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Pelastetaan Suomen lapset -lääkäriryhmä toteaa laajan tieteellisen 
näytön osoittavan kiistattomasti, että koronarokotteet ovat tarpeettomia, 
tehottomia ja terveydelle haitallisia. Kuolleisuuslukujen valossa itse 
Covid-19 tauti on osoittautunut lähinnä kausi-influenssan veroiseksi ja 
vaaralliseksi ensisijaisesti vain hauraille vanhuksille ja ennestään 
sairaille. Tämä todentuu sillä, että itse koronavirusepidemian aikana 
kokonaiskuolleisuus ei noussut lainkaan Suomessa. Sitä vastoin nyt 
rokotusten päästyä vauhtiin kokonaiskuolleisuus on noussut 
merkittävästi, ja tälle ilmiölle on saatava kansanterveysviranomaisilta 
selitys. Viranomaisten– myös meidän STM:n alaisten – koronatoimille kuten 
maskisuosituksille, yhteiskunnan rajoitustoimille, massarokotuksille ja 
koronapassille ei ole ollut mielestämme mitään lääketieteellisiä perusteita. 
Samaan tulokseen ovat tulleet erittäin monet muutkin lääkäriryhmät ympäri 
maailmaa. Esimerkin omaisesti mainittakoon niistä kaksi. (1, 2)  

On käynyt täysin selväksi, että koronarokotukset eivät estä sen paremmin 
saamasta koronainfektiota, koronakuolemia kuin levittämästä tautia 
eteenpäin (3) . Näin ollen työturvallisuuslain väliaikaiselle muuttamiselle 
ehdotettuun muotoon ei ole mielestämme mitään lääketieteellisiä 
perusteita. Lainmuutos olisi täysin tehoton keino entistä parempaan 
työpaikkojen turvallisuuden hallintaan eikä sillä mitenkään kyetä ehkäisemään 
koronatautia eikä altistumista covid-19-virukselle työssä.   

Ehdotettu työturvallisuuslain väliaikainen muuttaminen olisi vain yksi lisäkeino 
rokottamattomien painostamiseksi ottamaan rokote vaarallisuudeltaan lähinnä 
kausi- influenssan veroista virusta vastaan. Kaikki tällaiset 
painostustoimenpiteet palvelevat vain poliittista ja taloudellista hallintaa ja 
voivat johtaa totalitääriseen kontrolliin, jossa on alistuttava toistuviin 
rokotuksiin voidakseen toimia tavallisessa arjessa. Ehdotettu lakimuutos 
kumoaisi myös kansalaisten terveystietojen tietosuojan. Tähän asti 
maassamme on kunnioitettu lakiin kirjattua periaatetta, että terveydenhuollon 
potilastiedot ja sosiaalihuollon asiakastiedot ovat salassa pidettäviä, ja 
palveluntarjoajan on huolehdittava siitä, etteivät tiedot joudu sivullisten 
haltuun. Erityisen selvästi tämä ilmaistaan laissa potilaan asemasta ja 
oikeuksista Luku 4, pykälä 13 (30.6.2000/653) Potilasasiakirjoihin sisältyvät 
tiedot ovat salassapidettäviä. Terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu 
terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä taikka sen tehtäviä 
suorittava henkilö ei saa ilman potilaan kirjallista suostumusta antaa sivullisille 
potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja (4).  

Kun terveystietojen salassa pitäminen on näin hyvin laissa säädelty, 
ehdotetun lainmuutoksen kohta ”työntekijän on pyydettäessä esitettävä 
työnantajalle luotettava selvitys kyseisistä (rokotuksien ja 



sairastamisen) tiedoista” on mielestämme vain pyrkimys romuttaa tämä 
perustavanlaatuinen ihmisoikeus pitää omat terveystiedot salassa.   

Kaikki pyrkimykset potilassalaisuuden murtamiseksi ja rokotuksiin 
painostaminen loukkaavat suurta joukkoa kansalaisoikeuksia ja -
vapauksia määritteleviä lakeja sekä useita kansainvälisiä sopimuksia, 
jotka Suomi on ollut mukana hyväksymässä. Esimerkiksi EU:n 
perusoikeuskirjassa (18.12.2000) painotetaan EU-kansalaisten 
ruumiillista koskemattomuutta ja kielletään syrjintä. Aivan erityisen 
selvästi asia ilmoitetaan Euroopan neuvoston (Suomi jäsen vuodesta 
1989) koronarokotusta koskevissa päätöslauselmissa 2361(2021) ja 
2383(2021).  

Kun koronarokotuskampanjan lääketieteellinen hyödyttömyys ja 
haitallisuus ovat tulleet selväksi sekä Suomessa että 
ulkomailla, mielestämme on täysin 
aiheetonta ylläpitää minkäänlaista koronapassien järjestelmää 
puhumattakaan sen laajentamisesta. Saamme tästä työturvallisuutta 
koskevasta lakialoitteesta sellaisen vaikutelman, 
että Suomi halutaan ainoastaan taluttaa väkisin EU:n ROADMAP ON 
VACCINATION ja WEF:n DIGITAL IDENTITY´n viitoittamalle tielle.  

Viitteet  

1. www.hartgroup.org  
2. https://ncd2021.org    
3. https://dailyexpose.uk/2022/03/16/england-fully-vaccinated-92-percent-

covid-deaths/  
4. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785  

 
  
 
Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmä 

 

http://www.hartgroup.org/
https://ncd2021.org/
https://dailyexpose.uk/2022/03/16/england-fully-vaccinated-92-percent-covid-deaths/
https://dailyexpose.uk/2022/03/16/england-fully-vaccinated-92-percent-covid-deaths/

