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Aikatauluihin ja ajanvaraukseen liittyviä kysymyksiä 

1. Olen 67v, onko jo tietoa milloin voisin olla oikeutettu varaamaan rokote ajan, vai onko 

tulossa joukkorokotukset? 

Ei ole vielä tietoa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kun 1. ja 2. riskiryhmän henkilöt on rokotettu, 

lähdetään rokottamaan riskiryhmään kuulumattomia henkilöitä 69-vuotiaista lähtien edeten kohti 

nuorempia. 

2. Koska muualta kuin Alajärveltä (esim. Lappajärveltä) olevalla 1. riskiryhmään kuuluva keski-

ikäisellä henkilöllä on mahdollisuus saada rokote? Saako riskiryhmäläisen kanssa samassa 

taloudessa asuvat myös samaan aikaan rokotteen? 

Koko Järvi-Pohjanmaan alueen asukkaat ovat oikeutettuja saamaan rokotteen samaan aikaan, ja 

nyt 1. riskiryhmään kuuluvat voivat varata rokoteajan. Rokotusaikoja pyritään järjestämään 

jokaiseen toimipisteeseen, mutta määrien arviointi on välillä hankalaa, koska yhteydenottoja 

tietyistä osista Järvi-Pohjanmaata ei tule aina tasaisesti verrattuna varattuihin aikoihin. 

Riskiryhmäläisen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö ei saa samaan aikaan rokotetta.  

3. Milloin Lehtimäellä rokotetaan riskiryhmään 1 kuuluvia? Kirjettä odotellen... 

Riskiryhmään 1. kuuluville ei lähetetä kirjettä, vaan jokaisen henkilön täytyy itse tutustua 

kuuluuko riskiryhmiin 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, ja sen jälkeen varata aika joko 

hyvis.fi-sivuston kautta tai soittamalla koronarokotuksien ajanvarausnumeroon 06 2412 7800. 

4. Kuinka kauan kestää rokotusajan saaminen sen jälkeen, kun on soittanut koronarokotuksen 

palvelunumeroon ja sieltä on soitettu takaisin ja tiedot otettu ylös? Tällä hetkellä tästä 

kulunut neljättä viikkoa. 

5. Meillä ollut haku jo 4 viikkoa olen soittanut jo 

 3kertaihmettelen kun moni on myöhemmin ilmoittanut ja ovat jo käyneet 

 piikillä.  

Jos soittoa ei ole kuulunut kahteen viikkoon, kannattaa soittaa uudelleen koronarokotuksien 

ajanvaraukseen. Mikäli olette odottaneet jo noin kauan, voitte soittaa yleiseen 

ajanvarausnumeroon 06 2412 7700 ja kertoa, että ette ole saaneet yhteydenottoa 

koronarokotteen saamiseksi.  

6. Milloin työikäisten perusterveiden rokotukset olisi alkamassa? Entä nuorten yli 18 v? 

Riippuu Suomeen toimitettavista rokotusmääristä. Mahdollisesti toukokuun alussa.  

7. Rokotetaanko 2.riskiryhmäläiset samoin kuin 1. riskiryhmäläiset eli ensin ryhmän 65-69 -

vuotiaat ja vasta sen jälkeen 2.riskiryhmään kuuluvat nuoremmat? 

Ajanvaraus avataan kaikille ikäryhmille 2.riskiryhmäläisten osalta samaan aikaan. 

8. Mikä on arvioitu aika, että 2. riskiryhmään päästään siirtymään? 



Ensi viikolla eli viikolla 15. 

9. Milloin voin odottaa saavani rokotteen, kun olen 57- vuotias perusterve omaishoitaja? Onko 

otettu huomioon, että jos omaishoitaja sairastuu niin että joutuu 

sairaalahoitoon/karanteeniin, niin miten onnistuu hoidettavan hoito, kun hän tarvitsee apua 

jokapäiväisissä askareissa lähes ympäri vuorokauden. 

Jos hoidettava on yli 70-vuotias, niin tällöin samassa taloudessa asuvat omaishoitajat rokotetaan 

riippumatta siitä, minkä ikäinen omaishoitaja on. 

10. Olen 75-vuotias mies, sairastan diabetesta ja sarkoidoosia ja minulla on homepölykeuhko. 

Olen 3 kertaa tilannut aikaa heti riskiryhmän aikana en ole saanut aikaa. 

Voit olla yhteydessä yleiseen ajanvarausnumeroon 06 2412 7700, ja kerro että et ole saanut 

yhteydenottoa, vaikka olet soittanut rokotusnumeroon. He ottava yhteystietosi ylös, ja välittävän 

tiedon eteenpäin.  

