
 

 

TIEDOTE 
4. KORONAROKOTUS  

 
 
    26.08.2022 
 
 
 
Tyrnävän kunta/terveyskeskus 
 

THL suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia 
 

• 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti 
heikentynyt 

• 60 vuotta täyttäneille  
• 18–59-vuotiaille, jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin 

riskiryhmiin 
 

Suositellut koronarokotteet ovat paras tapa suojautua vakavalta 
koronavirustaudilta. 
Tehosteannoksen voi antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 
vähintään kolme kuukautta. 
Koronataudin sairastanut ja kolme rokoteannosta saanut ei 
tarvitse neljättä rokoteannosta, sillä sairastettu tauti vastaa 
yhtä rokoteannosta.  
 
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. 
 
Vakavan koronataudin riski on ollut koko epidemian ajan korkein 
kaikkein ikääntyneimmillä. THL:n kansalliseen rekisteriaineistoon 
pohjautuvasta analyysista käy ilmi, että kolmen rokoteannoksen jälkeen 
80 vuotta täyttäneiden suojateho vakavaa tautia vastaan on alempi 
nuorempiin ikäryhmiin verrattuna. Hyvin ikääntyneillä ja hauraammilla 
ei kehity yhtä hyvää vastetta rokotteille, ja siksi heillä rokotteiden 
antama suojateho laskee muuta väestöä nopeammin ja matalammalle 
tasolle. 
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THL suosittelee viidensiä koronarokoteannoksia 
 

• 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on 
voimakkaasti heikentynyt.  

 
Tehosteannoksen voi antaa, kun neljännestä annoksesta on kulunut 4–6 
kuukautta. Koronavirustartunta vastaa yhtä rokoteannosta 
myös immuunipuutteisilla, joten taudin sairastanut ja neljä 
rokoteannosta saanut ei tarvitse viidettä rokoteannosta tässä 
vaiheessa.  
Voimakkaasti immuunipuutteisilla vakavan taudin riski on erityisen 
suuri.  
 
THL:n alustavien tutkimustulosten mukaan neljännen rokoteannoksen 
jälkeinen vasta-aineiden määrä jää vakavasti immuunipuutteisilla 
keskimäärin kolmasosaan terveiden aikuisten kolmannen annoksen 
jälkeisestä rokotevasteesta. Vakavasti immuunipuutteisilla rokotevasteet 
vaihtelevat, sillä immuunipuutoksen vakavuus vaikuttaa vasteen 
suuruuteen. 
 
 
Varaa aika koronarokotukseen ensisijaisesti 
verkossa. 
  
 
Koronarokotusten verkkoajanvaraus: 
 
Varaa aika koronarokotukseen osoitteessa: 
https://ajanvaraus.tyrnava.mediatri.fi/ 
 
   
Koronarokotusten puhelinajanvaraus: 
 
Ajanvaraukset koronarokotuksiin numerosta 050 316 8798. 
 
Kuuntele tiedote ja toimi annetun ohjeen mukaan. 
Soita vain kerran, ja jää odottamaan takaisinsoittoa.  
Soitamme takaisin muutaman arkipäivän kuluessa. 
 
Koronavirusrokote tarjoaa suojaa koronavirustautia ja 
erityisesti sen vakavia muotoja vastaan. Rokotukset ovat 
vapaaehtoisia ja maksuttomia. Lisätietoja koronarokotuksista 
kunnan nettisivuilla. 
 
Lisätietoa: 
https://thl.fi/fi/-/thl-n-suositus-kunnat-voivat-laajentaa-neljansia-
koronarokotuksia-tiettyihin-vaestoryhmiin-jo-heinakuussa 
 
 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-
19/rokotteet-ja-koronavirus/oma-koronarokotus-miten-miksi-ja-
milloin- 
 


