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Koronavirusrokotusten toteuttaminen 
 

Etelä-Suomen aluehallintovirastoon on 31.8.2021 saapunut 

Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmältä kirjoitus 

koronavirusrokotusten toteuttamisesta.  

Kirjoituksessa esitetään väittämiä liittyen koronavirusrokotteisiin ja 

koronavirusrokotusten antamisesta lapsille. Kirjoituksen väitteitä 

perustellaan viittaamalla Doctors for Covid Ethics -tutkijaryhmän 

arviointikoosteeseen, joka on toimitettu kirjoituksen liitteenä.  

Pelastetaan Suomen Lapset -ryhmän kirjoituksen mukaan rokotteiden 

hyödyllisyys, teho ja turvallisuus eivät ole lähelläkään rokoteyhtiöiden 

ilmoittamia. 

Kirjoituksessa esitetään muun muassa, että kaikki COVID-19-

rokotteet ovat täysin tarpeettomia nuorille, ja rokotteiden meneillään 

oleva käyttö kaikissa ikäryhmässä tulisi lopettaa välittömästi. 

Pelastetaan Suomen Lapset -ryhmä myös esittää, että puolueettomia 

lisätutkimuksia aiheesta tarvitaan. 

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo terveydenhuollon palvelujen 

järjestämistä alueellaan muun muassa terveydenhuoltolain 

(1326/2010) ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 

(785/1992) nojalla.  

Hallintolain 53 b §:n 1 momentin (368/2014) mukaan valvova 

viranomainen ryhtyy niihin toimenpiteisiin, joihin se hallintokantelun 

perusteella katsoo olevan aihetta. 

 

Aluehallintovirasto toteaa, että se ei vastaa kansallisen 

rokotusohjelman toteuttamisesta. Koronavirusrokotteiden 

hankinnasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Lopullisen 

päätöksen hankittavista rokotteista tekee valtioneuvosto. Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa rokotuksin estettävien tautien 
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ilmaantumista ja rokotusohjelman turvallisuutta. THL ohjaa ja tukee 

kuntia ja alueellisia viranomaisia koronavirusrokotusten 

toteuttamisessa. Valittu rokotusjärjestys tukee näitä tavoitteita ja se 

on tehty lääketieteellisen riskinarvion perusteella. Riskinarvion on 

tehnyt THL:n nimeämä kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR. 

Lisäksi lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tehtäviin 

kuuluu lääkehoitojen arviointi. Fimea on sosiaali- ja 

terveysministeriön alainen keskusvirasto, joka toimii lääkkeiden, 

lääkinnällisten laitteiden, veri- ja kudosvalmisteiden, biopankkien 

sekä lääkealan toimijoiden lupa- ja valvontaviranomaisena. Fimean 

tehtäväksi on lisäksi määritelty lääkealan kansallisen kehittämisen 

koordinointi, tutkimustehtävät ja lääkehoitojen arviointi.  

 

Rokotteiden, niiden käyttöönoton ja vaikutusten ennakkoarviointi ei 

kuulu aluehallintoviraston toimivaltaan. Aluehallintovirasto toteuttaa 

valvontatehtäväänsä pääsääntöisesti jälkikäteisvalvontana, mikäli 

potilasturvallisuus vaarantuisi.   

 

Asia ei anna aluehallintovirastossa aihetta toimenpiteisiin. 

 

Lisätietoja 

Lisätietoja antaa tarvittaessa aluehallintoylilääkäri Tiina Merivuori, 

puh. 0295 016 000 
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