
Hyvä vanhempi,

Otathan vastuun lapsesi tulevaisuudesta. Äkillisen pandemian puhkeaminen vuonna 2020
on aiheuttanut poikkeukselliset toimenpiteet sen hoidossa. Lapsesi elää aikaa, jossa
turvaudutaan ensimmäistä kertaa rokotteeseen, jonka pitkäaikaisvaikutuksista ei ole
olemassa kattavasti tutkimustietoa. Rokotteen haittavaikutuksia on voitu seurata 
useimmissa maissa vasta  2021 vuoden alusta. Covid-19 tautiin ei ole menehtynyt 
ainoatakaan lasta tai nuorta Suomessa. Rokote ei myöskään estä tartuttamasta tautia.

Voisiko lapsesi elää normaalia elämää Covid-19 tautiepidemian keskellä niin, että hänen
oma luontainen immuniteettinsä voisi torjua taudin ja antaa hänelle suojan tautia vastaan?
Vasta vuosien päästä selviää, miten Covid-19 rokote vaikuttaa lapsenne kehitykseen,
lisääntymiskykyyn ja elinvoimaisuuteen. Huoltajana sinulla on lain mukaan oikeus tehdä
päätös lapsesi rokotuksesta. Perustuslain mukaan lapsellasi on myös oikeus kieltäytyä
rokotteesta itsenäisesti. Vanhemman tulee suojata ja turvata lapsen elämä ja tehdä
ratkaisuja ja valintoja, jotka ovat pitkäkestoisesti turvallisia hänelle. Valinta, joka nyt
tehdään lapsenne kohdalla, voi olla ratkaiseva hänen koko loppuelämänsä kannalta.

Jos tahdot suojella tässä tilanteessa lastasi rokotteelta, jonka haittavaikutuksista  on 
olemassa vasta vähän tutkimustietoa, niin ilmoita lapsenne kouluun, esikouluun ja 
päiväkotin asiasta mahdollisimman pian. Vuoden 2022 alussa aloitetaan 5-11 vuotiaiden 
rokotukset, mikäli THL:n mielestä riskeistä on siihen mennessä saatu riittävästi tietoa. Voit 
toimittaa kieltolomakkeen lapsesi kouluun, esikouluun tai päiväkotiin. Kieltolomakkeet ym.
materiaalia löytyy osoitteesta https://mkrsuomi.fi/lasten-vanhemmille-1-rokotteista/

Rokoteaikatauluja on joissakin kouluissa syksyllä 2021 aikaistettu vanhemmille
kerrotuista, joten kieltolomakkeen kanssa kannattaa nytkin toimia ajoissa. Luokan 
opettajan tehtävä on hoitaa lapsenne asiat tässäkin tilanteessa yhteistyössä vanhempien 
kanssa kunnioittaen vanhempien eli teidän toiveitanne sekä perustuslaissa ilmoitettua
huoltajuusoikeutta. Allekirjoitusten saannin voi varmistaa viemällä itse kieltolomakkeen 
paikan päälle, jotta kieltolomake ei jäisi pyörimään henkilökunnan viesteihin ilman 
allekirjoituksia. Allekirjoitus kannattaa pyytää kaksin kappalein, joista toinen jätetään 
allekirjoittaneelle taholle ja toinen tuodaan kotiin.

Kieltolomakkeet ym. materiaalia löytyy https://mkrsuomi.fi/lasten-vanhemmille-1-
rokotteista/

Muita sivustoja, joissa käsitellään lasten koronarokotukseen liittyviä asioita mm.
https://pelastetaansuomenlapset.fi
https://koronarealistit.com/category/lapset/

1989 valtioita sitovan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artiklan 3 mukaan valtiot
sitoutuvat takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun ja
huolenpidon ottaen huomioon hänen vanhempiensa, laillisten huoltajiensa tai muiden
hänestä oikeudellisessa vastuussa olevien henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet.

Lapsenne parasta ajatellen kunnioittaen,
itsenäisesti toimivat tahot ja yksityiset henkilöt


