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Lasten oikeus terveyteen ry:n lausunto 

Lasten oikeus terveyteen ry vastustaa jyrkästi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) luonnosta hallituksen 
esitykseksi eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Erilaiset toiminnanharjoittajat 
ja tilaisuuksien järjestäjät saisivat covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi edellyttää 16 vuotta 
täyttäneiltä asiakkailta sekä toimintaan ja tilaisuuksiin osallistuvilta EU:n digitaalisen koronatodistuksen 
esittämistä lain nojalla. Luonnoksessa esitetään mahdollisuutta käyttää EU:n digitaalisen koronatodistuksen 
esittämisedellytystä myös tilanteessa, jossa rajoitustoimenpiteitä ei muutoin olisi käytössä. 

Lasten oikeus terveyteen ry:n kanta on, että hallituksen on viipymättä keskeytettävä esityksen valmistelu. 
Esitystä ei tule toimittaa eduskunnalle. Esitys on Suomen perustuslain, potilaslain ja Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla vastainen. 
Koronatodistus painostaa nuoret ottamaan koronarokotteen, josta ei ole heidän terveydelleen 
todistettavaa hyötyä ja josta on jo tähän mennessä tehty enemmän haittavaikutusilmoituksia kuin mistään 
aiemmasta rokotteesta. Koronatodistuksen käyttö vaikuttaa suoraan myös alle 16-vuotiaiden lasten ja 
nuorten elämään vanhempien ja perheiden kautta. Koronatodistuksen edellyttäminen rajoittaa 
osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin ja verorahoin kustannettuihin palveluihin, jotka kuuluvat 
kaikille. Tämä lisää mielenterveysongelmia ja vaikuttaa perheisiin ja ihmissuhteisiin negatiivisesti. 
Negatiiviset vaikutukset sekä nuorten fyysiseen että henkiseen terveyteen ovat suuret. Koronatodistus 
heikentää kaikin tavoin suomalaisten nuorten oikeuksia. Kuitenkaan koronatodistuksen käyttö ei vähennä 
koronatartuntoja tai estä sairastumasta.  

Tarkemmat perustelut 

Luku 1. Asian tausta ja sen valmistelu 

Luonnoksessa esitetään luvussa 1.1, että ”Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:n mukaan ketään ei saa 
syrjiä muun ohella terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Erilainen kohtelu ei ole 
syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen 
saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.1 §) Erilainen kohtelu on oikeutettua, vaikka 
kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole säädetty, jos kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta 
hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. (yhdenvertaisuuslaki 11.2 §) 
Yleisvaarallisen tartuntataudin kuten covid-19-taudin leviämisen estäminen on kiistatta hyväksyttävä 
tavoite. Taudin leviämisen estämisellä pyritään suojelemaan ihmisten henkeä ja terveyttä sekä turvaamaan 
sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kantokyky.”  

Koronavirustaudin selviämisprosentti Suomessa on virallisista tilastoista laskettuna 99,4 % ja tautiin on 
sairastunut vain 5 % kansalaisista kahden vuoden aikana 31.12.2021 mennessä (laskelman luvut: Johns 
Hopkinsin yliopisto 2022). Tämän hetkisen tiedon valossa vallalla oleva omikron-variantti tarttuu hyvin 
helposti, mikä tarkoittaa tautitapausten voimakasta kasvua, mutta sairaalahoidon tarve on selkeästi 
pienempi aiempaan verrattuna. Esimerkiksi Tanskan virallisten lukujen mukaan 22.11-15.12.2021 1,6 % 
muiden varianttien positiivisista tautitapauksista joutui sairaalahoitoon, kun omikron-variantin kohdalla 
luku oli 0,6 % positiivisista tautitapauksista (Statens Serum Institut 2021). Tilanne ei millään muotoa anna 
perusteluita erilaiselle kohtelulle yllä esitetyn mukaisesti. 

