
SELVITYSPYYNTÖ: PSP:n 24 vuotta 
salatun summaarisen velkomis-
tuomion ankarat seuraamukset

´ Kokoomuksen 19.2.2019 klo 11:10 vaalitilaisuus Cafe Unossa Kokemäellä

´ Erittäin kiireellinen selvityspyyntö luovutettiin oikeusministeri Antti Häkkäselle 

´ Selvityspyynnön liitteenä on Velallisten Tuki ry:n puheenjohtaja Liisa Mariaporin
19.2.2019 esitys tämän erittäin kiireellisen selvityspyynnön erottamattomana osana

´ Jouko Raita, yrittäjä, ekonomi, Velallisten Tuki ry:n jäsen 
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Helsingissä 1977 pk-yritystoiminnan
aloittanut kv. kaupan asiantuntija 

´ Toisen (2.) polven yrittäjä – isä toimi vesi- ja ympäristöalan edelläkävijänä

´ Teknisen tukkukaupan, Venäjän projektiviennin ja ympäristöalan  pioneeri

´ 63-vuotias perheellinen  ekonomi (3 lasta)

´ Suomen käteisrahahuoltoverkoston  kehittäjä 1986 – 2003  aikana
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01860 Perttula(09) 271799

VESIKULMA, KULMALA&RAITA

Olemme johtavien puhdistusvalmistajien valtuuttama huoltoliike
- toiminta-alueemme on Etelä-Suomi
- asiakaspiiriimme kuuluu yli 300 puhdistamon omistajaa

Huoltosopimus kanssamme tarjoaa sinulle:
- säännölliset tarkastuskäynnit
- ammattitaitoisen huoltohenkilöstön
- toimivan puhdistamon

TARJOAMME HUOLTOSOPIMUSTA!

TOIMIMME RIPEÄSTI

SINULLA ON TOIMIVA PUHDISTAMO

Puhdistajavalmistajat suosittelevat säännöllistä 
huoltoa puhdistamoilleen

Huoltosopimuksella siirrät käytännön vastuun puh-
distamosi toimivuudesta meille

VK-HUOLTO ON OK

VKVES I KULMA
19.2.2019
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´ Oy Raita International Ltd from 1.5.2010 – CEO
´ Southeast Trading Ltd, 26.5.2009 – 31.3.2010 Marketing Director
´ REIM Group Oy Ltd, 11.8.2008 – 18.3.2009, Managing Director
´ Oy Sita Finland Ab, 1.11 – 10.12.2007, Area Sales Manager
´ Oy Raita Environment, 01.05 – 30.06.2007 Consulting Sales Representative
´ Promentor (Autonomo), Malaga, 01.01.2004 – 31.03.2007, Media Salesman
´ Tecsafe patent project, 01.12.2001 – 31.12.2003, Consulting Project Director
´ Oy Clausen Finland Ab, 01.11.1996 – 31.12.2002, Sales or Managing Director
´ AS Clausen Baltic, Tallinn, 01.06.1992 – 20.12.1995, Sales Director
´ Oy Clausen Ab, 01.06.1986 – 31.05.1992, Managing Director
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U N C R D

United Nations Centre for Regional 
Development (UNCRD)

International Center for Best 
Environmental Technologies (ICBET)

CERTIFICATE OF APPRECIATION

is hereby granted to

Mr. Jouko Raita
International Coordinator and Lecturer

in recognition of your excellent contribution to the 
conduct of IPLA Global Forum-2015 

in Moscow, Russian Federation 
on 6-8 October 2015

Chikako Takase

Director, 
United Nations Centre for 

Regional Development (UNCRD) /                  
IPLA Coordinating Secretariat 

Vladimir Maryev 

Director,
International center for best 

environmental technologies (ICBET) / 
IPLA Sub-regional Secretariat for Russia 

and other EAEU countries
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Clausen –yhtiöistä 

´ Suomen käteisrahahuollon johtava asiantuntija 1986 – 2003

´ Suomen johtava LED-taulujärjestelmien toimittaja

´ Suomen johtava Venäjän pk-projektiviennin asiantuntija

´ Suomen Pankkiyhdistyksen turvallisuustoimikunnan auktorisoitu 
laitetoimittaja seteleiden rahankuljetusjärjestelmien, fyysisten 
tietoturvaratkaisujen, väärän rahan paljastimien ja rahankäsittelylaitteiden 
Suomen johtavana asiantuntijana 
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Historiallinen Oktjabrskaja Magistral
Rautatiet-lehden 5/1996 uutiskuva
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TALOUSELÄMÄN ARTIKKELI 24.5.1996
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Pietarin Moskovan rautatieaseman 5/1996  
länsimainen lippuhallitoimitus (18 Mmk)
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Pietarin kaupungin ja Venäjän rautatie-
ministeriön johtohenkilöt olivat paikalla
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Clausen St. Petersburgin toimitusjohtajat, 
huoltopäällikkö ja sihteerit avajaisissa
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Suomen setelit lasketaan, lajitellaan ja 
tunnistetaan G & D-tekniikalla
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GIESECKE & DEVRIENT GMBH:N EDUSTAJANA

