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Tietoa koronarokotuksista
12–15-vuotiaan nuoren huoltajalle
Koronavirusrokotusta suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille.
Rokotus on vapaaehtoinen ja maksuton.
Nuorille tarjotaan mRNA-rokotetta
12–15-vuotiaille tarjotaan Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta tai Modernan Spikevax-rokotetta, sillä niillä
on tällä hetkellä myyntilupa 12 vuotta täyttäneiden ja
sitä vanhempien rokottamiseen.
Suomessa riskiryhmään kuuluvien lasten koronarokotukset aloitettiin jo kesällä 2021. Lasten ja nuorten
koronarokotuksista on kertynyt jo runsaasti käyttökokemusta muun muassa Yhdysvalloista ja Kanadasta sekä
useista Euroopan maista.
Rokotetta annetaan yhteensä kaksi annosta. Toinen
annos annetaan 8–12 viikon kuluttua ensimmäisen
annoksen jälkeen.

Mitä tiedetään rokotteen tehosta ja
turvallisuudesta?
Myyntilupaa edeltäneissä tutkimuksissa kummankin
rokotteen teho koronavirustautia vastaan tässä ikäryhmässä todettiin erinomaiseksi. Tutkimuksissa nuorilla
havaitut haittavaikutukset olivat samantyyppisiä kuin
aikuisilla. Tavallisimpia todettuja rokotteen haittavaikutuksia myös lapsilla ja nuorilla olivat pistopaikan kipu,
turvotus ja punoitus sekä väsymys, päänsärky, vilunväreet, lihaskipu ja kuume. Kaikki nämä oireet olivat ohimeneviä.
Mahdollisia harvinaisia haittavaikutuksia ei ollut
mahdollista havaita tutkittujen rajoitetun määrän vuoksi. Yhdysvalloissa miljoonat 12–17-vuotiaat ovat saaneet Comirnaty -rokotteen, eikä rokotteen turvallisuusseurannasta ole ilmennyt erityisesti
tätä ikäryhmää koskevia turvallisuushuolia.
mRNA-rokotteen saaneilla on havaittu erittäin harvinaisena haittavaikutuksena sydänlihaksen tai sydänpussin
tulehduksia eli myokardiittia ja perikardiittia. Tapauksia on havaittu erityisesti nuorilla miehillä toisen rokoteannoksen jälkeen, ja oireet ovat alkaneet 14 päivän
sisällä rokotuksesta. Oireet ovat valtaosassa tapauksia
olleet samoja kuin sydänlihastulehduksissa yleensä, ja
potilaat ovat toipuneet hyvin. Viranomaiset seuraavat

sydänlihas- ja sydänpussitulehdusten yleisyyttä myös
Suomessa.
Allergiset reaktiot rokotuksen jälkeen ovat hyvin
harvinaisia. Rokotteet eivät sisällä eläviä viruksia,
eikä rokotteesta siksi voi saada koronavirustautia.

Korona voi olla hankala tauti myös terveelle
Koronavirustauti on yleensä lapsilla ja nuorilla lievä.
Harvinaisissa tapauksissa myös terve nuori voi sairastua vakavasti tai saada jälkitaudin koronasta.
Euroopan tartuntatautiviraston kootussa tutkimusaineistossa on nähtävissä, että perussairaudet lisäävät
12–15-vuotiaiden koronavirustartunnan saaneiden sairastavuutta ja kuolleisuutta. Perussairaus tai sen hoito
voivat heikentää elimistön puolustusvastetta ja sitä
kautta lisätä vakavan taudin riskiä. Myös itse perussairaus voi vaikeutua korkeakuumeisesta koronavirusinfektiosta.
Voit tarvittaessa kysyä lastasi hoitavasta terveydenhuollon yksiköstä tai terveyskeskuksesta, kuuluuko
lapsesi riskiryhmään.
Lasten ja nuorten koronatautiin voi liittyä harvinaisena
jälkitautina vakavaa yleistynyttä tulehdusreaktiota.
Lisäksi myös lapsilla ja nuorilla on raportoitu pitkittyneitä
koronavirustautiin liittyviä oireita. Lasten ja nuorten
pitkittyneitä oireita (long covid) tutkitaan parhaillaan.

Nuori voi päättää rokotuksesta ikänsä ja
kehitystasonsa mukaan
Suomessa alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta,
jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori ikänsä ja kehitystasonsa
perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Tarkkaa ikärajaa itsenäiselle päätöksenteolle ei ole laissa
määritelty, vaan arvio tehdään tapauskohtaisesti.
Jos nuori ei ole kykenevä itse päättämään koronarokotuksestaan tai hän ei halua itse päättää asiasta, rokotukseen tarvitaan kaikkien huoltajien suostumus.

Lisätietoa:
thl.fi/koronarokote

