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Koronarokotukset laajenevat edelleen Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä 

Kaikki 60-vuotta tänä vuonna täyttävät ja sitä vanhemmat voivat varata 
koronarokotusaikoja. Edelleen rokotusaikoja voivat varata kaikki 1. ja 2. riskiryhmiin 
kuuluvat 16-vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat. 

Koronarokotusaikoja voi varata ma-to klo 9-15 puh. 0447591025 

Kaikki 60-vuotiaat (v. 1961 syntyneet) ja sitä vanhemmat henkilöt: puh. 044 
7591 025, kuuntele ohje ja valitse numero yksi (1), kuuntele ohjeet, sinulle soitetaan 
takaisin 

16-vuotta tänä vuonna täyttänyt ja sitä vanhemmat (v. 2005-) 1. riskiryhmään tai  
2. riskiryhmään kuuluvat henkilöt: puh. 044 7591 025, kuuntele ohje ja valitse 
numero kaksi (2), kuuntele ohjeet, sinulle soitetaan takaisin.  

Rokotteiden kohdentaminen eri ikäryhmille THL:n linjauksen mukaisesti 

• Alle 65-vuotiaalle aloitetaan uusia rokotussarjoja vain mRNA-rokotteilla 
(PhizerBiontechin tai Modernan rokote) 

• Alle 65-vuotiaalle, joka on ehtinyt saada ensimmäisen rokoteannoksen 
AstraZenecan rokotteella, annetaan toinen rokoteannos mRNA-rokotteella.  

• Alle 65-vuotias ei voi halutessaan valita AstraZenecan rokotetta. 
  

• 65 vuotta täyttäneelle ja sitä vanhemmalle voidaan käyttää kaikkia käytössä 
olevia koronarokotteita.  

• Uusien rokotussarjojen suhteen 65 vuotta täyttänyt voi viikosta 18 eteenpäin 
itse valita, haluaako hän AstraZenecan rokotteen vai mRNA-rokotteen. 

• Toinen rokotusannos annetaan 65 vuotta täyttäneelle rokotettavalle samaa 
rokotetta kuin ensimmäisellä kerralla. Tästä poiketaan vain, jos rokotteelle on 
ilmennyt jokin vasta-aihe, esimerkiksi jos ensimmäisestä annoksesta on tullut 
vakava allerginen reaktio. 

 
Tulevia THL:n webinaareja 
THL järjestää kansalaisille avoimen yleisötilaisuuden koronarokotuksista torstaina 
29.4. kello 17.30–18.30. Verkossa järjestettävässä tilaisuudessa THL:n asiantuntijat 
vastaavat yleisön ennakkoon lähettämin kysymyksiin. 

  
Kysy koronarokotuksista! THL:n asiantuntijat vastaavat yleisön 
kysymyksiin 

 

https://thl.fi/fi/-/kysy-koronarokotuksista-thl-n-asiantuntijat-vastaavat-yleison-kysymyksiin-avoimessa-verkkotilaisuudessa
https://thl.fi/fi/-/kysy-koronarokotuksista-thl-n-asiantuntijat-vastaavat-yleison-kysymyksiin-avoimessa-verkkotilaisuudessa


 

 

 

Riskiryhmään 1 kuuluvat 16–64-vuotiaat, joilla on koronavirustartunnan vaikealle 

muodolle erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila:  

o elinsiirto tai kantasolusiirto  

o aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti  

o vaikea puolustusjärjestelmän häiriö  

o vaikea krooninen munuaissairaus  

o vaikea krooninen keuhkosairaus  

o lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes  

o Downin oireyhtymä  

Riskiryhmään 2 kuuluvat 16–64-vuotiaat, joilla on  

o jatkuvaa lääkitystä vaativa astma  

o vaikea sydänsairaus, mm. sydämen vajaatoiminta (ei pelkkä 

verenpainetauti)  

o aivohalvaus tai muu hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila  

o immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen  

o vaikea krooninen maksasairaus  

o tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta  

o vaikea uniapnea  

o psykoosisairaus  

o sairaalloinen lihavuus (painoindeksi yli 40)  

Lue lisää: www.thl.fi 

 

 


