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AJANKOHTAISTA KORONAROKOTUKSISTA 

 Tällä hetkellä rokotetaan yli 80- vuotiaita kotona asuvien ja kotihoidon asiakkaita. 80 vuotta 
täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille soitetaan terveyskeskuksesta rokoteaika. Soittaminen 
etenee sitä mukaan, kun rokoteaikoja voidaan antaa.  

 

 Ensi viikolla aloitetaan myös lääketieteelliseen riskiryhmään 1. kuuluvien alle 70 - vuotiaiden 
rokotuksia. Ajan voi varata sähköisesti www. poytyanterveyskeskus.fi  - sivun kautta tai 
22.2.2021 alkaen puhelimitse numerosta 02-48641 370 ma- pe klo 12-13.  Rokoteaikoja näkyy 
varattavana sähköisessä järjestelmässä ja niitä annetaan puhelimitse sitä mukaa, kun 
rokoteainetta saadaan.  

 

 70 - 79-vuotiaiden rokotukset eivät ole vielä käynnissä. Syynä on se, että kansallisten ohjeiden 

mukaisesti iäkkäille ja riskiryhmille käytetään eri rokotetta. Rokotukset etenevät 70 – 79 – 

vuotiaisiin kun em. iäkkäämmät ryhmät on saatu rokotettua ja rokoteaineita saapuu. 

TARKEMPIA TIETOJA KORONAROKOTUKSISTA 

Ryhmä 1: Henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila 

 Elinsiirto tai kantasolusiirto 
 Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti 
 Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö 
 Vaikea krooninen munuaissairaus 
 Vaikea krooninen keuhkosairaus 
 Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes 
 Downin oireyhtymä (aikuiset) 

Tarkempi kuvaus riskiryhmästä: Riskiryhmien koronarokotusten järjestys (THL) 

1. lääketieteellisen riskiryhmän rokotukset on tarkoitettu 18 - 69-vuotiaille. Ikäryhmä rokotetaan Astra 
Zenecan rokotteella, jolla kansallisen linjauksen mukaan ei rokoteta yli 70-vuotiaita. 

 Milloin minut lasketaan yli 70-vuotiaisiin? 
Ikäryhmä, johon kuulut, lasketaan syntymäpäivän ei syntymävuoden mukaan. Esim. sinä päivänä, 
kun täytät 70, siirryt yli 70-vuotiaiden ryhmään. Tehosterokote annetaan aina samalla rokotteella 

Ryhmä 2: Henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila 

 Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma 
 Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä 

verenpainetauti) 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat/riskiryhmien-koronarokotusten-priorisointijarjestys
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 Aivohalvaus tai muu hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila 
 Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen 
 Vaikea krooninen maksasairaus 
 Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta 
 Vaikea uniapnea 
 Psykoosisairaus 
 Sairaalloinen lihavuus (painoindeksi vähintään 40) 

Tarkempi kuvaus riskiryhmstä: Riskiryhmien koronarokotusten järjestys (THL) 

2. lääketieteellisen riskiryhmän rokotukset on tarkoitettu 18-69-vuotiaille. Ikäryhmä rokotetaan Astra 
Zenecalla, jolla kansallisen linjauksen mukaan ei rokoteta yli 70-vuotiaita. Nämä rokotukset eivät ole 
vielä käynnistyneet. Tämän riskiryhmän rokotusten käynnistyessä, avataan tähän sähköinen ajanvaraus. 
Tästä informoidaan tarkemmin myöhemmin. 

 Milloin minut lasketaan yli 70-vuotiaisiin? 
Ikäryhmä, johon kuulut, lasketaan syntymäpäivän ei syntymävuoden mukaan. Esim. sinä päivänä, 
kun täytät 70, siirryt yli 70-vuotiaiden ryhmään. Tehosterokote annetaan aina samalla rokotteella 

 
Yli 80-vuotiaat ja samassa taloudessa asuvat omaishoitajat ja ikääntyneen puoliso voidaan rokottaa 
samalla rokotuskerralla. Jokaiselle pitää olla varattuna oma aika. 

Yli 80 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat saavat Pfizer-BioNTechin koronavirusrokotteen. Rokote on 
tarkoitettu ikääntyneiden rokottamiseen. Tehosterokote annetaan aina samalla rokotteella. 

70 - 79-vuotiaiden koronarokotukset eivät ole vielä käynnistyneet. Rokotukset alkavat kun em. ryhmät 
on saatu rokotettua. 

 
 18-69-vuotiaiden  rokotukset alkavat myöhemmin. 

 

NÄIN ROKOTUKSET ETENEVÄT KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 

Rokotettavat ryhmät Aikataulu 

Iäkkäiden henkilöiden asumispalvelujen ja 
laitoshoidon toimintayksiköiden henkilökunta ja 
asukkaat 

Lähes valmis 1. rokotteen osalta 

Kotihoidon asiakkaat Käynnissä 
Koronaan liittyvää työtä tekevät sote-huollon 
ammattilaiset 

Käynnissä 
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Eri ryhmiä rokotetaan rinnakkain eri merkkisillä rokotteilla. * 

Rokotettavat ryhmät Aikataulu 

80 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt Käynnissä  
70 - 79-vuotiaiden rokotukset Arvioitu aloitus maaliskuun puolivälissä (aikoja ei 

ole vielä mahdollista saada) 
Lääketieteelliset riskiryhmät 1 (18-69 vuotiaat) Aloitetaan vk 8 (ikäryhmärajaus siksi, että Astra 

Zenecaa ei suositella yli 70-vuotiaille) 
Lääketieteelliset riskiryhmät 2 (18-69 vuotiaat) Arvioitu aloitus maaliskuun puolivälissä (aikoja ei 

ole vielä mahdollista saada) 
Laajamittainen rokottaminen väestölle Arvioitu aloitus keväällä (aikoja ei ole vielä 

mahdollista saada) 

Laajamittainen väestön rokottaminen edellyttää saapuvien rokotteiden määrän kasvua. Tällä hetkellä 
saapuvat rokote-erät ovat pieniä. 

HUOM! Arviot voivat muuttua riippuen rokotteiden saatavuudesta. Astra Zenecalla rokotetaan vain 18-
69-vuotiaita kansallisen ohjeistuksen mukaan. 

 Rokotusaikatauluun vaikuttaa se, millaisia määriä rokotteita eri viikkojen aikana saadaan. 
  

 Kansallinen koronarokotteiden annosvälin pidentyminen 12 viikkoon koskee kaikkia 
rokotettavia viikosta 6 eteenpäin.  
  

 Rokotusten etenemisestä ja ajanvarausten avautumisesta viestitään koko kevään ajan lehti-
ilmoituksilla ja kuntayhtymän nettisivujen kautta.  

Lue lisää: THLn suosittelemasta koronarokotusten järjestyksestä 
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