´ G & D Numeron® Family – Systems for high-quality banknote processing
´ Numeron® systems are trusted worldwide for processing high volumes of 

banknotes in short time with

´ Reliable detection of counterfeits. More than 20,000 Numeron® systems
have been put into operation at currency chests, cash centers, casinos, 
back offices and at teller/bank counters

´ Oy Clausen Finland Ab as exclusive distributor for Numeron in Finland with a 
December 23rd in 2002 signed agreement
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Euroopan ensimmäinen eurokolikkolajittelijan  
toimitus 23.5.1999 Suomen Rahapajalle
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PERCONTA SORTOREX MS 10 C –
Rahanlaskukeskusten kolikkolajittelija
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TIETOISESTI VÄÄRÄN  VEROTARKASTUSKERTOMUKSEN 
AVULLA TEHTY CLAUSEN-OMAISUUDEN RYÖSTÖ
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Verotarkastuksen tietoinen väärä 
johtopäätös, ettei Clausen St.Pb:tä ole
´ Jouko Raidalle 490.000 euron VML 29 §:n jälkiverotus- ja veronkorotus

´ Uudenmaan veroviraston johto päätti etukäteen 22.10.2002 Verovelvollista 
kuulematta  J. Raidan ja Clausen-yhtiöitten omaisuuden ryöstöstä sekä Oy 
Clausen Finland Ab:n pankkitilin 490.000 euron takavarikosta. 

´ VIRKE-viranomaisyhteistyöhön osallistuneet (KRP:n tutkinnanjohtaja, Uudenmaan 
verovirasto ja Helsingin ulosottovirasto) salasivat Venäjän veropoliisin 1998 
verotarkastupöytäkirjat, jotka elokuussa 2002 toimitettiin Pietarin 
pääkonsulinvirastoon sekä sieltä Virke-viranomaisille ja verotarkastajille.

´ Suomen Rahahuolto Oy haettiin konkurssiin maksamattomien 2 M euron vero-
velkojen vuoksi, vaikka Yhtiöllä oli 116.300 euroa liikaa maksettuja veroja. Tämä 
selvisi keväällä 2017 KHT-tilintarkastaja Tarmo Haapasaaren selvitysten ansiosta.
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TULOSPALKKAISTEN VIRKE-VIRANOMAISTEN 
OMAISUUDEN RYÖSTÖ JA YRITYSTUHO
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Konkurssipesänhoitaja, asianvalvoja ja 
ulosottomies hävittivät Yhtiön omaisuuden

´ Yhtiön yli 1 M euron laite- ja varaosavarasto hävisi ilman kirjanpitomerkintöjä. Se 
toimitettiin epäselvissä olosuhteissa kansainväliselle Falck Cash Services Oy:lle, 
joka käytti hyväkseen tarjotun tilanteen vero- ja ulosottoviranomaisten sekä 
vilpillisen pesänhoitajan valvonnassa.

´ Falck Cash Services Oy kieltäytyi maksamasta sopimusperäisesti sovittuja 
huoltolaskuja rekrytoi maksuvaikeuksiin joutuneen Yhtiön huoltohenkilökunnan 
omiin tarkoituksiinsa tuotantokäyttöön 

´ Clausenin avainhenkilönä toimineen huoltopäällikön & Co:n vaihtoehtona oli 
työttömyyskortisto tai oman ammattikoulutuksen hyödyntämättä jättäminen, 
joten Fack-yhtiöllä ei ollut vaikeuksia Clausenin kansainvälisesti kouluttujen
huoltohenkilöiden rekrytoinnissa 
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Falck Cash Services Oy:n 2002 Diplomi
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HELSINGIN KODISTA SAARIEVAKKOON 2-
JA 5-VUOTIAIDEN LASTEN KANSSA 4/2003

´ Vero- ja ulosottoviranomaiset pakottivat minut 11.3.2003 allekirjoittamaan pakkosopimuksen 
Clausen-yhtiö Oy Gibrid Ltd:n omistaman talon yli 100.000 alihintaisesta kaupasta väitettyjen 
J. Raidan 490.000 euron verovelkojen perusteella, jotka on kuuteen (6) kertaan myöhemmin 
lainvoimaisilla hallintotuomioilla todettu virheellisiksi.

´ Muutimme perheen kanssa kesäasuttavaan Sipoon saarimökkiin, kun jäiden lähdön aikaan 
häätö oli päällä ja vesiväylä avautui.

´ Verohallinnon ”järki” teki 17.3.2003 ulosottokieltopäätöksen, jota ulosottovirasto ei kuitenkaan 
noudattanut, koska Clausen-yhtiöt olisivat tällöin selviytyneet Virke-viranomaishyökkäyksestä 
ja vakavat vero- ja ulosottoviraston virkarikokset olisivat jo 2003 paljastuneet.

