
HEI LAPSI TAI NUORI!

TIESITKÖ, ETTÄ SAAT OLLA KOULUSSA ILMAN 
MASKIA?

Sinulla on oikeus olla vapaasti ilman maskia.

Syrjintää on, jos sinut maskittomuuden vuoksi esimerkiksi:

•Eristetään muista

•Annetaan Wilma-merkintä

•Kielletään osallistumasta koulun toimintaan

•Määrätään, että opetukseen tai muulla tavoin puututaan maskittomuuteesi.

•Sinun ei tarvitse perustella maskittomuuttasi millään tavoin (mutta voit vedota 
terveydellisiin syihin). Maskin käyttämättä jättämisestä ei saa rangaista. LAKI 
ON PUOLELLASI!

Oikeuttasi hengittää ilman maskia tukevat seuraavat lakiin kirjatut pykälät:

Suomen Perustuslaki:
6 § Yhdenvertaisuus
“Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, 
perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai 
muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

Yhdenvertaisuuslaki:
6 §
”Koulutuksen järjestäjän on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta.”

8 § Syrjinnän kielto 
”Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta 
toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi
tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen 
sekä ohje tai käsky syrjiä.”

Suomessa on voimassa ainoastaan maskisuositus. Perustuslain takaamia 
vapauksia ei voi mikään asetus kumota. Koulujen "maskipakot" ovat näin ollen 
laittomia.
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