
 
On Wed, Sep 15, 2021 at 10:00, <petra.metsala@stm.fi> wrote: 

Hei, 

  

Olisin voinut vastata myös, että tiedustelemaanne asiakirjaa ei ole saatavilla Sosiaali- ja 
terveysministeriöstä. 

  

Terveisin, 

  

Petra Metsälä 

Erityisasiantuntija 

Turvallisuus ja terveys -osasto (TUTO) 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

p. 029 516 3675 

  

Lähettäjä: _____________________________ 
Lähetetty: keskiviikko 15. syyskuuta 2021 9.54 
Vastaanottaja: Metsälä Petra (STM) <petra.metsala@stm.fi> 
Aihe: Re: VS: Tietopyyntö 

  

Hei Petra, 

  

Ymmärsinkö oikein, että jos haluan tehdä tietopyynnön asiakirjasta, joka todistaa tämän koronaviruksen 
olemassaolon eristettynä kaikista muista soluista ja partikkeleista, pitää minun tehdä uusi tietopyyntö ja 
määritellä se tarkemmin? 

  

Huomauttaisin tässä vaiheessa, että vastaavanlaisia tietopyyntöjä koronaviruksen olemassaolosta on tehty 
ympäri maailman jo lähes 100 eri instituutioon ja jokaisesta vastaus on ollut ettei tietoja ole saatavilla. 

  

Yt 

  

- 



  

  

On Wed, Sep 15, 2021 at 08:23, <petra.metsala@stm.fi> wrote: 

Hyvä ____ ______, 

  

Asiakirjapyynnön on oltava selvästi rajattu ja pyynnöstä tulee käydä ilmi mitä asiakirjoja halutaan 
toimitettavan. Pyyntönne koronaviruksen valokuvasta on rajattu pyyntö. Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei 
ole pyydettyä asiakirjaa. Muilta osin pyydän tutustumaan koronaviruksen tutkimusaineistoon Terveyden- ja 
hyvinvoinninlaitoksen sivustoilla www.thl.fi sekä Maailman terveysjärjestön WHO:n sivuihin www.who.int   

  

Pyydän ilmoittamaan, mikäli haluatte julkisuuslain 14 §:n mukaisesti saattaa asian viranomaisen 
ratkaistavaksi, jolloin saatte asiasta kirjallisen valituskelpoisen päätöksen. Jos haluatte asiasta sosiaali- ja 
terveysministeriön päätöksen, pyydän Teitä ilmoittamaan siitä sosiaali- ja terveysministeriön 
kirjaamoon kirjaamo@stm.fi ja viittaamaan asianumeroon VN/22671/2021. 

  

Ystävällisin terveisin, 

  

Petra Metsälä 

Erityisasiantuntija 

Turvallisuus ja terveys -osasto (TUTO) 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

p. 029 516 3675 

  

Lähettäjä: ______________________________ 
Lähetetty: maanantai 6. syyskuuta 2021 13.52 
Vastaanottaja: STM Kirjaamo <kirjaamo.stm@stm.fi> 
Aihe: Tietopyyntö 

  

Hyvä vastaanottaja, 

  

Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. 

  



Vuonna 2020 WHO julisti maailmanlaajuisen koronaviruspandemian. 

Pyydän nähtäväksi ja julkisesti julkaistavaksi todisteet koronaviruksen (Sars-Cov-2) täydellisestä eristämisestä, 
niin että virus on todella eristetty kaikesta muusta, soluista, kudoksista yms. 

Lisäksi pyydän valokuvan eristetystä kyseisestä viruksesta, karakterisaatio sen biokemiallisesta rakenteesta, sen 
genomi sekvensoituna sekä määrittely mistä proteiineista kyseinen virus koostuu. Samalla pyydän todisteet siitä, 
että juuri tuo kyseinen virus aiheuttaa ihmisissä oireita. 

  

Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena 
tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa 
muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. 

Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. 

Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan 
sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. 

Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu 
asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. 

Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai 
perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. 

Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen 
päätöksen. 

Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. 

  

Ystävällisin terveisin, 

_____ 