´ Ulosottovirasto väärennytti kauppakirjan päivämäärän ”28.02.2003”:ksi, kun kauppa tehtiin 
21.3.2003. Rahoja ei kuitenkaan käytetty J Raidan väitettyjen verovelkojen maksamiseen, 
joka oli perheeni häädön ja 11.3.2003 pakkosopimuksen ainoa peruste.
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KIDNAPPAUS 15.11.2006 MALAGASSA JA 
SIIRTO ESPANJAN SUURIMPAAN VANKILAAN

´ Kun Clausen-yhtiöitten liiketoiminta oli tuhottu ja työllistymismahdollisuuteni 
turva-alalla lähes 20 vuoden uran jälkeen oli mahdotonta, muutin Espanjaan ja 
rakensin pienimuotoisen liiketoiminnan Malagan alueelle toimeentulolähteeksi.

´ Oikaisulautakunta teki 12.6.2003 päätöksen, jonka Helsingin hallinto-oikeus 
samansisältöisellä 25.11.2005 päätöksellä vahvisti. Minulle ei maksettu Oy East 
Export Ltd:stä VML 29 §:n peiteltyä osinkoa, joten pidätysmääräyksen perustetta 
ei ollut, kuten KHO, oikaisulautakunta ja hallinto-oikeus 2010-2018 tulivat 
vahvistamaan. Kansainvälinen pidätysmääräys oli tutkinnanjohtajan virhe.

´ Hain pieniä lapsiani koulusta, kun 12 raskaisiin asevarustuksiin varustautunutta 
Espanjan poliisia otti minut kiinni ja putkayön kautta siirsi Espanjan suurimpaan 
Soto del Realin vankilaan väärien tutkinnanjohtajan rikosepäilyjen perusteella.
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KHO:n 28.4.2008 päätöksen jälkeen

JOUKO RAITA has a successful, international 
second-generation business entrepreneur 
backround. Raita is an experienced, innova-
tive, supportive high-
tec customer service 
organization leader 
and marketing special-
ist, who succeeded to 
streamline numerous 
challenging interna-
tional business proj-
ects with prominent 
results. He has over 
20 years of experience 
of working in multicul-
tural business environ-
ment.  Raita brings important experience and 
strategy competetence for REIM Group Oy Ltd 
when expanding its export operations inter-
nationally. 

During his career as managing and export 
sales director of Oy Clausen International Ltd 
and Oy Clausen Export Ltd, Jouko Raita was 
among the pioneers in promoting the export 
sales of “turn-key operations” in Russia of 
small- and middle-sized Finnish enterprises. 
Clausen, which is known in Finland for techni-
cal solutions of customer service and security 
systems for public traffic, became in Russia 
in 1994-96 the prime contractor in moderni-
sation of ticketing halls for Russian railway 
stations, getting direct orders from the Rus-
sian Federal Agency of Railways. 

Clausen delivered the turn-key ticketing hall 
solutions for “Finlandski” and “Moskovski”- 
railway stations of the “October Railways”-
company in St. Petersburg.

Vladimir Putin, at present Russia’s Prime Min-
ister and Aleksei Kudrin, Minister of Finance, 
among others, were Russia’s official repre-
sentatives at the opening of the “Moskovski”-
railway station on 12.5.1996. The opening 
ceremony was aired live on TV with interna-
tional media presence on site.

The governor of Orenburg oblast Mr. Donkovt-
sev authorized Jouko Raita to work on opening 
connections between Orenburg and Finland. 
In 1997 Jouko Raita organized connections 
between Orenburg, Helsinki and Hamina dur-
ing Donkovtsev delegation’s visit to Finland. 

Mr. Jouko Raita has been appointed as 
Managing Director of REIM Group Oy Ltd. 
He started his work on 11th of August 2008 
in Lappeenranta, REIM Group head office.

Personal Profile

Mr. Ilkka Suominen, Senior Partner of Saimaa Gardens-project and Mr. Jouko Raita, Managing Director of REIM 
Group Oy Ltd are content with the results of the meeting

AT THE NEGOTIATIONS held on 26th of August 
2008 on the premises of REIM Group head office 
in Lappeenranta were present: Ilkka Suominen, 
Senior Partner of Saimaa Gardens project, Vesa 
Viitanen, Sales Director of Saimaa Gardens proj-
ect and Jouko Raita, Managing Director of REIM 
Group. Ilkka Suominen introduced the marketing 
materials Miriensis Oy Ltd has elaborated and he 
informed about intended advertising campaigns 
of Saimaa Gardens project in different media. 

Mr. Suominen underlined that the choice of 
REIM Group as the exclusive sales coordinator 
of holiday houses – currently under construction 
– for buyers and investors from Russia was not 
accidental.

He pointed out that this project is unprec-

edented in scale and volume started by Mirien-
sis Oy Ltd in Finnish Southern Karelia.

The valuable international experience of REIM 
Group and the high standards in property man-
agement services were the main points that were 
crucial for Miriensis Oy Ltd in choosing REIM 
Group as the international sales coordinator and 
property management service provider for holiday 
houses of Saimaa Gardens.

