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1. a) Maskin käyttöä suositellaan kaikille 12-vuotta täyttäneille julkisissa 
sisätiloissa ja liikennevälineissä, missä oleskelee muita ihmisiä.

b) Maskin käyttöä suositellaan vaativan yleisötilaisuuksissa, kaupoissa ja 
muissa asiakastiloissa, niin asiakkailta, kuin henkilökunnalta.

Miksi? Mihin tosiseikkoihin maskisuositus ja jopa sen vaatiminen perustuu?

Tosimaailmasta kerätty tieto maskien toimivuudesta:

Käytettävissä olevien tosiseikkojen perusteella, näyttää siltä, että koronanyrkin 
suositusten ja vaatimusten tarkoitus ei ole lisätä kansanterveyttä. Sen lisäksi ne 
ovat Suomen perustuslain (PL, 731/1999) vastaisia julkisten palvelujen 
maskivaatimusten osalta.

Lisäksi THL:n päivitetyssä (30.9.2021) maskisuosituksessa kumotaan 
yksiselitteisesti vaatimus käyttää maskia seuraavasti:



”Suosituksista riippumatta jokaisella on oikeus päättää omasta maskin käytöstään, 
ellei laki velvoita muuhun. ”1

Perustuslain 7.3 §:ssä tästä säädetään selvästi:
”Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää 
mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta.”
Suomessa ei ole lainsäädäntöä, minkä nojalla voisi velvoittaa kasvomaskin tai 
visiirin käyttöön mainitsemissanne tilanteissa.

Vaaditut muutokset:

Teidän täytyy ottaa huomioon perustuslakimme, ja jokaisen perusoikeus päättää 
itsenäisesti maskin käytöstään julkisissa tapahtumissa ja tilanteissa. Te ette voi 
”suositella maskin (tai visiirin) käytön vaatimista” kuvailemallanne tavalla.

Toimenpiteet eivät sen lisäksi ole tarkoituksenmukaisia. Rajoituksia on annettu 
enenevissä määrin ja tiukentuvasti maaliskuusta 2020 alkaen, ja tähän mennessä 
suurin osa kansalaisista on jo hankkinut toisen annoksen rokotetta. Silti 
viranomaisten mukaan pandemiatilanne vain pahenee, joten tästä 
vastakohtaispäätelmän tekemällä voi todeta, että rajoitukset, rokotteet ja maskit 
eivät toimi, vaan pahentavat tilannetta.

Paras ratkaisu tähän ongelmaan, on lopettaa näiden terveyttä heikentävien 
suojaustoimenpiteiden suosittelu ja vaatiminen.

1. Suositus kaikkia pääkaupunkiseudun ravintoloita ottamaan koronapassi käyttöön 
koko aukioloaikansa ajan.

Mitä suosituksella tavoitellaan ja mitä sillä voidaan saavuttaa? Tähänkään 
suositukseen ei ole annettu mitään objektiivisesti ymmärrettävää perustelua. 

Suositus on yksiselitteisesti perustuslainvastainen ja syrjivä, sillä tuolle törkeälle 
erottelulle ei ole PL 6 §:ssä tarkoitettua hyväksyttäviä ja yhdenvertaisuuslain 
(1325/2014) 11.1 §:ssä mainittua oikeasuhtaisia perusteluja. Suosituksellanne 
rajoitetaan suuren ihmisryhmän perus- ja ihmisoikeuksia. Heillä on yhdenvertainen 
oikeus nauttia ravintoloitsijoiden palveluista.

Viranomainen, kuten THL:n turvallisuusjohtaja Mika Salminen, on julkisesti 
tiedottaneet, että PCR-testin positiivinen tulos ei kerro käytännössä yhtään mitään; 
se ei kerro onko henkilö oikeasti sairas, jos saakin positiivisen tuloksen testistä.2 
Lisäksi rokotetut voivat levittää väitettyä tautia siinä missä rokottamattomat, joten 
mistä syystä katsotte, että koronapassittomat ihmiset tulee eristää lopullisesti nyt 

1 THL:n suositus kasvomaskin käytöstä kansalaisille: [https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-
koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille] (sivustoa katseltu 28.11.2021).
2 YLE:n uutinen 31.7.2021: [https://yle.fi/uutiset/3-12042250] (sivustoa katseltu 28.11.2021).



ensimmäiseksi alkaen ravintoloista? 

