
 

 

ROKOTUSTEN ETENEMINEN SUONENJOELLA JA RAUTALAMMILLA  

 
ROKOTETTAVA RYHMÄ 
 

 
TILANNE (päivitetty 30.3.2021/MH) 

 
Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita 
hoitavien vuodeosastojen ja 
päivystysosastojen sekä ensihoidon 
henkilökunta 
 

 
ROKOTETTU 

 
Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita 
hoitavien infektiovastaanottojen henkilökunta 
ja koronanäytteenottojen  
 

 
ROKOTETTU 

 
Iäkkäiden sosiaalihuollon asumispalvelujen ja 
laitoshoidon tehostetun palvelun 
toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen 
hoivan asukkaat ja henkilökunta  
 
 

 
ROKOTETTU 

 
Kotihoidon asiakkaat 
 
 

 
ROKOTETTU 
(2. rokotuskerta huhti-toukokuussa) 

 
≥ 80-vuotiaat ja samassa taloudessa asuvat 
omaishoitajat ja ikääntyneet* 
 
 

 
ROKOTETTU 
(2. rokotuskerta touko-kesäkuussa) 

 
75–79 -vuotiaat ja samassa taloudessa asuvat 
omaishoitajat ja ikääntyneet* 
 
 

 
ROKOTETAAN PARHAILLAAN 

 
70–74 -vuotiaat ja samassa taloudessa asuvat 
omaishoitajat  
 
 

 
ROKOTETAAN PARHAILLAAN 

 
16-69 -vuotiaat, joilla on vakavalle 
koronavirustaudille erittäin 
voimakkaasti altistava sairaus 
(Kts. THL:n määrittelemät riskiryhmät 1 ja 2) 

 
ROKOTUKSET KESKEYTETTY 
TOISTAISEKSI (THL:n ohjeen mukaisesti 
kaikki rokotteet keskitettävä 70 vuotta 
täyttäneisiin) 
 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat/riskiryhmien-koronarokotusten-priorisointijarjestys


 
18-69 -vuotiaat, joilla on vakavalle 
koronavirustaudille altistava sairaus 
 
(Kts. THL:n määrittelemät riskiryhmät 1 ja 2) 

 
ALOITUSAIKA EI VIELÄ TIEDOSSA 

 

* 70 vuotta täyttäneitä rokottaessa voidaan rokottaa kaikki samassa taloudessa asuvat 70 vuotta 

täyttäneet samanaikaisesti, talouden vanhimman rokotusvuoron mukaan, mikäli tämä on 

käytännön järjestelyiden suhteen toteutettavissa. 

THL suosittelee, että saattohoitovaiheessa olevia henkilöitä ei rokoteta.  Heikkokuntoisten, 

hauraiden henkilöiden rokottamisesta päätetään tapauskohtaisesti yhteistyössä hoitavan lääkärin, 

rokotettavan ja hänen omaistensa kanssa.  

Missä järjestyksessä väestö rokotetaan? 

Koronavirusrokotteet saapuvat Suomeen pienissä erissä, minkä vuoksi väestö rokotetaan tietyssä 
järjestyksessä. Järjestys määräytyy lääketieteellisin perustein.  

Suomen rokotusjärjestyksen tavoitteena on vähentää vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia 
kuolemia, ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitää terveydenhuollon kantokykyä. Valittu 
rokotusjärjestys tukee näitä tavoitteita. 

Rokotusjärjestys antaa ohjeet siihen, missä järjestyksessä eri ryhmien rokotukset tulee aloittaa. 
Jotta rokotukset etenisivät mahdollisimman nopeasti ja joustavasti, peräkkäisiä ryhmiä rokotetaan 
limittäin. Seuraavan ryhmän rokotukset voidaan siis aloittaa, kun edellisen rokotukset ovat vielä 
käynnissä.   

Myös linjaukset rokotteiden kohdentamisesta eri ikäryhmille vaikuttavat rokotusten etenemiseen 
niin, että tiettyä rokotetta annetaan aina sille ryhmälle, joka on kyseisen rokotteen ikäryhmässä 
seuraavana rokotusjärjestyksessä.  

Linjaukset annosvälistä ja rokotteiden kohdentamisesta eri ikäryhmille 

Kaikki Suomessa käytössä olevat koronarokotteet vaativat kaksi rokoteannosta. 

Vallitsevassa epidemiatilanteessa kaikkien koronarokotteiden annosväli pidennetään 12 
viikkoon. 

70-vuotiaiden ja sitä vanhempien rokottamiseen käytetään mRNA-rokotteita (BioNTech-Pfizerin 
Comirnaty ja Moderna), joiden suojatehosta myös ikääntyneillä on jo tutkimusnäyttöä. Päiv. 
10.3.2021 THL:n nimittämä Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR toteaa, että AstraZenecan 
koronavirusrokotetta voidaan tästä lähtien antaa myös ikääntyneille eli 70 vuotta täyttäneille. Päiv. 19.3.2021 
AstraZenecan rokotteen käyttö keskeytetty toistaiseksi. Päiv.24.3.2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL) on päättänyt, että koronarokotuksia AstraZenecan rokotteella voidaan jatkaa 65 vuotta täyttäneillä 
maanantaista 29.3. alkaen.  

Lisäksi 16–17 -vuotiaalle, jolla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava 
sairaus tai tila, annetaan Comirnaty –rokote, koska se on ainoa käytössä oleva koronavirusrokote, 
jolla on myyntilupa 16 vuotta täyttäneelle ja sitä vanhemmalle. 

(lähde: www.thl.fi) 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat/riskiryhmien-koronarokotusten-priorisointijarjestys