Mr. Raita replied that we are pleased to hear 
those words of appreciation towards our com-
pany’s work. We have always been a reliable and 
flexible business and service provider for our cus-
tomers, in the spirit of partnership, says Jouko 
Raita, Managing Director of REIM Group since 
11.8.2008. 

contact Jouko: 

Mr. Jouko Raita
jouko.raita@reimgroup.com
+358 20 438 408

contact Jari: 

Mr. Jari Vahviala
jari.vahviala@reimgroup.com
+358 20 438 411

REIM Group is 
the key sales partner of 
Saimaa Gardens

STRATEGIC REPOSITIONS  were made recently in REIM Group management. Former Managing 
Director of REIM Group Jari Vahviala switched over to real estate brokerage group to strengthen 
the operations in this particular field of REIM Group businesses. Jouko Raita, Jari’s successor in 
his duties, with awesome international experience and educational background with strong focus 
on marketing was appointed as Managing Director of REIM Group starting from 11.8.2008.

 R E IM GROUP  P ROFE S S ION A L  SERV IC E S :  in Finland since 1974— PROP ER T Y  M A N AGEMEN T   RE A L  E S TA T E  BROK ER AGE   L EG A L  SERV IC E S  —in Russia since 1989

REIM
Group

Professional Real Estate 
Management and Marketing

international

Newsletter
#12, Autumn 2008
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REIM GROUPIN TOIMITUSJOHTAJANA
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Emeritusprofessori Edward Andersson:
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Suomen epäoikeudenmukainen oikeuslaitos 
seuraus presidentin 6.5.1992 ohjeistuksesta?
- Postipankin 21.12.1993 prosessi- ja velkojan petossarja J. 
Raitaa kohtaan jatkuu edelleen ulosoton erikoisperinnässä

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId3.
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Miksi Suomessa vääriä vero-, rikos- ja velkomis-
tuomioita ei pureta ja korvauksia makseta?
´ Miksi tulospalkkaiset ulosottoviraston erikoisperinnän virkamiehet eivät  vaadi 

pankin tai Verohallinnon oikeusistuimessa vahvistetun saamistodisteen liittämistä 
ulosottohakemukseen ja noudata velallisen UK 3 luku 6 §:n kuulemisvelvoitetta, 
vaikka ulosottomies tarvittaessa saa lykätä tilitystä, kunnes velkakirja on 
toimitettu?

´ Miten hovioikeus voi 10.6.2011 tehdä siirtohinnoitteluverotus- ja VML 29 §:n 
peitellyn osingon verorikospäätöksen 15 vuotta aikaisemmin Pietarissa tehdyssä 
18 Mmk:n lippuhalliprojektissa, kun Korkein hallinto-oikeus oli juuri 7.6.2010 ennen 
asian pääkäsittelyä kumonnut Yhtiön verotuksen ja maksetuksi väitetyn peitellyn 
osingon?

´ Miten on mahdollista, että Suomen valtion omistama Postipankki pani 
23.12.1993 vireille Jouko Raidasta 21.5.1989 2 Mmk:n PSC-luoton perusteella 
yksipuolisen velkomistuomion, kun minulla ei ollut luoton kanssa mitään 
tekemistä?
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Poliisin ja pankin 11.1.2018 kirjeenvaihto sekä 
Hkäo:n 7.9.1994 virheellinen velkomistuomio 

´ Danske Bank A/S:n perintäosaston lakimies puolusteli Postipankin Korkeimman 
oikeuden pysyväisohjeistuksen vastaista 9.9.1994 velkomismenettelyä J. Raitaa 
kohtaan 21.12.1993 yksipuolisesti ja salassa vireillepannulla velkomistuomiolla, 
jota ei oltu koskaan annettu tiedoksi.

´ Postipankin painostamana J. Raita allekirjoitti 275.000 markan velkakirjan ilman 
velaksi antoa. 7.9.1994 velkomistuomiota ei annettu J. Raidalle.

´ Yksipuolisen 7.9.1994 tuomion lähempi tarkastelu osoitti, että yksipuolisen 
velkomistuomion perusteena ollut 21.5.1989 2 Mmk:n PSC-laina ei mitenkään liity 
Jouko Raitaan, vaan muiden perustaman ja osakkeet omistavien henkilöiden 
hallinnoiman Detente Oy:n ja PSP:n ensimmäisiin rahoitusjärjestelyihin.

´ Mitä tehdä, kun Postipankin summaarinen 7.9.1994 käräjäoikeuden 
velkomistuomio Jouko Raidalta rikosprosessissa on salattu syyllistämisperuste ja 
ilmeinen tasavertaisen (equility of arms) oikeudenkäynnin este?
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Hovioikeuden tuomiovirhe selvisi 26.1.2018: 
Postipankin salattu yksipuolinen 7.9.1994 
velkomistuomio, joka ei liity Jouko Raitaan
Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId2.
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Detente Oy:n toimitusjohtajan 
24.7.2018 valaehtoinen todistus
´ Postipankin pankinjohtaja Jari Chydenius ja lakimies Outi Nurmi järjestivät 

21.5.1989 2 Mmk:n PSC-valuuttaluoton perustettavan yhtiön lukuun.