Suosittelemanne toimenpide on vain mielivaltainen rangaistus 
tottelemattomuudesta, kun itsenäisesti ajatteleva ihminen ei halua suorittaa 
terveydelle vaarallisia ja turhia toimenpiteitä, kuten PCR-testaus ja koronarokotteen 
ottaminen. Rokotteesta on tehty jo pelkästään Suomen osalta yli 10 000 
haittavaikutusilmoitusta Fimealle, joukossa raportoitu jo tuhansista vakavista 
haitoista.3 Viranomaiset väittävät, että sairaalassa on pääosin 
”koronarokottamattomia” potilaita. Kuitenkin THL on ilmoittanut, että 
rokottamattomaksi luokitellaan henkilö, joka on 21 päivän sisällä saanut 
koronarokotteen4. Täten väitteet ”rokottamattomien pandemiasta” ovat pelkää 
propagandaa.

Vaaditut muutokset:

Vetäkää pois suosittelunne koronapassin käyttöönotosta koko ravintoloiden 
aukioloajaksi. Suositus on selvästi perusteeton ja lainvastainen.

2. ”Jos tilaisuuteen tai tilaan otetaan käyttöön koronapassi, asiakas ei saa 
mahdollisesti maksamaansa lipunhintaa, tai muuta vastiketta takaisin, sillä hänellä 
on mahdollisuus osallistua tilaisuuteen esittämällä koronapassi. Mikäli asiakas on 
ostanut lipun ennen sopimusehtomuutosta, vaihtoehtona voidaan asiakkaan 
vaatimuksesta tarjota esimerkiksi lippujen siirtämistä myöhempään 
ajankohtaan.”

On kohtuutonta, ettei asiakkaalla olisi mahdollisuutta vaatia maksamansa 
lipunhinnan täysimääräistä palautusta. Tähän pätee force majeure -syy.
Koronapassin hankkiminen edellyttää terveyteen kohdistuvia toimenpiteitä. Yksi 
näistä toimenpiteistä olisi rokotusten ottaminen, ja edellisessä kohdassa mainitut 
perustelut selventävät sen, että jo yhdenkin koronarokotteen ottamisella vaarantaa 
vakavasti terveytensä ja siihen voi jopa menehtyä. Koronatestin, mikä ei edes ole 
osoitus mistään tartunnasta, ottaminen tietää rahankulua asiakkaalle, ja lisäksi 
nenän kautta otettuna, kuten se pääsääntöisesti otetaan, myös riskeeraa terveyden, 
jos asiakkaalla onkin esimerkiksi hengenvaarallinen nenäverenvuototauti.
Suomen perustuslain 7 §:n ja Oviedon sopimuksen (24/2010) 5 artiklan nojalla, 
terveyteen kohdistuvan toimenpiteen saa suorittaa ainoastaan henkilön 
suostumuksella. Täten Helsingin kaupunki ei voi asettaa sopimukseen sellaista 
ehtoa, joka kajoaa lailla turvattuihin perus- ja ihmisoikeuksiin.

3 Fimea: Koronarokotteiden haittavaikutusilmoitukset: [https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-
covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset] (sivustoa katseltu 28.11.2021).
4 Ks. liite sivulla 5.



Täten kyseessä on force majeure syy, eli ylivoimainen este / mahdottomuus / 
liikavaikeus. Liikavaikeus ei itsessään estä suoritusta, mutta aiheuttaa 
kohtuuttomia vaikeuksia.

Vaaditut muutokset:

 Asiakkaalle täytyy antaa mahdollisuus vaatia myös maksamansa lipunhinta 
takaisin täysimääräisenä.
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