 



 

Luku 2. Nykytila ja sen arviointi 

Epidemiologinen tilannekuva kuvaa: ”Kahden viikon aikana (1. –15.12.) uusia kuolemia on raportoitu 
yhteensä 98 ja näistä 78 prosenttia (76 kpl) raportoitiin yli 70-vuotiailla.” On tärkeää asettaa nämä tiedot 
laajempaan kontekstiin. Tilastokeskuksen (2021) data kertoo, että vuonna 2020 Suomessa kuoli 55 500 
henkeä. Eniten kuolemia aiheuttivat edelleen verenkiertoelinten sairaudet, kasvaimet ja muistisairaudet, 
joihin menehtyi yli 42 000 henkilöä. Covid-19-virusinfektioon kuoli 558 henkilöä, joiden keski-ikä oli 84-
vuotta. Covid-19-virusinfektio oli vasta yhdeksäs yksittäinen kuolinsyy; heti itsemurhien jälkeen. Alle 65-
vuotiaita kuoli koronavirustautiin 42 henkilöä. Vuoden 2021 loppuun mennessä koronavirustautiin liittyviä 
kuolemia on tilastoitu Suomessa yhteensä 1564 (THL 2022). Koronavirustaudin epidemiologinen 
tilannekuva ei siis anna perusteluja koronatodistuksen käytölle tai sen laajentamiselle. 

Kokonaiskuvan kannalta on erityisen tärkeää ottaa huomioon myös tehdyt rokotehaittailmoitukset. Noin 
vuoden ajanjakson aikana rokotusten käynnistyttyä 139 koronarokotteen haittavaikutusilmoituksessa 
kerrotaan potilaan menehtyneen (Fimea 2021). Lisäksi huomioon on otettava, että tehdyt 
haittavaikutusilmoitukset eivät kerro todellista määrää, koska ilmoittaminen on vapaaehtoista. EMA:n 
EudraVigilance -tietojärjestelmään on raportoitu yli 1,3 miljoonaa tapausta epäillyistä haittavaikutuksista 
Pfizerin, Modernan, AstraZenecan ja J&J:n Covid-rokotteista 1.1.2022 mennessä (EudraVigilance 2022). 

Ylikuolleisuus on myös tärkeä mittari. Tilastoista on havaittavissa selkeä ylikuolleisuuden nousu Suomessa. 
Vuonna 2021 touko-lokakuussa oli 2070 kuolemaa enemmän kuin vastaavina ajankohtina vuosina 2015-
2019. Samana aikana vuonna 2021 koronavirustautiin liittyviä kuolemia oli yhteensä 630. Muu 
ylikuolleisuus ajankohtana on siis ollut 1440. (Our World in Data 2021.) 

Luku 3. Tavoitteet 

Luonnoksen mukaan ”Laissa säädettävän EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön 
tavoitteena on vähentää tartuntojen leviämistä sekä hallita sairaalakuormitusta mahdollistamalla 
rajoitustoimenpiteiden kohdistumisen keskeisesti rokottamattomaan väestöön”.  

Kuten olemme nähneet syksystä 2021 lähtien, koronatodistuksen käyttö ei vähennä tartuntojen leviämistä 
tai sairaalakuormitusta. Koronatodistus otettiin Suomessa käyttöön 16.10.2021, jolloin uusia tapauksia 
tilastoitiin 0 kappaletta ja seitsemän päivän keskiarvo oli 603. Joulukuun 27. päivänä uusia tapauksia oli 
3649 kappaletta ja seitsemän päivän keskiarvo oli 2113 kappaletta. (Johns Hopkinsin yliopisto 2022.) 
Tartuntojen määrä on myös suoraan yhteydessä tehtyjen testien määrään eikä sinällään kerro epidemian 
kannalta olennaisia tietoja. 

Luku 4. Ehdotukset ja niiden vaikutukset  

Koronatodistuksen käytön vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin 

Vuoden 2020 maaliskuusta lähtien poikkeusolot ovat rajoittaneet suomalaisten elämää. STM:n 
luonnoksessa EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttö sallittaisiin myös tilanteessa, jossa 
rajoitustoimenpiteitä ei muutoin olisi käytössä. Koronatodistuksen käyttö on vaikuttanut jo nyt 
negatiivisesti väestön hyvinvointiin, ihmissuhteisiin, mielenterveyteen, talouteen ja toimeentuloon. Se lisää 
mm. mielenterveysongelmia ja johtaa eriarvoistumiseen ja syrjäytymiseen. Vaikka koronatodistuksen 
kohderyhmänä ovat 16 vuotta täyttäneet ja vanhemmat, välilliset vaikutukset ulottuvat kaikkiin Suomen 
lapsiin ja nuoriin. Onko koronatodistuksen laajentamisesta ja sen seurauksista lapsille ja nuorille tehty 
analyysiä? Analyysissä tulisi ottaa huomioon sekä 16 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat nuoret, joilta 
koronatodistusta suoraan edellytetään ja edellytettäisiin lakimuutoksen jälkeenkin, että alle 16-vuotiaat 
lapset ja nuoret, jotka ovat välillisten vaikutusten piirissä. 