´ Lainalla maksettiin ensin rakennusyhtiö Detente Oy:n omistukseen tulleen 
Arhipanpolku 2 –kiinteistöön kohdistetut 900.000 markan verovelat Helsingin 
ulosottovirastolle sekä neljän (4) erillistalon rakennus-, sähkö-, LVI-, arkkitehti-
ja suunnittelu-, ym. lupakustannukset

´ PSP:n notariaattiosasto vastaanotti yli 100.000 markkaa lainasta korvauksina.

´ Loput lainasta käytti Detente Oy, jossa J. Raita ei ollut osakkaana.

19.2.2019Miksi Suomessa vääriä vero- tai velkomistuomioita ei pureta? Onko kyse valtion ja pankkien johtavien virkamiesten rahanpesusta? Jouko Raita, Ekonomi
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Postipankin ja tuomioistuinten rajut 
menettelyvirheet ankarine seuraamuksineen 
pähkinänkuoressa

´ Postipankki vaati perusteettomasti J. Raidalta 9.9.1994 allekirjoitusta 275.000 
markan velkakirjaan, jossa pankki kierrätti rahoja lainatileilllään ja maksoi 
leimaveronkin itse. Kyseessä on KKO:n 21.6.1994 pysyväisohjeen vastainen 
menettely ankarine 23 vuoden ulosottoseuraamuksineen (KKO:1994:54)

´ Perusteeton J. Raidan 15.11.1996 – 17.7.1998 velkajärjestelyprosessi, kun 
velkaa ei ollut

´ Perusteeton J. Raidan 16 vuoden rikosprosessi ja pitkäaikainen ulosotto-
velallisuusasema

19.2.2019Miksi Suomessa vääriä vero- tai velkomistuomioita ei pureta? Onko kyse valtion ja pankkien johtavien virkamiesten rahanpesusta? Jouko Raita, Ekonomi
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Rikosprosessin syytekohta 1:ssä tuomiossa on 
useita purkuperusteisia menettelyvirheitä

´ Suomen oikeuslaitos ei kunnioita yksityisen henkilön vähimmäisoikeuksia,
jotka vahvistettiin 1989 Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, joka ratifioitiin
vuonna 1991 - oikeusjärjestelmä ei noudata PL 21-22 § säädöksiä.

´ Hyväveli -järjestelmä ja ”Korppi ei korpin silmää noki” –periaate ohjaavat
oikeuslaitoksen toimintaa silloin, kun on kyse vakavista viranomaisvirheistä.

´ Postipankin ja käräjätuomarIn vakavat menettelyvirheet ovat aiheuttaneet
yli 145.000 euron ulosoton erikoisperinnässä olevan perusteettoman velan.

´ Mitä tehdä, kun toimivaa pankki- ja viranomaisvalvontaa ei Suomessa ole?

´ Mitä tehdä, kun ulosottovirasto ei noudata UK 3 luvun 6 §:n säädöksiä?

19.2.2019Miksi Suomessa vääriä vero- tai velkomistuomioita ei pureta? Onko kyse valtion ja pankkien johtavien virkamiesten rahanpesusta? Jouko Raita, Ekonomi
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Helsingin ulosottovirasto ja Postipankki 
vastaanottivat yli puolet 21.5.1989 lainasta

´ Helsingin ulosottoviraston Granlund-niminen ulosottomies, joka toimi 
kaupunginvouti Juhani Toukolan alaisuudessa, vastaanotti 21.5.1989 
nostohetkellä 900.000 markkaa lainasta.

´ Postipankin notariaattiosasto vastaanotti 21.5.1989 lainasta yli 100.000 
markkaa erilaisina toimeksiantomaksuina perustettavalta rakennusyhtiö 
Detente Oy:ltä, joka oli lainan 900.000 markan ylimenevältä osin 
vastaanottanut yhtiö, jonka osakas J. Raita ei ollut.

´ Eksaktia Oy:n, jonka osakkeet J Raita omisti ja yhtiötä hallinnoi, 
asiakassuhde Postipankin kanssa alkoi 21.5.1991, siis kahden (2) vuoden 
kuluttua 2 Mmk:n PSC-luotosta, luoton nro 954150 seurauksena.

19.2.2019Miksi Suomessa vääriä vero- tai velkomistuomioita ei pureta? Onko kyse valtion ja pankkien johtavien virkamiesten rahanpesusta?          Jouko Raita, Ekonomi
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PSP valitsi 14.1.1993 vapaasti korvaukset 
6,35 Mmk:n omaisuuseristä
Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId2.

19.2.2019Miksi Suomessa vääriä vero- tai velkomistuomioita ei pureta? Onko kyse valtion ja pankkien johtavien virkamiesten rahanpesusta? Jouko Raita, Ekonomi
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Koivula III-tilan 17.6.1996 käypä verotuksen 
hintataso 14.243 m2 x 130 mk = 1,85 Mmk 
Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId2.

19.2.2019Miksi Suomessa vääriä vero- tai velkomistuomioita ei pureta? Onko kyse valtion ja pankkien johtavien virkamiesten rahanpesusta? Jouko Raita, Ekonomi
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Koivula III –tilan verotusarvon manipulointi 
on todiste Vantaan viranomaisrikollisuudesta

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId2.

