2011
I.ANSI.UUDENMAAN
PELASTUSLAITOS
Laakkeiden
01.03.2011
85,80 27.01.2011
PLUSTERVEYS
OY/CIry HAMMASLMKAR
omavastuukertyma
IT
OikeusSuomen
23.02.2011
61,16 21.01.2011
PLUSTERVEYS
OY/CIWHAMMASI.AAKARIT
sosiaaliturvaan
14.02.2011
20,40 04.01.2011
PLUSTERVEYS
OY/CITYHAMMASLMIGRIT
Ldfikkekien
erityiskorvawoikeudet
pdasetvalitsernalb
Muidenvuosbnratkaisuihin
halutun
vuoden:
KansaneElkeja
eEtkete
20132012
saavanhoitotr.d<
Eldkkeensaajan
asumbfu
ki
Perinte
Hakemus
tai ilnoitus
AiemminEhete$

T€llii siwlla naletsairaanhoitokonrausratkaisut.ValitsernallaFr${n ratkaisun paeset rnak$eritte$rl
josta loytywit ratkais(n kustann s-, korya6penBte ja konaustiedot.
Km koko hakemuson tryldty, pAaoksen saa rghttt\,6ksi siun vasemrEss€t reuEssa ole\,an
'pa6t6lGet-\ralinrEn
kaGta.

Marculsaaja on ilfiioitettu silbn, k(gl koruaus on rnaksettu \raltakiriantai srFrakonaussopimuksen
penFteelb muullennkswsaajalle.

