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Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lasten rokottamisen
alatyöryhmän nimeäminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alaisuudessa toimii Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR), joka on toiminut maassamme vuodesta 2002. THL nimeää tällä päätöksellä KRAR:in
yhteyteen Lasten koronarokottamisen alatyöryhmän, jonka tehdävänä on arvioida lasten
koronarokottamiseen liittyviä hyötyjä ja haittoja. Ryhmä auttaa asiantuntijuudellaan THL:ta
valmistamaan sosiaali- ja terveysministeriölle tehtävää esitystä asiasta.
THL on pyytänyt esityksiä THL:n ulkopuolisiksi asiantuntijajäseniksi siten, että rokotusohjelman
kannalta tärkeät järjestö- ja organisaatiosidosryhmät tulevat kuulluiksi ja siten, että ryhmässä on
edustettuna moniammatillisuus. KRAR:n toimintaperiaatteet on kuvattu yksityiskohtaisesti
liitteessä.
Suomessa koronarokottaminen alkoi loppuvuonna 2020. Suomessa ei ole vielä rokotettu alle 16vuotiaita koronatautia vastaan.

Työryhmän kokoonpano
THL nimeää suostumuksensa mukaisesti seuraavat THL:n ulkopuoliset, taustaorganisaationsa
osoittamat jäsenet ja määrää seuraavat THL:n työntekijät nyt asetettavaan ryhmään:
Puheenjohtaja
Terhi Tapiainen, professori, Oulun yliopisto, puheenjohtaja
Jäsenet
THL nimeää ryhmän jäseniksi suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt:
Ville Peltola, professori, Turun yliopisto
Marjo Renko, professori, Itä-Suomen yliopisto
Terhi Tapiainen, dosentti, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry
Aija Saarinen, terveydenhoitaja, Suomen Terveydenhoitajaliitto ry
Kirsi Valtonen, LT, Suomen Yleislääkärit ry

Lisäksi THL määrää ryhmän jäseniksi seuraavat THL:n henkilöt:
Hanna Nohynek, LT, Terveysturvallisuus/Infektiotautien ja rokotusten seuranta ja arviointi
Emmi Sarvikivi, LT, Terveysturvallisuus/Infektiotautien ja resistenssin torjunnan ohjaus

Sihteerit ja asiantuntijat:
THL määrää ryhmän sihteeriksi LL Eero Poukan. Ryhmä voi halutessaan kuulla ryhmän
ulkopuolisia asiantuntijoita.
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Ryhmän täydentäminen
Ryhmää täydennetään tarvittaessa toimikauden aikana.
Toimikausi

Ryhmän toimikausi alkaa 17.5.2021 ja päättyy 17.5.2022.

Kustannukset ja korvaukset
Ryhmä työskentelee virka-aikana ilman eri korvausta. Mahdolliset matkakustannukset THL korvaa
erikseen sovittaessa valtion matkustusohjesäännön mukaan.
Ryhmän jäsen voi osallistua työryhmän päätöksentekoon vasta, kun jäsenen sidonnaisuuksien
arviointi on suoritettu.

Pääjohtaja

Markku Tervahauta

Johtaja, Terveysturvallisuus

Anne Hyvärinen

JAKELU

Päätöksessä mainitut
THL/Kirjaamo

LIITE

Asiantuntijasidonnaisuuden arviointi lomake.
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