19.2.2019Miksi Suomessa vääriä vero- tai velkomistuomioita ei pureta? Onko kyse valtion ja pankkien johtavien virkamiesten rahanpesusta?          Jouko Raita, Ekonomi
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Postipankki salasi käräjäoikeudelta 6,35 
Mmk:n 14.1.1993 vakuusjärjestelyt ja 2,5 
Mmk:n reaalivakuuskiinnityksen 

´ Annoin 14.12.1992 210.000 mk:n nimitakauksen pankille, josta oli jäljellä 
14.1.1993 100.000 mk:n takausvastuu

´ Pankilla oli 14.1.1993 100.000 mk:n vastuusta n. 2,5 Mmk:n kiinteistö, jonka 
pankki pantinhaltijana myi 17.6.1996 ja vastaanotti 210.000 mk

´ Pankki lähetti 21.12.1993 käräjäoikeudelle yksipuolisessa velkomiskanteessa 
asiaankuulumattomia 21.5.1989 järjestelykirjeitä ja PLC-valuuttalainatietoja

´ Jouko Raidalta salattu 7.9.1994 yksipuolinen 275.000 mk:n velkomistuomio 
tuli vasta 26.1.2018 tiedoksi allekirjoittamattomana jäljennöksen kopiona

´ Pankki kiristi allekirjoituksen 9.9.1994 275.500 mk:n velkakirjaan 21.6.1994 
KKO:1994:54 KKO:n pysyväisohjeen vastaisesti

´ Ei todellista pankkivelkaa velkajärjestelyssä ja velallisen rikosprosessissa

19.2.2019Miksi Suomessa vääriä vero- tai velkomistuomioita ei pureta? Onko kyse valtion ja pankkien johtavien virkamiesten rahanpesusta? Jouko Raita, Ekonomi
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KKO:1994:54 ja K.Uoti: Kirottu Salaisuus s.105
Postipankin 9.9.1994 275.000 mk:n ”laina” 

´ Postipankki vaati Eksaktia Oy:n luottoon nro 954150 annetun 210.000 mk:n 
nimitakauksen perusteella 275.000 mk:n lainaan allekirjoitukseni,  josta 
14.1.1993 päivätyn PSP:n lakimiesmuistion mukaan jäljellä 100.000 mk:n 
takausvastuu ja pankilla oli siitä reaalivakuutena verotusarvoltaan 1,85 
Mmk:n Koivula III-tila, jonka pankki myi 17.6.1996 ja vastaanotti 210.000 mk

´ Postipankki kierrätti 9.9.1994 rahoja omilla lainatileillään ja maksoi vielä 
lainan 4.132 mk:n leimaveronkin itse antamatta J. Raidalle penniäkään => 
velaksi antoa ei tapahtunut ja 9.9.1994 velkakirja on pätemätön

´ PSP:n 9.9.1994 velkakirja oli velkomisperusteena velkajärjestelyprosessissani

19.2.2019Miksi Suomessa vääriä vero- tai velkomistuomioita ei pureta? Onko kyse valtion ja pankkien johtavien virkamiesten rahanpesusta?          Jouko Raita, Ekonomi
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Vain sattumaako ovat valtion herrahississä 
huipulle kivunneen käräjätuomarin kaksi (2) 
J. Raitaan kohdistuvaa tuomiovirhettä?
´ Helsingin käräjätuomari allekirjoitti 7.9.1994 tosiasioiden vastaisen summaarisen J. 

Raidan velkomistuomion asiaa tutkimatta Postipankin 2 Mmk:n 21.5.1989 PSC-
luoton perusteella, jonka kanssa minulla ei ollut mitään tekemistä!

´ Sama käräjätuomari allekirjoitti ja valvoi Korkeimman oikeuden tuoreen 
pysyväisohjeistuksen (KKO:1994:54) vastaisen, pätemättömän Postipankin 
275.000 markan 7.9.1994 velkakirjan perusteella J. Raidan 15.11.1996 – 17.7.1998 
velkajärjestelyprosessin. 

´ Ovatko Postipankin ja käräjätuomarin menettelyvirheet pelkästään sattumia, vai 
onko kyse jopa pankin ja käräjätuomarin rahanpesusta, josta hänet on palkittu 
oikeusministeriön ylijohtajan virkanimityksellä?

19.2.2019Miksi Suomessa vääriä vero- tai velkomistuomioita ei pureta? Onko kyse valtion ja pankkien johtavien virkamiesten rahanpesusta? Jouko Raita, Ekonomi

51



Suomen Hallitusmuodon 92 § (94/1919): 7.9.1994 
summaarinen PSP:n velkomistuomio ei perustu lakiin!

´ 92 § Kaikessa virkatoiminnassa on laillisen seuraamuksen uhalla tarkoin lakia noudatettava. 
Jos asetuksessa oleva säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, älköön 
tuomari tai muu virkamies sitä sovelluttako.