 

Luonnoksen luvussa 4.1 todetaan seuraavaa: ”Koronatodistusta saisi edellyttää muun muassa ravintoloissa 
ja muissa yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa sisätiloissa 
sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi yleisötilaisuuksiin 
käytettävät tilat, kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät tilat, harrastustoimintaan 
käytettävät tilat, huvi- ja teemapuistot sekä museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat.” Syksyn 
2021 aikana käytössä olevan koronatodistuksen vuoksi vanhemmat eivät ole pystyneet esimerkiksi 
osallistumaan lastensa harrastustoimintaan, eivätkä perheet ole päässeet yhdessä mm. liikunta- tai 
kulttuuritapahtumiin. Tämä eriarvoistava ja suoraan myös kaikenikäisiin lapsiin ja nuoriin vaikuttava syrjivä 
toimintatapa laajentuisi muutoksen myötä käsittämään hyvin monenlaista yhteiskunnallista ja sosiaalista 
toimintaa, johon perheiden osallistuminen evättäisiin vanhempien tai nuorten rokotusstatuksen 
perusteella. 

Laura Kauhanen (2021) käsitteli THL:n webinaarissa 25.11.2021 lasten ja nuorten psyykkisiä haasteita ja 
ongelmia, mitkä liittyvät pandemiaan. Laajan islantilaistutkimuksen mukaan autonomian, ystävien ja 
vertaisten vuorovaikutuksen tarve on 16-18-vuotiailla suurempi verrattuna nuorempiin ikäryhmiin. 
Yhteensä 17 tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten masennus- ja ahdistusoireet ovat lisääntyneet 
koronapandemian aikana. Itsetuhoiset yhteydenotot Mieli ry:n Kriisipuhelimeen ovat nousussa etenkin alle 
30-vuotiaiden keskuudessa. Joka kymmenes 18-34-vuotias suomalainen on vakavasti harkinnut henkensä 
riistämistä vuonna 2021. Pitkään jatkuva altistuminen koronapandemian rajoitustoimille vaikuttaa 
kumulatiivisesti negatiivisesti lasten ja nuorten mielenterveyteen. AACAP:in (American Academy of Child 
and Adolescent Psychiatry) puheenjohtaja Gabrielle A. Carlson totesi 21.10.2021: ”Olemme huolissamme 
siitä, että masennus, ahdistus, traumat, yksinäisyys ja itsetuhoisuus ovat huimassa nousussa nuorten 
keskuudessa. Sillä on pysyviä vaikutuksia heihin, heidän perheisiinsä, yhteisöihinsä ja kaikkien meidän 
tulevaisuuteemme”. Kauhasen tutkimuksen yksi keskeinen johtopäätös on, että liikunnan ym. 
harrastaminen ja harrastuspaikkojen auki pitäminen lapsille ja nuorille mielenterveyden ylläpitämiseksi 
pandemian aikana ja jälkeen, on tärkeää. (Kauhanen 2021.)  

Uusimman suomalaisen Kouluterveyskyselyn mukaan (THL 2021) nuorten ahdistus- ja masennusoireilu oli 
keväällä 2021 lisääntynyt huomattavasti verrattuna epidemiaa edeltävään mittaukseen sekä tytöillä että 
pojilla. Kouluterveyskyselyssä todetaan suomalaisnuorten mielenterveysoireilun lisääntyneen ja psyykkisen 
hyvinvoinnin heikentyneen COVID-19 epidemian aikana. Sosiaalisten kontaktien väheneminen ja 
rajaaminen on ollut erityisen haastavaa juuri nuoruusikäisille, joilla tarve autonomiaan ja 
ikätoverikontakteihin on suuri. Rajoitetoimet ovat ulottuneet myös nuorten harrastustoimintaan ja vapaa-
ajan viettoon. Pandemian jatkuessa yksinäisyyden kokemukset ovat osalla nuorista pitkittyneet. 
Tutkimuksen mukaan mm. erilainen ryhmä- ja harrastetoiminta tukevat paluuta tavallisempaan ja 
ikävaiheen mukaiseen arkeen ja tärkeää on panostaa nuorten yhteiseen toimintaan ja nuorisotyöhön 
kunnissa. 

