
 

HUOLTAJALLE TARKOITETTU LOMAKE ALAIKÄISELLE ANNETTAVAN 
VAPAAEHTOISEN KORONAROKOTUKSEN KIELTÄMISEKSI 

 
Oikeuskäytännön mukaan alle 15-vuotias ei voi päättää koronarokotuksesta itsenäisesti, vaan siihen 
vaaditaan huoltajien suostumus. Ainoastaan toisen huoltajan suostumuksella koronarokotetta ei voida 
antaa. Huoltajien tulee olla yhteisymmärryksessä koronarokotteen antamisesta.  

Laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta säädetään, että lapsen huoltajien on turvattava lapsen kehitys 
ja hyvinvointi. Se tarkoittaa, että huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, 
koulutuksesta, asuinpaikasta, harrastuksista sekä muista henkilökohtaisista asioista. Huoltaja edustaa lasta 
häntä koskevissa asioissa, jollei laissa ole toisin säädetty. 

Koronarokotteen ehdollisen myyntiluvan vuoksi koronarokotuksiin sovelletaan lakia lääketieteellisestä 
tutkimuksesta. Lain mukaan alle 15-vuotias saa olla tutkittavana vain, jos hänen huoltajansa tai muu laillinen 
edustajansa on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa sen jälkeen, kun suostumuksen antamiseen 
oikeutetulle on annettu riittävä selvitys oikeuksista, tutkimuksen tarkoituksesta, luonteesta ja siinä 
käytettävistä menetelmistä, sekä mahdollisista riskeistä ja haitoista. 

Tämän lisäksi lapsella on oikeus kaikissa tilanteissa itsenäisesti kieltäytyä rokotteesta Suomen perustuslain 
7 §:n, potilaslain 6 §:n ja Oviedon sopimuksen 5 artikla Yleissäännön nojalla.  

Potilaslain 6 §:n mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy 
tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava 
yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.  

Oviedon sopimuksen 5 artikla Yleissäännön mukaan terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa 
vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan 
vaikuttavista seikoista. 

Oikeudellinen perusta 
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 4 § ja 5 §; Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 6 § ja 8 §; 
Suomen perustuslaki 7 §; Potilaslaki 6 §; Oviedon sopimus 5 artikla Yleissääntö.  

Huoltajana kiellän antamasta lapselleni vapaaehtoista koronarokotusta. 

Alaikäisen nimi  

Alaikäisen henkilötunnus  

Huoltaja/huoltajat   

Nimenselvennys  

Paikka ja aika     

 

Ohjeet 

Huoltajan tulee aina vaatia opettajalta tai muulta vastaavalta henkilöltä kirjallinen kuittaus alaikäisen 
koronarokotekieltolomakkeen vastaanottamisesta. Vastaavan henkilön tulee ilmaista noudattavansa huoltajan tahtoa.  

Huoltajan tulee varmistaa myös, että koulun terveydenhoitaja on saanut tämän lomakkeen ja asiakirja on liitetty alaikäisen 
terveystietoihin. Koulun terveydenhoitajan tulee antaa kirjallinen kuittaus tämän asiakirjan vastaanottamisesta ja huoltajan 
tahdon noudattamisesta. 