´ 93 § Virkamies vastaa toimenpiteestä, johon hän on ryhtynyt taikka jota hän kollegisen 
viraston jäsenenä on kannattanut. Myöskin esittelijä on siitä, mitä hänen esittelystään on 
päätetty, vastuunalainen, jollei hän, ole pöytäkirjaan lausunut eroavaa mielipidettä. 
Jokainen, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen lainvastaisen 
toimenpiteen tahi laiminlyönnin kautta, olkoon oikeutettu vaatimaan virkamiestä 
tuomittavaksi rangaistukseen ja korvaamaan vahingon tahi ilmoittamaan virkamiehen 
pantavaksi syytteeseen, niinkuin siitä laissa säädetään.

´ Valtio on vastuussa Postipankin ja käräjätuomarin 21.12.1993 – 17.7.1998 vakavista 
tuomiovirheistä ja Jouko Raidalle aiheutetusta taloudellisesta vahingosta Suomen 
hallitusmuodon (94/1919) 92 §:n ja 93 §:n perusteella.

19.2.2019Miksi Suomessa vääriä vero- tai velkomistuomioita ei pureta? Onko kyse valtion ja pankkien johtavien virkamiesten rahanpesusta? Jouko Raita, Ekonomi
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Perustuslain 118 § Vastuu virkatoimista
(uusi 11.6.1999/731Perustuslaki)
´ Virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta 

monijäsenisen toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut. 

´ Sampo Pankki Oyj myi 18.7.2002 Eksaktia Oy:n 21.5.1991 luoton nro 954150 kaikkine oikeuksineen 
Kontotjänst i Sverige Ab:lle ja edelleen Aktiv Kapitalille. Siten pankki ei ollut 2006 rikosprosessissa 
asianosainen luottoon liittyvässä vahingonkorvausasiassa. Kysymys on pankin prosessipetoksesta.  

´ Oikeusministeriön päällikkö on jäävännyt itsensä ja Postipankin 21.12.1993 aloitetut 
prosessipetokset käräjäpäätökset tehneen ylijohtajan vuonna 2018. Voiko päällikön kaukainen 
sukulaissuhde jäävätä ylijohtajan?

´ Mitä tehdä, kun valtion omistama pankki ja käräjäoikeus ovat aiheuttaneet J. Raidan 
pitkäaikaisulosottovelallisuuden ja perusteettoman ulosottovelan?

´ Onko tässä kyse Postipankin ja käräjätuomarin 27 vuoden (1993–2019) rikossarjasta, jonka 
maksumieheksi on etukäteen ja tietoisesti valittu yrittäjä Jouko Raita?

19.2.2019Miksi Suomessa vääriä vero- tai velkomistuomioita ei pureta? Onko kyse valtion ja pankkien johtavien virkamiesten rahanpesusta?          Jouko Raita, Ekonomi
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Kaupunginviskaalille tarjottiin vuonna 2006 
uusi mahdollisuus J. Raidan rikossyyttäjänä

´ Syyttäjänä toiminut entinen kaupunginviskaali sai ”revanssin” Jouko Raitaa
kohtaan – ensimmäisen (1.) kerran hän toimi tuttaviensa riitaisan taloyhtiön
”asiamiehenä” Helsingin käräjäoikeudessa 4.1.1994 rikosasiassa, jolloin
rikossyytteet kumottiin perusteettomina.

´ Suomessa ei ole syyttäjien valvontajärjestelmää, mikä mm. mahdollisti
asiakirjaväärennösten käytön J. Raidan rikosprosessissa.

´ J. Raidan talousrikosprosessin syyttäjä on siten ainoa ihminen, joka on syyttänyt
häntä oikeudessa.

´ Menettely ei liene PL 21-22 § ja EIS -säädösten mukaista, kun sama syyttäjä saa
revanssina syytemahdollisuuden, kuten tapahtui?

´ Sampo Pankki Oyj myi Eksaktia Oy:n luoton nro 954150 kaikkine oikeuksineen 
18.7.2002 Kontotjänst I Sverige Ab:lle ja edelleen Aktiv Kapitalille, joten pankki ei 
ollut J. Raidan rikosprosessin syytekohta 1:ssä  (velkajärjestelyrikos) asianosainen.

19.2.2019Miksi Suomessa vääriä vero- tai velkomistuomioita ei pureta? Onko kyse valtion ja pankkien johtavien virkamiesten rahanpesusta?          Jouko Raita, Ekonomi
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OTT, rikos- ja prosessioikeuden  professori 
Matti Tolvanen (syytekohta 1)

´ On aivan päivänselvää, että velallisen epärehellisyys on tunnusmerkistön
riidattoman sananmuodon perusteella rikos, joka täyttyy teolla mutta ei
laiminlyönnillä. Tähän kysymykseen ei ole aihetta ottaa enempää kantaa, koska
vastaus kysymykseen on aivan riidaton eikä kukaan asiaa tunteva juristi voi
päätyä toiselle kannalle.

´ Nyt puheena olevan kaltaisessa tilanteessa (velkajärjestelyhakemuksessa
väitetään jätetyn ilmoittamatta velallisen varallisuusasemaan vaikuttavia
varallisuusjärjestelyjä) teko on ollut osiaan vaarantamaan velkojien etuja
(velallisen petos) tai oleellisesti pahentamaan maksukyvyttömyyttä (velallisen
epärehellisyys) tapahtuu sillä hetkellä, kun velallinen on jättänyt
käräjäoikeudelle velkajärjestelyhakemuksen, jota syyttäjä väittää vääräksi.
Velallinen on siinä vaiheessa tehnyt kaiken sen, mikä on säädetty rikosvastuun
edellytykseksi kyseisissä rikostunnusmerkistöissä.