STM:n luonnos hallituksen esitykseksi heikentää nuorten yhtäläisiä osallistumismahdollisuuksia niin 
harrastustoimintaan kuin muuhun yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen toimintaan, mukaan lukien liikunnan ja 
vapaa-ajan vieton mahdollisuudet. Siten esityksellä koronatodistuksen laajentamisesta on suora yhteys 
nuorten mielenterveyteen ja henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Erilaiset harrastus- ja 
toimintamahdollisuudet on pidettävä auki kaikille. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle pitää 
sisällään nuorten asettamisen eriarvoiseen asemaan koronatodistuksen avulla. Nuorten yksinäisyyden 
kokemukset voivat ennestään pitkittyä ja syventyä ja paluu arkeen ei ole mahdollista, kun ryhmä- ja 
harrastetoiminta sekä muu yhteinen toiminta poissuljetaan osalta nuorista. Tällä on vaikutuksensa myös 
nuorten väliseen dynamiikkaan ja kaverisuhteisiin. Kaikella tällä on kauaskantoisia seurauksia nuorten 
tulevaisuuteen. 

 



 

Luku 13. Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys 

Suomen perustuslain (731/1999) 7 §:n mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen 
eikä vapautta saa riistää mielivaltaisesti. Lisäksi perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaisella ja maassa 
laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa. Luonnoksessa todetaan: ”Vaikka ehdotus 
asetti henkilöt eri asemaan, ei ehdotettua sääntelyä voitu perustuslakivaliokunnan mielestä sen taustalla 
olevat lääketieteelliset perusteet huomioiden pitää mielivaltaisena.” ”Ehdotettu sääntely on 
valtioneuvoston näkemyksen mukaan välttämätöntä covid-19-epidemian hallinnassa. Ilman rajoitustoimia 
tartuntojen määrä nousisi kestämättömällä tavalla. Tästä seuraisi väistämättä sosiaali- ja 
terveyspalvelujärjestelmän sellainen ylikuormittuminen, ettei perustuslain mukaisia riittäviä sosiaali- ja 
terveyspalveluja olisi mahdollista turvata.” Aiemmat tämän lausunnon perustelut huomioon ottaen on 
kuitenkin syytä pitää ehdotuksen sääntelyä mielivaltaisena ja perusteettomana. Lääketieteelliset perusteet 
eivät tue henkilöiden asettamista eri asemaan. 

Luonnoksen mukaan: ”Jos henkilö ei lääketieteellisestä tai muusta syystä ota rokotetta, hän saa 
halutessaan koronatodistuksen tuoreella negatiivisella Covid-19-testituloksella. Näin ollen myös näiden 
ihmisten osallistuminen yhteiskunnan mahdollisimman normaaliin toimintaan on mahdollista.” Maksullinen 
testaaminen ei toimi oikeutuksena asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Näiden ihmisten osallistuminen 
yhteiskuntaan ei toteudu samoin kuin koronatodistuksen omaavien. 

Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen 
alalla nk. Oviedon sopimus säätää 5 artiklassa, että terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa 
vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan 
vaikuttavista seikoista. Potilaslain 6 §:n mukaan, jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai toimenpiteestä, 
häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. 

Ketään ei saa pakottaa tai painostaa lääketieteelliseen toimenpiteeseen. Ei ole millään muotoa 
hyväksyttävää, että heille, jotka kieltäytyvät lääketieteellisestä toimenpiteestä, aiheutuu haitallisia 
seurauksia. Varsinkin kun koronarokotteiden turvallisuutta, tehokkuutta ja pitkäaikaisvaikutuksia ei ole 
varmistettu. Nuorille elämän rajoittaminen ja mahdollisuuksien väheneminen on erityisen vaikeaa ja 
tuhoisaa ja johtaa monesti rokotteen ottamiseen vain siksi, että voi jatkaa harrastustaan, tai päästä 
samoihin tiloihin tai tapahtumaan kuin ystävät. Vertaiset ovat nuorille äärettömän tärkeitä ja jos 
vaihtoehtona on rokotuksen ottaminen vastentahtoisestikin tai vertaisten seuran menettäminen, päätös 
kallistuu hyvin helposti ensimmäiseen. Tässä ei ole kuitenkaan enää kyse nuoren suostumuksesta omasta 
vapaasta tahdostaan. Lisäksi koronarokotteiden määrä ei jäänyt yhteen tai kahteen. Kuinka monta 
koronarokotetta nuoret on tarkoitus painostaa ottamaan koronatodistuksen avulla? 

 

Yllä esitetyn johdosta katsomme, että sosiaali- ja terveysministeriön ja hallituksen on lopetettava 
viipymättä esityksen valmistelu eikä esitystä tule esittää eduskunnalle. 

 

Lasten oikeus terveyteen ry 

Hallituksen jäsenet Aino Heikkinen-Monteiro, Jenni Heikkilä, Tiia Sydänmaa-Kalpio ja Oxana Kovalenko 
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