11. Elämänkumppanilleni, syntynyt 1948 tuli yli kuukausi sitten kirje rokotuksista, hän soitti 

kirjeessä olevaan numeroon ja luvattiin soittaa takaisin 1-3 päivän aikana, sanottiin, että 

numeronne jäi muistiin järjestelmäämme. Eipä ole soittoa kuulunut ja aikaa on mennyt n. 

1kk. Saako sitten samassa taloudessa asuva 68-vuotias kakkosluokan diabetesta sairastava 

henkilö rokotuksen? 

Sama vastaus kun edelliseen vastaukseen. Elämänkumppanisi saa iän puolesta rokotuksen, ja sinä 

kuulut 1. riskiryhmään, eli voitte varata ajan teille molemmille ajanvarausta varten. 

12. Toisella meistä on sepelvaltimontauti ja toisella jatkuvaa kortisonilääkitystä vaativa astma 

niin mihin rokotusryhmään kuulumme ja mikä rokotusyhtiö olisi kyseessä? 

Sekä sepelvaltimotauti että jatkuvaa kortisonilääkitystä vaativa astma kuuluvat 2. riskiryhmään, 

jonka rokotukset alkavat ensi viikolla eli viikolla 15. Käytettävä rokotevalmistetta ei pystytä 

etukäteen sanomaan, vaan tällöin käytetään aina kulloinkin käytettävissä olevaa 

rokotevalmistetta THL:n antamien ohjeiden mukaan. 

13. Lähetetäänkö alle 70-vuotiaille kirjettä, kun voi varata aikaa rokotukseen? 

Ei lähetetä. Paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa tiedotamme aina ryhmistä, jotka voivat 

varata aikoja koronarokotusta varten. Aika varataan itse joko hyvis.fi-palvelusta tai 

koronarokotusten ajanvarausnumerosta 06-2412 7800. 

Yleistä rokotuksista 

1. Jos koronavirusrokkotteen jälkeen ei ilmene yhtään mitään oireita, tarkoittaako se sitä että 

vasta aineita ei muodostu? Miksi toisille tulee flunssan oireita ja toisille ei mitään? 

Koronavirusrokotteen jälkioireet ovat täysin yksilöllisiä, ja vaikka mitään oireita ei tulisi, tästä 

huolimatta vasta-aineita muodostuu eli rokote toimii toivotusti. 

2. Mitä/minkä valmistajan rokotetta 1. riskiryhmään kuuluvalle henkilölle käytetään? 

Riippuu iästä: 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille saatetaan käyttää Comirnaty- tai AstraZenecan 

rokotetta, ja alle 65-vuotiaille tällä hetkellä ainoastaan Comirnaty-rokotetta. 

3. Voiko riskiryhmään kuuluva henkilö valita minkä rokotteen ottaa? Leena 



Ei voi valita. Kun takaisinsoittopalvelusta ollaan yhteydessä, kerrotaan mitä rokotevalmistetta on 

tarkoitus käyttää. Mikäli henkilö ei halua kyseistä rokotevalmistetta, annetaan aika seuraavalle 

halukkaalle. Tullessa rokotusajalle ei ole valittavissa, mitä rokotetta annetaan. 

4.  Jos on jo aiemmin valinnut muun terveyskeskuksen kuin oman asuinpaikkakuntansa 

terveyskeskuksen, niin kummasta saa koronarokotteen? 

Rokotus otetaan siellä terveyskeskuksessa, jonka henkilö on valinnut omakseen.  

5. Iäkkäät, terveyttään hyvin vaalivat vanhempani ovat sanoneet ehdottoman ja varman ein 

koronarokotuksille. Minkä ohjeen antaisitte rokotteista kieltäytyville? 

Viimeinen vuosi on osoittanut sen, että ainoa keino koronaepidemian sammuttamiseen on 

rokottaminen. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan ainakin 70% väestöstä tulisi rokottaa, jotta 

saavutetaan ns. laumaimmuniteetti, ja koronavirus ei pääse uudelleen leviämään väestössä. Tällä 

hetkellä alle 16-vuotiaita ei saa rokottaa olleenkaan, joten olisi ensiarvoisen tärkeää saada kaikki 

yli 16-vuotiaat rokotettua. Nämä ovat yhteiset talkoot.  

Mitä iäkkäämpi ja sairaampi ihminen on, sitä vakavampia oireita koronatartunta voi aiheuttaa. 

Verrattuna kouluikäisiin, 65-74-vuotiailla on 40x riski sairaalahoidolle ja 1300x riski kuolemalle, jos 

ikäihminen saa koronavirustartunnan. Tämä riski nousee vielä edelleen vanhemmissa ikäryhmissä. 