´ Miksi käräjä- ja hovioikeus tuomitsivat virheellisesti ilmeisen tietoisesti
velkajärjestelyrikoksen laiminlyöntirikokseksi, kun oikeustieteen opiskelijakin
professori Tolvasen lausunnosta ymmärtää sen olleen viimeistään 15.11.2006
vanhentunut tekorikos, jossa syyte annettiin Jouko Raidalle 26.1.2007 tiedoksi?

19.2.2019Miksi Suomessa vääriä vero- tai velkomistuomioita ei pureta? Onko kyse valtion ja pankkien johtavien virkamiesten rahanpesusta?          Jouko Raita, Ekonomi
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VIRANOMAISRIKOLLISUUS ON HOUKUTTELEVA 
LISÄANSIOLÄHDE, JOSTA EI SUOMESSSA RANGAISTA

19.2.2019Miksi Suomessa vääriä vero- tai velkomistuomioita ei pureta? Onko kyse valtion ja pankkien johtavien virkamiesten rahanpesusta? Jouko Raita, Ekonomi
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Verohallinnon, Ulosottoviraston, Sampo Pankin, 
Syyttäjän sekä Hovioikeuden menettelyvirheet

´ Sen jälkeen, kun Korkein hallinto-oikeus 7.6.2010 purki Oy East Export Ltd:n 
1996-97 verovuosien jälkiverotuspäätökset, ei Yhtiöllä ollut verovelkaa.

´ Verohallinnon asianvalvojan, syyttäjän ja hovioikeuden olisi tullut kumota 
syytekohtien 4-6 syytteet, kun vahingonkorvaus- tai veropetosperustetta ei 
ollut 7.6.2010 – 10.6.2011 hovioikeuden rikosprosessin aikana.

´ Sampo Pankki Oyj ei ollut Eksaktia Oy:n 21.5.1991 luotossa nro 954150 
(syytekohta 1)  edes asianomistaja, kun pankki myi luoton kaikkine 
oikeuksineen 18.7.2002 Kontotjänst i Sverige Ab:lle ja edelleen Aktiv
Kapitalille

´ Helsingin ulosottoviraston ulosottomies lähetti syyttäjälle 9.11.2010 ”virka-
apuna” tosiasioiden vastaisen sähköpostin syytekohta 10 syytteen tueksi.

19.2.2019Miksi Suomessa vääriä vero- tai velkomistuomioita ei pureta? Onko kyse valtion ja pankkien johtavien virkamiesten rahanpesusta?          Jouko Raita, Ekonomi
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Miten J. Raidalle korvataan valtion omistaman 
Postipankin ja käräjätuomarin aiheuttama yli 
25 vuoden kidutus ja taloudelliset menetykset?

´ Mitä tehdä, kun virkamiehen erityisasemaan kuuluu 
muita laajempi vastuu työssä tapahtuneista virheistä eli 
virkavastuu, mutta sitä ei noudateta kun jopa tietoisista 
menettelyvirheistä ei rangaista?

´ Mitä tehdä, kun vakavistakaan menettelyvirheistä 
virkamiestä ei panna viralta ja aseteta korvaus-
vastuuseen virkarikoksista?

19.2.2019Miksi Suomessa vääriä vero- tai velkomistuomioita ei pureta? Onko kyse valtion ja pankkien johtavien virkamiesten rahanpesusta?          Jouko Raita, Ekonomi
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Tarvitaanko perustuslakituomioistuin tai 
totuuskomissio tai molemmat viranomaisten 
ja tuomioistuinmielivallan estämiseksi?

´ Yleistuomioistuin on valjastettu kumileimaamaan vero- ja ulosottoviraston 
tulospalkkaisten virkamiesten virhemenettelyitä laillisiksi harmaan talouden 
ehdoilla.

´ Perustuslakituomioistuinaloite on 14.1.2018 rekisteröity Oikeusministeriön 
asianumerolla OM 22/52/2018

´ Postipankin ja ministeriön ylijohtajan palkkiovirkaan edenneen käräjätuomarin 
23.12.1993 aloittamista (summaarisen velkomistuomion vireilletulon ajankohta) 
menettelyvirheistä, joiden seuraamukset edelleen jatkuvat, on kulunut yli 25 
vuotta,  siis lähes kaksi (2) elinkautisrangaistusta. 

19.2.2019Miksi Suomessa vääriä vero- tai velkomistuomioita ei pureta? Onko kyse valtion ja pankkien johtavien virkamiesten rahanpesusta?          Jouko Raita, Ekonomi
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Miten korvataan elämäntyö, syyttömänä kärsitty 
2 v. 10 kk:n ehdoton vankeustuomio ja Valtion 
omistaman pankin 25 vuoden prosessipetokset? 

19.2.2019
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