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Tyrnävän kunta/terveyskeskus 
 

KOLMAS KORONAROKOTEANNOS 
 

Kolmas rokoteannos annetaan seuraaville ryhmille: 
• voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille 

ja sitä vanhemmille.  
• niille naisille ja 30-vuotta täyttäneille miehille, jotka ovat 

saaneet rokotteensa lyhyellä, alle 6 viikon 
annosvälillä yli 6 kuukautta sitten 

• kaikille 60 vuotta täyttäneille  
• laitoksissa ja hoivakodeissa asuville 
• lääketieteellisille riskiryhmille 1 ja 2 

 
Lääketieteellisillä riskiryhmillä tarkoitetaan rokotusjärjestyksen ryhmiä 
1 ja 2: 

Ryhmä 1: 12–69-vuotiaat, joilla on vakavalle 
koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus 
tai tila 
Ryhmä 2: 12–69-vuotiaat, joilla on vakavalle 
koronavirustaudille altistava sairaus tai tila 
 
THL-linkki: 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-
19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/vakavalle-
koronavirustaudille-alttiiden-rokotusjarjestys 

 
Kolmatta rokoteannosta ei suositella alle 30-vuotiaille 
miehille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin 1 tai 2 tai 
voimakkaasti immuunipuutteisten ryhmään.  

   
Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille 
suositellaan kolmen annoksen perusrokotussarjaa.  
Rokotussarjan kolmas annos voidaan antaa voimakkaasti 
immuunipuutteisille silloin, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut 
vähintään 2 kuukautta.  
 
Myös koronavirustaudin sairastaneelle kaksi rokoteannosta saaneelle 
voimakkaasti immuunipuutteiselle suositellaan kolmatta rokoteannosta. 
 
Koska voimakkaasti immuunipuutteisilla vakavan koronataudin riski on 
edelleen kahden rokoteannoksen jälkeen kohonnut, THL suosittelee 
kolmatta rokoteannosta myös voimakkaasti immuunipuutteisille alle 
30-vuotiaille miehille. 
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Voimakkaasti immuunipuutteisten ryhmä ei ole sama kuin 
ensimmäisellä rokotuskierroksella rokotetut riskiryhmät 1 ja 2. esim. 
diabetes, vaikea lihavuus tai uniapnea eivät kuulu nyt määriteltyyn 
voimakkaasti immuunipuutteisten ryhmään. 
 
Palvelukotien asukkaat rokotetaan palvelukodeissa. Kolmannen 
koronarokotteen antamiseen kysytään lupa joko asiakkaalta tai hänen 
omaiseltaan. He saavat tiedon rokotuksista omasta palvelukodistaan. 

 
Varovaisuusperiaatteen vuoksi THL ei toistaiseksi suosittele kolmatta 
rokoteannosta alle 30-vuotiaille miehille. Rajoitus ei koske voimakkaasti 
immuunipuutteisten kolmatta rokoteannosta. 
 

Yli 65-vuotiaat tyrnäväläiset Tyrnävän kunnan 
terveyskeskus kutsuu 3. koronarokotukseen. 

 
3. koronarokotusajan puhelimitse numerosta  

puh. 050 316 8798 
 
Rokotusajan voivat varata myös henkilöt, jotka eivät ole vielä 
rokotetta ottaneet. 
Rokotusaikoja voi varata puhelimitse vain koronarokotusten 
ajanvarausnumerosta. 
 
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 
soittoyrityksestä huolimatta, asiakkaan tulee jättää uusi soittopyyntö 
ajanvarausnumeroon. 
 
3. Rokotepaikalle on hyvä ottaa mukaan henkilöllisyyden 
varmentamista varten kelakortti tai vastaava henkilökortti. 
 
Huomioitavaa rokotukselle saapuessasi, käytäthän 
kasvomaskia rokotukselle saapuessa.: 
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. Rokotukselle ei saa tulla, jos on lieviäkään flunssaoireita. 

 
 
 

Johtava lääkäri  Palvelupäällikkö 
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