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Covid-19 -epidemian laaja-alaisten vaikutusten seurannan ja arvioinnin 
johtoryhmän nimeäminen  

Ryhmän tehtävä
Johtoryhmän tehtävänä on Covid-19 -epidemian yhteiskuntaan laajasti kohdistuvien 
vaikutusten (muiden kuin infektioepidemiologisten, eli väestöserologisen, 
infektioepidemian rekisteriseurannan ja mallinnustyön tutkimuksen) seuranta-, arviointi- 
ja tutkimustoimintojen koordinaatio ja edistäminen. Tehtävänä on kehittää malli 
epidemian aikaista seurantaa varten, rakentaa ja ylläpitää mallin mukaisten tehtävien 
toteuttamiseksi yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen sekä 
tutkimuslaitosten kanssa. Lisäksi hankkeen hallinnoinnin suunnittelu ja 
mahdollisen rahoituksen hallinta soveltuvin osin, sekä viestintä- ja julkaisutoiminnan 
suunnittelu ja koordinointi yhteistyössä infektioepidemiologisen hankkeen (Arto Palmun 
vetämä hankekokonaisuus) ja THL:n viestinnän kanssa. 

Johtoryhmän jäsenistä kootaan työryhmä, jonka tehtävänä on toteuttaa päiväkohtaiset 
seurannan ja arvioinnin tehtävät, sekä valmistella ohjausryhmässä käsiteltävät asiat.

Työryhmän kokoonpano
Jäsenet
THL määrää ryhmän jäseniksi seuraavat THL:n henkilöt:

Marko Elovainio (väestön mielialan seuranta ja arviointi; raportointi)
Jaana Halonen (tutkimus ja tutkimusyhteistyön koordinaatio)
Juha Honkatukia (taloudellisten vaikutusten seuranta ja arviointi; raportointi)
Vuokko Härmä (thl:n sisäinen koordinaatio, raportointi ja sen kehittäminen; 
kokousmuistiot ja dokumentointi)
Vesa Jormanainen (varapuheenjohtaja)
Laura Kestilä (sosiaalisten vaikutusten seurannan ja  arvioinnin koordinaatio, raportointi)
Jari Kirsilä (viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen; raportointi)
Seppo Koskinen (tutkimus ja tutkimusyhteistyön koordinaatio)
Johanna Lammi-Taskula (hyvinvointivaikutusten seurannan ja  arvioinnin 
koordinaatio, raportointi )
Arto Palmu (yhteistyö ja koordinaatio epidemiologisen tutkimuksen osalta)
Kimmo Parhiala (arviointimallien soveltaminen; yhteistyö sote-arvioinnin kanssa; 
raportointi)
Tuukka Tammi (tutkimus ja tutkimusyhteistyön koordinaatio)

Puheenjohtaja
Pekka Rissanen, Tietoylijohtaja, THL
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Ryhmää täydennetään toimikauden aikana tarvittaessa.

Toimikausi Johtoryhmän toimikausi alkaa 21.4.2020 ja päättyy 31.12.2020.

Kustannukset ja korvaukset

Ryhmä työskentelee virka-aikana ilman eri korvausta. 

Pääjohtaja Markku Tervahauta

Hallintojohtaja Mia Nykopp

JAKELU Päätöksessä mainitut 
THL/Kirjaamo
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