
From: THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> 

Date: On Monday, February 20th, 2023 at 15.18 

Subject: THL/705/3.10.00/2023 Vastaus tietopyyntöön. Koronarokotusten vaikutus 

suomalaisten fertiliteettiin, raskauteen ja syntyvän lapsen terveyteen. 

To: rauli.makela@protonmail.com <rauli.makela@protonmail.com> 
 

Hei, 

Olette pyytänyt vastauksia 28 erilaiseen laajaan substanssikysymykseen liittyen 

koronarokotusten vaikutuksiin fertiliteettiin, raskauteen ja syntyvien lasten 

terveyteen. Viittaatte pyynnössänne mm. tartuntatautilaissa ja 

terveydenhuoltolaissa oleviin, eri tahoille asetettuihin neuvontavelvollisuuksiin. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on mm. tartuntatautilain (1227/2016) 7 § 2 

momentin mukaan ohjattava ja tuettava tartuntatautien 

torjuntatyötä hyvinvointialueilla, HUS-yhtymässä ja sosiaalihuollon ja 

terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä tuettava 

asiantuntemuksellaan aluehallintovirastoja ja sosiaali- ja terveysministeriötä. 

THL:n on myös mm. valtioneuvoston asetuksen vapaaehtoisista covid-19 

rokotuksista (1105/2020) 1 § 3 momentin mukaisesti annettava asiantuntijatukea 

näitä rokotuksia järjestäville hyvinvointialueille. THL:n tartuntatautilain mukaiset 

tässä kontekstissa relevantit neuvontavelvollisuudet kohdistuvat toisin sanoen 

tiettyihin organisaatioihin, eikä nyt kyseessä oleva pyyntö vaikuttaisi olevan 

lähetetty mistään niistä. Mikäli katsotte toisin, pyydämme, että selvitätte, mistä 

organisaatiosta tai yksiköstä on kyse, jotta voimme olla sinne yhteydessä tähän 

pyyntöön liittyvän neuvontavelvollisuuden selvittämiseksi. 

THL:lla ei ole hallintolain (434/2003) tai lain viranomaisen toiminnan 

julkisuudesta (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) tai muunkaan lain nojalla 

lähtökohtaisesti velvollisuutta vastata kansalaisten tai muiden yksityisten 

toimijoiden selvityspyyntöihin tai esimerkiksi uusien asiantuntijavastausten 

laatimista edellyttäviin substanssikysymyksiin. Vaikka THL lähtökohtaisesti pyrkii 

lain minimivaatimuksia laajempaan vastaamiseen kansalaisille, nyt kyseessä 

olevan pyynnön kaltaisten laajojen asiantuntijatyötä edellyttävien selvitysten 

tuottaminen pyynnöstä ei ole mahdollista. Kansalaisten esittämät kysymykset 

välitetään kuitenkin aina tiedoksi relevanteille asiantuntijoille ja ne pyritään 

huomioimaan laitoksen internetsivuja ja muuta kansalaisviestintää kehitettäessä. 

Tulkintamme mukaan lähettämänne viesti ei ole julkisuuslain tarkoittama 

tietopyyntö, jolla pyydettäisiin viranomaisen (jo olemassa olevia) asiakirjoja 

tai niihin merkittyjä tietoja. Mikäli tarkoituksenanne oli tehdä tällainen 

tietopyyntö, pyydämme julkisuuslain 13 § 1 momenttiin viitaten, että yksilöitte 

mahdollisuuksienne mukaan, mihin viranomaisen asiakirjoihin pyyntönne 

kohdistuu. Tarvittaessa autamme asiakirjojen yksilöinnissä mm. THL:n diaarin 

avulla. 



THL:n suunnattuja verkkosivuja koskien mm. raskaana olevien koronarokottamista 

päivitetään parhaillaan. Tämänhetkiset ammattilaisille suunnatut verkkosivut, 

joissa on mm. tiedustelemianne lähdeviittauksia, löytyvät 

täältä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-

o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/raskaana-

olevien-ja-imettavien-koronarokotukset. Tiedustelemianne lähdeviitteitä on kerätty 

myös tämän THL:n tiedotteen (vuodelta 2021) loppuun https://thl.fi/fi/-/thl-

suosittelee-koronarokotusta-raskaana-oleville-viruksen-deltamuunnos-on-

kasvattanut-vakavan-taudin-riskia-odottavilla?redirect=%2Ffi%2F. 

  

Ystävällisin terveisin 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
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