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Tyrnävän kunta/terveyspalvelut 
 

Influenssarokotteen saavat kansallisessa ohjelmassa maksutta ne, joiden 
terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle 
rokotuksesta on merkittävää hyötyä. Maksuttomaan 
influenssarokotukseen ovat oikeutettuja 
- Raskaana olevat naiset 
- Kaikki 65 vuotta täyttäneet 
- Alle 7-vuotiaat lapset 
- Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat 
- Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen 

asepalveluksen aloittavat naiset 
 
Maksuttomaan rokotukseen on oikeus myös henkilöillä, jotka asuvat tai 
oleskelevat pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa kuten 
vankeinhoitolaitoksissa ja vastaanottokeskuksissa. 
     
Influenssarokotuksen saavat maksutta lisäksi 
- Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö, joka 

osallistuu potilaiden ja asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon 
- Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiri: 
Kansallisen rokotusohjelman maksuttoman 
influenssarokotteen voi antaa ihmiselle, joka  

• on toistuvasti läheisessä kontaktissa vakavalle 
influenssalle erityisen alttiiseen ihmiseen 

• on toistuvasti läheisessä kontaktissa sellaisen vakavalle 
influenssalle alttiin ihmisen kanssa, jota ei voida suojata 
influenssarokotteella. 

Toistuvasti läheisellä kontaktilla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö 
asuu samassa asunnossa tai on viikoittain kasvotusten 
tekemisissä suojattavan ihmisen kanssa. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on muuttanut lähipiiriä koskevaa asetusta. 
Asetusmuutos tuli voimaan 18.10.2021. 
 
THL-linkki: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote 
 
 
Influenssarokotuksen kanssa samaan aikaan 
koronarokotuksen kolmannen annoksen, jos koronarokotteen 
toisesta annoksesta on kulunut kuusi kuukautta ja olet 60 vuotta 
täyttänyt, kuulut sairautesi vuoksi riskiryhmiin 1 tai 2, tai olet saanut 1. 
ja 2. koronarokotusannoksen alle 6 viikon aikavälillä. Jos olet 
voimakkaasti immuunipuutteinen ja koronarokotuksen toisesta 
annoksesta on kulunut kaksi kuukautta, saat myös koronarokotuksen 
kolmannen annoksen.  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/raskaana-olevien-influenssarokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/65-vuotta-tayttaneiden-influenssarokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/alle-7-vuotiaiden-lasten-influenssarokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/sairauden-tai-hoidon-vuoksi-riskiryhmaan-kuuluvien-influenssarokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/varusmiespalveluksen-aloittavien-influenssarokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/varusmiespalveluksen-aloittavien-influenssarokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/sosiaali-ja-terveydenhuollon-henkiloston-influenssarokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/sosiaali-ja-terveydenhuollon-henkiloston-influenssarokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote
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Jos henkilö ei ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, hän voi 
ostaa rokotteen apteekista reseptillä. 
 
Influenssakaudella 2021–2022 rokotusohjelmassa tarjotaan 
- pistettävää VaxigripTetra-rokotetta kaikille ikäryhmille  
- FluenzTetra-nenäsumuterokotetta 2–6-vuotiaille  

 
Maailman terveysjärjestö WHO valitsee vuosittain rokotteeseen ne 
viruskannat, jotka todennäköisimmin aiheuttavat influenssaa.  WHO 
valitsee viruskannat eri maista saamiensa seurantatietojen perusteella. 
Influenssakaudella 2021–2022 VaxigripTetra ja FluenzTetra-
rokotteiden viruskannat ovat 

• A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09 -kaltainen viruskanta 
• A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2) -kaltainen viruskanta 
• B/Washington/02/2019-kaltainen viruskanta (Victoria-

haara) 
• B/Phuket/3073/2013-kaltainen viruskanta (Yamagata-

haara) 
Molemmat A-viruskannat on vaihdettu viime kauden rokotteisiin 
verrattuna. B-viruskannat ovat pysyneet samoina. Rokote antaa edelleen 
suojaa myös sikainfluenssan jälkeläisvirusta vastaan. 
 
 
 
 

LASTEN, AIKUISTEN JA RISKIRYHMIIN KUULUVIEN 
INFLUENSSAROKOTUKSET TYRNÄVÄN 
TERVEYSKESKUKSESSA  
ilman ajanvarausta 
 

torstai   18.11 klo 8:15-15:30   
A-K (sukunimen ensimmäinen alkukirjain) 
 

tiistai   23.11 klo 8:15–15:30   
L-R (sukunimen ensimmäinen alkukirjain) 
 

keskiviikko 1.12 klo 8:15-15:30  
S-Ö (sukunimen ensimmäinen alkukirjain) 
 
ja ylimääräinen päivä 

torstai  9.12 klo 8:15-15:30   
heille, joille 18.11, 23.11 tai 1.12 ei sovi 
  
 
TEMMESLÄISTEN INFLUENSSAROKOTUKSET ja 
KORONAROKOTUKSET Temmeksen terveysasemalla 
 

maanantai  29.11 klo 8:15-15:30 
 
 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/pistoksena-annettava-influenssarokote
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/nenasumutteena-annettava-influenssarokote-lapsille
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Yli 65-vuotias, voit varata ajan myös seniorineuvolan 
sairaanhoitajalta.  
Rokotukset mahdollisia Temmeksellä ja Tyrnävän terveyskeskuksessa. 
 Seniorineuvolan sairaanhoitaja 
 Sirpa Haapakorva p. 050 058 5410 
 
Kotihoidon asiakas, kotihoidon sairaanhoitaja huolehtii 
influenssarokotuksen. 
 Kotisairaanhoitaja Elisa Kauppi p. 050 344 6773 
 
Tehostetun palveluasumisen asukkaat saavat influenssarokotteen 
omassa tehostetun palveluasumisen yksikössä. 

 
 

 
Huomioitavaa rokotukselle saapuessasi, käytäthän 
kasvomaskia rokotukselle saapuessa:  
 
Rokotukset annetaan neuvolassa, voit saapua suoraan neuvolan aulaan. 
 
1. Muista tullessasi käsien desinfiointi ja suojamaskin käyttö sekä 

hyvät turvavälit. 
2. Ota mukaasi influenssarokotukseen Kela-kortti tai lapsen 

neuvolakortti.  
3. Pue yllesi rokottamista helpottavat vaatteet, esim. pusero, jonka 

hihan saa helposti nostettua ylös. 
4. Rokotuksen jälkeen on syytä varautua odottamaan rokotuspaikalla 

noin 10–15 minuutin ajan.  
5. Muista myös odotustiloissa hyvä käsihygienia, suojamaski ja 

turvavälit. 
6. Rokotukselle ei saa tulla, jos on lieviäkään flunssaoireita. 

 
 
 
 
 

Johtava lääkäri  Palvelupäällikkö 
Liisa Kylmänen  Kristiina Orajärvi 

 


