Kirjallinen kysymys
koronarokotteiden puhtaustesteistä

Eduskunnan puhemiehelle

Koska ministeri ei täsmällisesti vastannut kirjallisessa kysymyksessä (KK 509/2021 vp) esitettyyn
kysymykseen koronarokotteiden puhtaudesta, on ollut välttämätöntä laatia tämä jatkokysymys.

Taustatietoa koronarokotteiden testaamisesta:

Euroopan Neuvoston yhteistyöelimen EDQM keskitetyssä laadunvalvonnassa testit tehdään
tuotantoeriin ns. otostarkistuksina, eli vain murto-osa testataan, tehdyt testit ovat salaisia, saadut
testitulokset ovat salaisia, testit suorittanut testilaboratorio on salainen, ja vain Fimea tietää Suomessa
eriin tehtyjen testien perusteella myyntiin vapautettujen tuote-erien numerot ja vapautustodistukset, eikä
kerro numeroita kuin kysyttäessä.

Niin ollen Fimea ei ole itse testannut tai teettänyt mitään testejä ja uskoo sokeasti EDQM:n
testituloksiin, se ei suostu tekemään ulkopuolista testipyyntöä asiasta Suomen johtaville laboratorioille,
vaikka Japanissa on vedetty pois lähes kolme miljoonaa saastunutta Pfizerin ja Modernan rokotetta,
jotka olivat jo sitä ennen erätestattuja ja siten Japanissa jo hyväksyttyjä.

Fimea uskoo, että EU-tason lääkehyväksyntäviranomainen EMA selvittää asian valmistajien kanssa.
Tästä syntyy vaikutelma riippumattomuuden kyseenalaisuudesta ja jopa aavistus eturistiriidasta. Lisäksi
mRNA-sekvenssin oikeellisuutta ja kapsuloitumista Pfizer /Moderna -rokotteissa valmistajan
kuvaamien määritysten mukaisesti ei ole testattu ja tuloksia julkistettu. Niin ollen kukaan ei
varmuudella tiedä tuotteiden mRNA:n turvallisuutta näissä tuote-erissä, koska testejä ei ole tehty.

Biologisen puhtauden suhteen (bakteerit, virukset, muut taudinaiheuttajat) valmistajien määrittämät
laadunvalvontatestit ovat karkeita ja riittämättömiä varmuudella takaamaan tuotteiden biologinen
puhtaus. Niissä ei ole määritelty esimerkiksi paraditologisia tai nanokoon epäpuhtauksia mittaavia
testejä, joten on syytä epäillä, että niitä ei ole myöskään EDQM:n puolesta tehty. Näyttää siltä, että
Fimea ja ministeriö haluavat vain pestä kätensä sanomalla, että on muiden vastuulla testata Suomeen

tuotavat rokote-erät, ja siihen Suomi sokeasti luottaa. Näiltä pohjilta nousee luonnollisesti kysymys
myös siitä, miksi muissa maissa koronarokotteita on tutkittu, esimerkiksi juuri Japanissa.

Kiteytetysti kyse on tästä:

1) Erätestaus on osoittautunut riittämättömäksi.
2) Käyttöön on päässyt saastuneita tuote-eriä.
3) Suomeen on tuotu tuote-eriä samalta Rovin Espanjan tehtaalta (Modernan alihankkija) mistä osa
Japanin saastuneista tuote-eristä on peräisin, ja numerotunnisteeltaan rokote-erät ovat hyvin lähellä
toisiaan: Japanissa on vedetty pois Moderna Spikevax -rokotteen eränumero 3004667, Suomeen on
tuotu tuotantoerä 3004670.
4) Pfizerin kohdalla eränumeroja ei voi verrata, joten pitäisi tietää mistä Suomen erät ovat tulleet.
5) Erätestauksen riittämättömyys on vakava ja kiireellinen peruste omalle ja riippumattomalle
testaukselle.
6) Fimea ja STM kieltäytyvät testauksista ja vetäytyvät riittämättömien otostarkistusten taakse, vedoten
asian olevan muiden vastuulla, joten nuo tahot epäonnistuvat suomalaisten suojelemisessa.
7) Fimea ja STM ilmoittavat, että on olemassa "riittävä tieto" näiden rokotteiden turvallisuudesta
erätestauksin, vaikka Japanin tapaus osoittaa, että näin ei ole.
8) On ilmeistä, että Fimean/STM:n määritelmä "riittävästä turvallisuudesta" etenkin nuorten ja lasten
kohdalla on erilainen kuin suurella osalla suomalaisia.

Koska ei ministeri eikä lääkeviranomainen, eivätkä yliopistot, eivätkä laboratoriot, eikä KRP suostu
tutkimaan mitä näissä rokotteissa on, on olettava, että kukaan Suomessa ei tiedä näiden injektioiden
sisällöstä mitään. Veripalvelun mukaan rokotteiden tehoaineita kuten koronarokotteen piikkiproteiinia
voi siirtyä jossakin määrin myös verenkiertoon. Verenluovutuksien suhteen tämä asia olisi huomioitava,
ja kansallisen turvallisuuden vuoksi rokotettujen ja rokottamattomien luovutettu veri olisi syytä pitää
erillään toisistaan, kunnes rokotteiden puhtaudesta ja turvallisuudesta on saatu kansallisen testaamisen ja
seurannan kautta varmuus.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin
vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aiotteko toteuttaa koronarokotteiden puhtautta koskevan testauksen ja seurannan Suomessa
suomalaisten terveysturvallisuuden varmistamiseksi, ja

aiotteko ryhtyä toimenpiteisiin rokotettujen ja rokottamattomien veren pitämiseksi erossa
toisistaan, kunnes rokotteiden puhtaudesta ja turvallisuudesta on saatu varmuus?
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