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Koronavirusrokotukset väestölle 
 

Nyt rokotusvuorossa ovat tänä vuonna 16 -vuotta täyttävät ja tätä 
vanhemmat tyrnäväläiset ja Tyrnävän terveyskeskuksen 
valinneet, eli vuonna 2005 tai aikaisemmin syntyneet.  
Rokotusajan voi varata 23.06.2021 alkaen. 
 
Sairautensa tai tilansa vuoksi vakavan koronavirustaudin riski-
ryhmään 1 tai riskiryhmään 2 kuuluvien 12–15-vuotiaiden 
nuorten koronarokotuksiin voi varata ajan 23.06.2021 alkaen.  
 
Rokotettavan täytyy olla täyttänyt 12 vuotta rokotushetkellä. 
Riskiryhmiin kuuluvien 12–15-vuotiaiden nuorten koronarokotukset 
aloitetaan THL:n suosituksen mukaisesti. Riskiryhmiin kuuluvien 12–15 
-vuotiaiden rokotuksissa käytetään Biontech-Pfizerin koronarokotetta. 
 
Lasten riskiryhmät ovat samat kuin 16 -vuotta täyttäneiden riskiryhmät, 
jotka on aiemmin määritelty koronarokotusjärjestystä varten. 
Poikkeuksena aikuisten riskiryhmiin on ainoastaan ylipaino, jonka 
arvioimiseksi THL suosittelee käytettävän lasten painoindeksiä eli ISO-
BMI:tä.  Lasten painoindeksi huomioi lasten ja nuorten kehon 
mittasuhteet ja niiden muuttumisen lapsen kasvaessa. ISO-BMI:n 
alarajaksi suositellaan 35:ttä, joka kuvaa tässä ikäryhmässä vaikeaa 
ylipainoisuutta. 
 
THL:n suosituksen mukainen riskiryhmä 1: 

• elinsiirto tai kantasolusiirto 
• aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti 
• vaikea puolustusjärjestelmän häiriö 
• vaikea krooninen munuaissairaus 
• vaikea krooninen keuhkosairaus 
• lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes 
• Downin oireyhtymä 

 Riskiryhmä 2: 

• jatkuvaa lääkitystä vaativa astma 

• vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta 
(ei kuitenkaan pelkkä verenpainetauti) 

• hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila 

• immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito 
autoimmuunisairauteen 

• vaikea krooninen maksasairaus 

• tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta 

• uniapnea 

• psykoosisairaus 

• vaikea ylipaino (painoindeksi yli 35) 
 

https://www.ouka.fi/koronarokotukset-riskiryhmat
https://www.ouka.fi/koronarokotukset-riskiryhmat
https://www.ouka.fi/koronarokotusten-riskiryhma-2
https://thl.fi/fi/-/thl-suosittelee-riskiryhmiin-kuuluvien-12-15-vuotiaiden-nuorten-koronarokotusten-aloittamista
https://www.ouka.fi/koronarokotukset-riskiryhmat#elinsiirto
https://www.ouka.fi/koronarokotukset-riskiryhmat#sy%C3%B6p%C3%A4tauti
https://www.ouka.fi/koronarokotukset-riskiryhmat#puolustusj%C3%A4rjestelm%C3%A4
https://www.ouka.fi/koronarokotukset-riskiryhmat#munuaissairaus
https://www.ouka.fi/koronarokotukset-riskiryhmat#keuhkosairaus
https://www.ouka.fi/koronarokotukset-riskiryhmat#diabetes
https://www.ouka.fi/koronarokotukset-riskiryhmat#downin
https://www.ouka.fi/koronarokotusten-riskiryhma-2#Jatkuvaa%20l%C3%A4%C3%A4kityst%C3%A4%20vaativa%20astma
https://www.ouka.fi/koronarokotusten-riskiryhma-2#Vaikea%20syd%C3%A4nsairaus,%20muun%20muassa%20syd%C3%A4men%20vajaatoiminta%20(ei%20kuitenkaan%20pelkk%C3%A4%20verenpainetauti)
https://www.ouka.fi/koronarokotusten-riskiryhma-2#Vaikea%20syd%C3%A4nsairaus,%20muun%20muassa%20syd%C3%A4men%20vajaatoiminta%20(ei%20kuitenkaan%20pelkk%C3%A4%20verenpainetauti)
https://www.ouka.fi/koronarokotusten-riskiryhma-2#Hengityst%C3%A4%20haittaava%20neurologinen%20sairaus%20tai%20tila
https://www.ouka.fi/koronarokotusten-riskiryhma-2#Immuunipuolustusta%20heikent%C3%A4v%C3%A4%20l%C3%A4%C3%A4kehoito%20autoimmuunisairauteen
https://www.ouka.fi/koronarokotusten-riskiryhma-2#Immuunipuolustusta%20heikent%C3%A4v%C3%A4%20l%C3%A4%C3%A4kehoito%20autoimmuunisairauteen
https://www.ouka.fi/koronarokotusten-riskiryhma-2#Vaikea%20krooninen%20maksasairaus
https://www.ouka.fi/koronarokotusten-riskiryhma-2#Tyypin%201%20diabetes%20tai%20lis%C3%A4munuaisten%20vajaatoiminta
https://www.ouka.fi/koronarokotusten-riskiryhma-2#Uniapnea
https://www.ouka.fi/koronarokotusten-riskiryhma-2#Psykoosisairaus
https://www.ouka.fi/koronarokotusten-riskiryhma-2#Sairaalloinen%20lihavuus%20(painoindeksi%20yli%2040)
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Riskiryhmiin kuuluvien lasten rokottaminen on mahdollista tällä 
hetkellä voimassa olevan koronarokotusasetuksen perusteella. Muita 
kuin riskiryhmiin kuuluvia alle 16-vuotiaita ei toistaiseksi rokoteta. 
 
