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Tyrnävän kunta/terveyskeskus 
 
 

Terveyskeskuksen tiedote koronarokotusten annosvälistä 
 

Kaikki Suomessa käytössä olevat koronarokotteet vaativat kaksi 
rokoteannosta. 
 
Vallitsevassa epidemiatilanteessa koronarokotteiden 
annosväli on 6–12 viikkoa. 
 
mRNA-koronarokotteiden myyntiluvan mukainen annosväli 3–4 
viikkoa perustuu myyntilupaa edeltäneisiin tutkimuksiin.  
 
Perustuen epidemiatilanteeseen ja rokotteiden saatavuuteen Suomessa 
on noudatettu 12 viikon annosväliä. Annosväliä pidentämällä on saatu 
parempi suoja mutta myös suurempi osa väestöstä nopeammin ainakin 
yhden rokoteannoksen suojaan. AstraZenecan rokotteiden hyvän 
saatavuuden vuoksi THL on jo aiemmin suositellut kyseisellä rokotteella 
annosväliksi 8–12 viikkoa. 
 
THL suosittelee nyt myös mRNA-rokotteiden annosväliksi 6 –
12 viikkoa. Annosväliä voidaan paikallisen harkinnan perusteella 
lyhentää 6 viikkoon, mikäli rokotteiden saatavuus alueella on hyvä, eikä 
annosvälin lyhentäminen viivästytä kenenkään muun ensimmäisen 
rokoteannoksen saamista.  
 
Rokotusvälin lyhentämistä alle kuuteen viikkoon suositellaan 
harkittavaksi vain hyvin perustelluista syistä, kuten esimerkiksi 
syöpähoitojen alkamisen vuoksi tai pitkäaikaisen ulkomaan 
työkomennuksen tai opiskelijavaihtoon lähtemisen vuoksi, 
tapauskohtaista harkintaa käyttäen. 
 
Ensisijaisesti mRNA-rokotussarjat suositellaan toteutettavan käyttäen 
samaa rokotevalmistetta. Jos samaa valmistetta ei ole saatavilla, 
pidetään kiinni annosaikataulusta ja voidaan tarvittaessa käyttää toista 
mRNA-rokotevalmistetta. Rokotettavalle on halutessaan annettava 
mahdollisuus saada samaa mRNA-rokotevalmistetta kuin ensimmäisellä 
rokotuskerralla, vaikka tällöin rokotusväli pitenisikin. 
 
Kansallisen ohjeistuksen mukaisesti AstraZenecan koronarokotetta on 
annettu vain 65 vuotta täyttäneelle ja sitä vanhemmalle. 
Modernan Spikevax-rokotetta ja BioNTech-Pfizerin Comirnaty-
rokotetta voidaan antaa 12 vuotta täyttäneelle ja sitä vanhemmalle.  
 
Kansallisen ohjeistuksen mukaisesti koronarokotetta tarjotaan tällä 
hetkellä kaikille 12 vuotta täyttäneille.  
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Mikäli annetun 2. rokoteajan haluaa syystä tai toisesta aikaistaa, tulee 
asiakkaan olla yhteydessä Tyrnävän kunnan Koronavirusrokotusten 
ajanvaraus puhelinnumeroon 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.  
 
1. Soitamme takaisin muutaman arkipäivän kuluessa.  

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

 
2. Rokotepaikalle on hyvä ottaa mukaan henkilöllisyyden varmenta-

mista varten kelakortti tai vastaava henkilökortti. 
 
 
Huomioitavaa rokotukselle saapuessasi: 
Rokotukset annetaan neuvolassa, voit saapua suoraan 
vastaanoton 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 
vastaanoton odotusaulassa. 

4. Käytäthän kasvomaskia rokotukselle saapuessa. 
5. Rokotukselle ei saa tulla, jos on lieviäkään flunssaoireita. 
 
 
Lisätietoa: 
https://thl.fi/fi/-/thl-ehdottaa-kolmatta-koronarokoteannosta-

rajatuille-ryhmille-muun-vaeston-osalta-tilannetta-arvioidaan-syksyn-

aikana?redirect=%2Ffi%2F 

 
 
Johtava lääkäri  Palvelupäällikkö 
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