
Tiesitkö tämän MASKEISTA:

➢ Korkeatasoisten tutkimusten mukaan maskit eivät suojaa käyttäjäänsä hengitysteitse leviäviltä 
taudeilta1. Tällainen satunnaistettu vertailututkimus tehtiin viime vuonna myös koronasta ja tulos oli 
sama: maskit eivät auta2.

➢ Tutkimukset kertovat myös, etteivät maskit suojaa käyttäjänsä kohtaamia ihmisiä3.

➢ Vertailtaessa maskeja käyttäviä ja käyttämättömiä osavaltioita, alueita ja maita ei maskeista ole 
havaittu olevan hyötyä epidemian torjunnassa4.

➢ Keväällä 2020 THL ja Maailman terveysjärjestö WHO eivät suositelleet maskien käyttöä5. 
Myös sosiaali- ja terveysministeriön toukokuussa 2020 tilaama, professori Marjukka Mäkelän 
tekemä metatutkimus päätyi siihen, ettei maskeja kannata käyttää6.

➢ WHO muutti kesäkuussa 2020 maskikantaansa, mutta muutos ei perustunut uusiin tutkimuksiin. 
BBC:n tiedetoimittajan saamien tietojen mukaan se perustui poliittiseen painostukseen7.

➢ THL suosittaa nyt maskien käyttöä, mutta sen maskin turvallista käyttöä koskevat ohjeet ovat niin 
vaativat, ettei niitä voi noudattaa normaalissa elämässä8.

➢ Suomen maskipolitiikkaa on perusteltu Eroon koronasta -ryhmän tekemällä meta-analyysillä. 
Menetelmällisesti analyysi on kuitenkin niin heikko, että sitä on käytetty varoittavana esimerkkinä 
meta-analyysejä käsittelevällä yliopistokurssilla9.

➢ Monet maskien käytön kannattajat myöntävät, ettei niistä ole mitään terveydellistä hyötyä, mutta 
haluavat ihmisten käyttävän maskeja, jotta nämä viestittäisivät olevansa mukana virallisessa 
koronakampanjassa10.

➢ Terveiden ihmisten maskituksen takana on olettamus, että he voivat olla oireettomia koronan 
kantajia. Monien tutkimusten mukaan oireettomat ihmiset eivät kuitenkaan juuri koskaan levitä 
tautia11. WHO:n uusien ja eläinperäisten tautien yksikön johtaja Maria van Kerkhove sanoi 
kesäkuussa 2020: ”Maat, jotka suorittavat hyvin tarkkoja kontaktien jäljityksiä… seuraavat 
oireettomia tapauksia ja näiden kontakteja, eivät löydä oireettomien aiheuttamia tartuntoja. Se on 
hyvin harvinaista.”
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➢ Maskeista on monenlaista terveydellistä haittaa: Ihmiset hengittävät sisään kasvojen ja maskin 
välistä ilmaa, johon on sekoittunut paljon uloshengitettyä ilmaa ja jossa siksi on työterveysnormit 
selvästi alittava määrä happea ja normit selvästi ylittävä määrä hiilidioksidia12. 

➢ Hapen puutteesta ja liiasta hiilidioksidista on monenlaisia terveydellisiä seurauksia: välittömiä 
vaikutuksia voivat olla mm. väsymys, päänsärky, hengitysvaikeudet, huimaus, uneliaisuus, 
vastustuskyvyn heikkeneminen sekä keskittymis- ja ajatteluvaikeudet. Pitkällä tähtäyksellä 
seurauksena voi olla sydän- ja hermostosairauksia.13

➢ Maskin valmistusmateriaalista irtoaa hengitysilmaan syöpää aiheuttavia ja muulla tavalla 
vaarallisia hiukkasia ja kemikaaleja14.

➢ Maskeihin kertyy uloshengitetystä ilmasta, ihosta ja ympäristöstä monenlaisia haitallisia 
bakteereita, homeita ja sieniä. Ne voivat sisäänhengityksen tai haavojen kautta päästä elimistöön 
ja aiheuttaa monia vakavia sairauksia.15

➢ Hammaslääkärit ovat löytäneet uuden sairauden maskisuun (mask mouth), johon kuuluu karies, 
ientulehdus, pahanhajuinen hengitys, hiivasienitulehdus ja huulitulehdus16.

➢ Saksalaisen tutkimuksen mukaan jo muutaman kuukauden kestänyt maskien käyttövelvoite aiheutti
60 %:lle ihmisistä vakavia psyko-sosiaalisia ongelmia17.

➢ Tutkimusten mukaan maskien käyttö vähentää merkittävästi empatian välittymistä toiselle 
ihmiselle18.

➢ Ilmeet ja suun liikkeet ovat hyvin tärkeä kommunikaatioväline, jonka käytön estyminen aiheuttaa 
monenlaisia sosiaalisia ja psyykkisiä ongelmia. Erityisesti lapsille sanaton kommunikaatio on 
olennaista. Maskit ovat vahingollisia lasten normaalille kehitykselle.19

➢ Weimarin käräjäoikeus päätti 8.4.2021 monia tutkijoita kuultuaan, että ”maskit vahingoittavat 
lapsia fyysisesti, psyykkisesti ja pedagogisesti ja loukkaavat heidän oikeuksiaan ilman, että 
niistä olisi hyötyä heille itselleen tai muille”20.

➢ Suomessa ei ole maskipakkoa. Niin sanotut ”pakot” ovat todellisuudessa suosituksia. Jokainen 
voi halutessaan olla käyttämättä maskia. Tarvittaessa kuka tahansa voi vedota terveydellisiin syihin,
koska maskit ovat epäterveellisiä kaikille.
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