Rokote antaa hyvin tehokkaan suojan kantajilleen etenkin näitä vakavia, sairaalahoitoa ja 

kuolemia aiheuttavia tautimuotoja vastaan. 

6. 84-vuotiaalle kärsi rokotuksen jälkeen kolmena yönä ripulista, lihaskivuista ja 

hengenahdistuksesta (eri öinä). Tuleeko toisesta rokosta samoja haittavaikutuksia ja jos 

tulee, onko ne voimakkaampia vai lievempänä? Onko syytä jättää toinen rokotus 

hankkimatta? 

Rokotteen jälkeen voi esiintyä tällaisia haittavaikutuksia, jotka eivät ole vaarallisia, mutta varsin 

ikäviä. Se ei kuitenkaan ole este toisen rokotteen ottamiselle. Kuitenkin ensimmäisestä 

rokoteannoksesta on jo tehoa koronavirusta vastaan. Tehosterokotteen siirtämisestä 12 viikon 

päähän ensimmäisestä rokotuksesta toivotaan vähentävän tämän kaltaisia haittavaikutuksia. 

 

Astra Zenecaan liittyvät kysymykset 

1. Kysyisin AstraZeneca rokotteen sopivuudesta minulle. Olen 66 v. ja laboratoriokokeissa 

trombosyyttiarvoni ovat olleet koholla. Lähisuvussani on sydän- ja verisuonisairauksia. 

Voinko turvallisesti ottaa Astra Zeneca rokotteen, kun tämän rokotteen saaneilla on vaarana 

veritulppariski? 

THL:n 6.4. antaman tiedotteen mukaan THL noudattaa varovaisuusperiaatetta ja sen vuoksi 

AstraZenecan rokotetta ei anneta niille 65 vuotta täyttäneille, jotka ovat aikaisemmin sairastaneet 

aivolaskimotukoksen eli sinustromboosin tai hepariinihoitoon liittyvän trombosytopenian eli 

verihiutaleniukkuuden (HIT). Aikaisemmin sairastettu aivoinfarkti, aivoverenvuoto tai 

lukinkalvonalainen vuoto ei ole este rokotteen antamiselle. Myöskään aikaisemmin sairastettu 

keuhkoveritulppa tai syvä laskimotukos esimerkiksi alaraajoissa ei ole este AstraZenecan 

rokotteen antamiselle.  

Kaikissa lääkevalmisteissa on aina haittavaikutuksia, mutta paljon keskusteltu veritulppariski ei 

olisi sinulla yhtään isompi kuin muillakaan 65-vuotiailla. 



2. Olen 65 v, äskettäin aloitettu Eliquis-verenohennuslääke, taipumusta sydämen 

rytmihäiriöihin ja minulla on suonikohjuja. Onko joku muu rokote turvallisempi kuin se 

AstraZenecan rokote, joka pelottaa? 

Kuten edellä mainittiin, ainoastaan niiden henkilöiden osalta, jotka ovat aikaisemmin sairastaneet 

aivolaskimotukoksen eli sinustromboosin tai hepariinihoitoon liittyvän trombosytopenian eli 

verihiutaleniukkuuden (HIT), rokottaminen on turvallisempaa jollakin toisella valmisteella. 

 

Yleisesti AstraZenecan rokotevalmisteesta: 

On hyvä, että yhteys AstraZenecan rokotteen ja vakavien verisuonitukosten välillä tutkitaan 

tarkasti. Rokotetta on annettu maailmanlaajuisesti 28,5 miljoonaa annosta, ja yhteensä 66 

epäiltyä tapausta on raportoitu. Suomessa tutkitaan kolmea tapausta. Tärkeää on huomioida, että 

jos saa koronatartunnan, riski vakaville verisuonitukoksille on moninkertainen verrattuna 

AstraZenecan rokotteen mahdolliseen haittavaikutukseen. AstraZenecan rokotteen hyödyt 

voittavat moninkertaisesti haitat.  

Jos vakavia verisuonitukoksia esiintyy, tulevat oireet 14 vuorokauden sisällä rokotuksesta. Mikäli 

AstraZenecan rokotteen jälkeen tulee voimakasta pää- tai mahakipua, lisääntynyt hengenahdistus 

tai havaitsee laajoja mustelmia, tulee hakeutua välittömästi päivystysvastaanotolle ja tuoda ilmi, 

että on saanut rokotteen 14 vuorokauden sisällä. Vakava verisuonitukos saadaan hoidettua 

terveydenhuoltoalan ammattilaisten toimesta. Aiheen ympärillä käydyn keskustelun takia 

terveydenhuoltoalan ammattilaiset ovat hyvin selvillä mahdollisista rokotusten jälkeen tulleista 

vakavien verisuonitukosten oireista ja tarvittavista hoitotoimenpiteistä. 

 

 


