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Suomen terveysviranomaiset ja johtavat asiantuntijat väittävät, että 
koronarokotteiden hyödyt ovat suuremmat kuin niiden aiheuttamat haitat.  

 
Tätä väitettä vastaan on kertynyt ja kertyy koko ajan lisää virallista tilastotietoa, mikä on herättänyt 
Pelastetaan Suomen Lapset -kampanjan lääkäreiden ja tutkijoiden  keskuudessa kasvavaa epäilyjä 
koronarokotteiden väitetystä positiivisesta hyöty/haitta -suhteesta. Jotta näihin kansalaistenkin 
Somessa laajalti esiin nostamiin epäilyihin saataisiin tieteellisesti pätevät perustelut, pyytäisimme nyt 
viranomaisilta vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
 

1) Väitetään, että koronarokotteet vähentävät vakavia tautitapauksia ja kuolemia. Pyytäisimme 
toimittamaan listan niistä vertaisarvioiduista tieteellisistä tutkimuksista, joissa tämä on 
osoitettu. 

 
2) Koronarokotteista on kirjattu Suomessa rokotehaittarekisteriin erittäin suuri määrä vakavia 

haittoja ja kuolemia. Kuinka suuressa määrässä näitä kuolemia on tutkittu rokotteen 
mahdollinen osuus kuolemassa, ja kuinka suuri määrä kuolemista on varmistettu rokotteiden 
aiheuttamaksi? 
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3) Viitaten kohtaan 2, kuinka monta koronaviruksen aiheuttamaksi kirjattua kuolemaa on 
Suomessa tutkittu käyttäen samoja tiukkoja kriteerejä, joita käytetään rokotteen 
aiheuttamien kuolemien varmistamiseksi, ja kuinka suuri määrä kuolemista on näin 
varmistettu koronaviruksen aiheuttamaksi? 
 

4) Kuinka monta kuolemaa on Suomessa kirjattu koronaviruksen aiheuttamaksi sillä kriteerillä, 
että kuolema on tapahtunut 30 vuorokauden sisällä todetusta positiivisesta 
koronatestituloksesta? 
 

5) Kohtaa 4) vastaavasti, kuinka monta kuolemaa on Suomessa tapahtunut 30 vuorokauden 
sisällä koronarokotteen ottamisesta? 
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