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Oikeuskanslerille 
 
KANTELU 
 
Riippumaton lääkäri- ja tutkijaryhmämme Pelastetaan Suomen Lapset (PSL) teki 
31.1.2023 päivätyllä kirjeellään tietopyynnön koronarokotusten vaikutuksesta 
suomalaisten fertiliteettiin, raskauteen ja syntyvän lapsen terveyteen. 
Kirjeen ensimmäiset saajat olivat STM ministerit Hanna Sarkkinen ja Krista Kiuru, 
jotka olivat siirtäneet vastausvelvollisuuden siten, että THL vastasi meille 
20.2.2023 päivätyllä kirjeellään. 
 
THL:n vastaus oli viisasteleva ja venkoileva sekä ryhmäämme vähättelevä eikä 
viranomainen vastannut asiallisiin kysymyksiimme. 
 
Laki THL:n tehtävistä 2 § 2) sanoo, että sen pitää "tutkia, seurata, arvioida ja kehittää 
sekä ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja antaa asiantuntijatukea 
hyvinvointia ja terveyttä edistävien politiikkojen, toimintatapojen ja käytäntöjen 
toteuttamiseksi." Tehtävä on antaa neuvontaa terveydenhuollon ammattilaisille, 
jonkalaisesta ryhmästä PSL:n kohdalla on kyse. Pyytämämme tiedot ovat perusta 
THL:n neuvonnalle. 
 
Hallintolain 6-8 §:t eivät tunne rajoituksia vastausvelvollisuuteen, joten kyseessä on 
virkavelvollisuuden laiminlyönti. Vastaaminen ei vaadi ulkopuolisten asiantuntijoiden 
kuulemista, sillä THL on ollut velvollinen ennen hallinnollisten määräysten antamista 
huolellisesti huomioimaan riskitekijät eikä vakuuttaa "rokotteen" olevan 
turvallinen myös raskaana oleville naisille.  
Vetoaminen nyt ulkopuolisten asiantuntijoiden kuulemistarpeeseen on epäsuora 
tunnustus, että THL:n virkamiehet laiminlöivät etukäteisen harkinnan ja 
mekaanisesti noudattivat poliittista ohjausta, jolloin verukkeisiin vetoamisen taustalla 
on epäasiallinen vaikutin. Tällöin he suojelevat itseään ja poliitikkoja. 
 
Toisaalta virkamiehet ovat itse asiantuntijoita koulutuksensa nojalla ja heidän olisi 
helppo perustella ohjeet ja väitteet sekä löytää tieteelliset vastaukset 
kysymyksiimme, jos olisi halua. 
Haluttomuuden taustalla on käsittääksemme syy, että he ovat havahtuneet 
"rokotteen" saajilleen tuottamista ruumiinvammoista sekä kuolemista ja pelkäävät 
nyt omaa vastuutaan. 
"Rokote" on tekstissämme lainausmerkeissä, koska mRNA -tekniikkaan perustuva 
valmiste poikkeaa oleellisesti ja epäedukseen aiemmista perinteisistä rokotteista. 
 
Edellä olevaan viitaten PSL pyytää, että oikeuskansleri velvoittaisi THL:n 
vastaamaan kysymyksiimme ja ryhtyy selvittämään, ovatko virkamiehet 



laiminlyöneet virkavelvollisuutensa. 
 
Laatinut Antero Kassinen, varatuomari, Utajärvi 
 
Espoo 5.3. 2023 
 
Pelastetaan Suomen Lapset riippumaton lääkäri- ja tutkijaryhmä 

yhteyshenkilö LL Rauli Mäkelä 
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Liitteet: 
Fertiliteettikirje 31.1.2023 
THL:n vastaus 20.2.2023  

 


