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KORONAROKOTUKSET 
 

KORONAROKOTUKSET 
 
THL suosittelee kolmatta rokoteannosta kaikille 18 vuotta 
täyttäneille, 12–17-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville sekä 
voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille.  
Myös muille 12–17-vuotiaille voidaan antaa kolmas rokoteannos, jos se 
on tarpeen erityisestä syystä, esimerkiksi rokotustodistusta varten. 
Seuraavilla ryhmillä on suurin lääketieteellinen tarve kolmannelle 
annokselle: 

• voimakkaasti immuunipuutteiset 12 vuotta täyttäneet ja sitä 
vanhemmat 

• lyhyellä, alle 6 viikon annosvälillä rokotetut 18 vuotta täyttäneet 
ja sitä vanhemmat 

• kaikki 60 vuotta täyttäneet 
• laitoksissa ja hoivakodeissa asuvat 18 vuotta täyttäneet ja sitä 

vanhemmat 
• lääketieteellisiin riskiryhmiin 1 ja 2. kuuluvat 12 vuotta 

täyttäneet ja sitä vanhemmat. Raskaana olevat kuuluvat vakavan 
koronavirustaudin riskiryhmään. 

• koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö, 
ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö sekä muuta kiireellistä 
hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. 

 
Euroopan komissio on hyväksynyt Biontech-Pfizerin Comirnatyn, 
Modernan Spikevaxin ja Janssenin rokotteen käytön tehosteannoksina 
18 vuotta täyttäneille. Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta 
täyttäneille voidaan käyttää Comirnatya ja Spikevaxia.  
Comirnatya voidaan käyttää tehosteannoksena kaikille 12–17-vuotiaille. 

• Janssenin adenovirusvektorirokotetta voidaan antaa kolmantena 
annoksena 65 vuotta täyttäneille. Janssenin rokotetta voidaan 
antaa kolmantena annoksena myös niille 18–64-vuotiaille, joille 
ei lääketieteellisesti syystä voida antaa Comirnaty- tai Spikevax-
rokotetta.  

• Kolmantena annoksena voidaan antaa 18 vuotta täyttäneille 
Novavaxin Nuvaxovid-rokotetta, jos rokotettavalla on 
lääketieteellinen este ottaa muita rokotteita tai rokotettava ei 
halua ottaa muita rokotteita. 

Suurin osa ihmisistä ei tarvitse suojan kannalta kolmatta 
annosta, jos he ovat sairastaneet koronataudin ja saaneet 
kaksi rokoteannosta. 
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• Voimakkaasti immuunipuutteisille suositellaan kolmatta 
annosta, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 
kuukautta.  

• 60 vuotta täyttäneille ja yli 18-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville 
kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta rokotuksesta on 
kulunut 3–4 kuukautta.  

• Alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmas 
rokoteannos voidaan antaa 4–6 kuukauden kuluttua toisesta 
annoksesta.  

• 12–17-vuotiaille voidaan antaa kolmas rokoteannos, kun toisesta 
annoksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta. 

 
 
 
4. KORONAROKOTUKSET 
 
THL suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia 
 

• 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti 
heikentynyt 

•  80 vuotta täyttäneille  
• iäkkäiden hoivakodeissa asuville. 

 
Tehosteannoksen voi antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 
vähintään kolme kuukautta. 
Voimakkaasti immuunipuutteisilla ihmisillä sekä 80 vuotta täyttäneillä 
henkilöillä vakavan taudin riski on muuta väestöä suurempi. Neljänsillä 
rokoteannoksilla pyritään ehkäisemään vakavia taudinkuvia, kuolemia 
sekä menetettyjä elinvuosia. 
Voimakkaasti immuunipuutteisilla neljäs rokoteannos katsotaan 
tehosteannokseksi, joka vastaa muun väestön kolmatta annosta. 
Voimakkaasti immuunipuutteisilla perusrokotussarjaan kuuluu kolme 
annosta, muulla väestöllä kaksi. 
 
Lisätietoa: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-
19/rokotteet-ja-koronavirus 
 
 

  Sairastettu koronatauti ja rokotukset 
Koronavirustaudin seurauksena muodostuva immuniteetti säilyy 
ainakin 6–12 kuukautta, ja todennäköisesti suojaa osittain myös eri 
virusmuunnosten aiheuttamalta vakavalta taudilta. Rokotuksilla tätä 
immuunivastetta voidaan tehostaa.  
Rokoteannoksen ja koronavirustartunnan välin on kuitenkin oltava 
riittävän pitkä, vähintään kuusi viikkoa, jotta tartunnan voidaan katsoa 
vastaavan yhtä rokoteannosta. 
 
Lisätietoa: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-
19/rokotteet-ja-koronavirus/sopivatko-koronarokotteet-kaikille 
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AJANVARAUSKÄYTÄNNÖT 
 
Varaa aika koronarokotukseen ensisijaisesti verkossa. 
  
 
Verkko/sähköinen ajanvaraus 
 
1. Mene osoitteeseen: 
https://ajanvaraus.tyrnava.mediatri.fi/ 
 
2. Valitse:  
(2.ROKOTUS) 
 
3. Jatka ajanvaraukseen 
 
4. Varaa sinulle sopiva aika rokotukselle 
 
 
Ajanvaraus puhelimitse 
 
1. Ajanvaraukset koronarokotuksiin numerosta 050 316 8798. 
Kuuntele tiedote ja toimi annetun ohjeen mukaan. 
Soita vain kerran, ja jää odottamaan 
takaisinsoittoa.  
 
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. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi esim. henkilökortilla tai Kela-
kortilla/ajokortilla. 
4. Rokotuksen jälkeen tulee odottaa odotusaulassa vielä 15 minuuttia 
mahdollisten rokotusreaktioiden varalta. Huomioithan turvavälin 
odotusaulassa.  
5. Rokotukselle ei saa tulla, jos on lieviäkään flunssaoireita. 
 
 
 