Alaikäinen voi päättää rokotteen ottamisesta itse, jos rokottaja arvioi 
nuoren olevan riittävän kypsä tekemään päätöksen. Jos nuori ei ole 
kykenevä tai halukas päättämään rokotuksestaan itse, rokottamiseen 
kysytään suostumusta huoltajilta. Jos nuorella on useampi kuin yksi 
huoltaja, tarvitaan suostumus rokottamiseen kaikilta huoltajilta. Lapsen 
itsemääräämisoikeudelle ei ole laissa ikärajaa ja siksi asia arvioidaan 
tapauskohtaisesti.  
 
Rokotusajan voivat varata myös henkilöt, jotka eivät ole vielä 
rokotetta ottaneet (aiemman yhteydenoton yhteydessä ovat 
ilmoittaneet, etteivät vielä rokotetta ota/yhteydenottopyyntö 
koronarokotukseen on kirjeitse terveyskeskuksesta lähetetty). 
 
Aikoja annetaan vain rokotusvuorossa oleville. Mikäli et kuulu edellä 
mainittuihin ryhmiin, pyydämme, että malttaisit odottaa vuoroasi etkä 
vielä soittasi ajanvarausnumeroon, jotta palvelu ei ruuhkautuisi.  
 
Rokotusaikoja voi varata puhelimitse vain koronarokotusten ajanva-
rausnumerosta. 
 
1. Ajanvaraukset koronarokotuksiin numerosta 050 316 8798  

Kuuntele tiedote ja toimi annetun ohjeen mukaan. 
Soita vain kerran, ja jää odottamaan 
takaisinsoittoa. Terveyskeskuksesta otetaan yhteyttä sitä 
mukaa kun rokotusaikoja on saatavilla.  

 
2. Soitamme takaisin muutaman arkipäivän kuluessa.  

Mikäli emme ole saaneet asiakkaaseen yhteyttä kahdesta soittoyri-
tyksestä huolimatta, asiakkaan tulee jättää uusi soittopyyntö ajanva-
rausnumeroon. 
 

3. Rokotepaikalle on hyvä ottaa mukaan henkilöllisyyden varmenta-
mista varten kelakortti tai vastaava henkilökortti. 

 
Huomioitavaa rokotukselle saapuessasi: 
Rokotukset annetaan neuvolassa, voit saapua suoraan 
neuvolan aulaan rokotusajankohtana. 

1. Huomioithan pukeutumisessa, että rokotuskohtana on olkavarren 
yläosa. 

2. Tule ajallesi täsmällisesti, jotta vältymme ruuhkalta. 
3. Rokotuksen jälkeen tulee odottaa odotusaulassa vielä 15 minuuttia 

mahdollisten rokotusreaktioiden varalta. Huomioithan turvavälin 
odotusaulassa. 

4. Käytäthän kasvomaskia rokotukselle saapuessa. 
5. Rokotukselle ei saa tulla, jos on lieviäkään flunssaoireita. 

 
 

Vs. johtava lääkäri  Palvelupäällikkö  
Leena Pietilä   Kristiina Orajärvi  


