
Koronarokotuksista ajankohtaista (26.1.2021) 

- Tällä hetkellä käytössä rokotteena on Comirnaty eli BNT162b2-rokote (Pfizer-BioNTech), joka antaa 
suojaa SARS-CoV-2 viruksen aiheuttamaa COVID-19 -tautia vastaan. Rokote ehkäisee erittäin 
tehokkaasti etenkin vakavaa COVID-19-tautia.   
Lisätietoa: 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-
ammattilaisille/comirnaty-eli-bnt162b2-koronavirusrokote 
 

-Lapualla on menossa 1 ryhmän (katso alla oleva luettelo 1.1 - 1.5) rokotukset. Lähes kaikki halukkaat 
koronapotilaiden hoitoon, näytteenottoon ja tutkimiseen sekä näiden tilojen siivoukseen osallistuvat on 
rokotettu ainakin kertaalleen ja ikäihmisten asumispalveluyksiköiden henkilöstön rokotukset on aloitettu 
viikolla 3. Ensi viikolla siirrytään rokottamaan asumispalveluyksiköiden asukkaita. 
 
-Valitettavasti rokotteiden saatavuus Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle on ollut odotettua heikompaa, 
joten rokotukset etenevät vielä hitaasti, vaikka rokotusvalmius olisi miten hyvä. Uusia rokotteita on jo 
maahan saapunut (Moderna käytössä lähinnä Lapin alueella) ja toivottavasti lisää saapuu lähiviikkoina. 
 
- EU on toistaiseksi tehnyt rokotehankintaa koskevassa yhteistyössä ennakko-ostosopimuksen 
AstraZenecan kanssa ja osto-oikeussopimuksen BionTech-Pfizerin, Modernan, Curevacin, 
Johnson&Johnsonin ja SanofiPasteur-GSK:n kanssa.  
 
- Alle 16-vuotiaita ei tämän hetken tiedon mukaan rokoteta 
 
-Tiedotamme rokotusasioista paikallislehdissä, kaupungin Internet-sivuilla. Kannattaa myös 
seurata THL:n ja EPSHP:n uutisia. 
 

ROKOTUSJÄRJESTYS (THL SUOSITUKSEEN PERUSTUVA) 

1. Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan 
henkilöstö ja asukkaat 

1. Teho-osastojen henkilökunta 
2. Todettuja tai epäiltyjä COVID-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen sekä 

ensihoidon henkilökunta 
3. Todettuja tai epäiltyjä COVID-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen henkilökunta, 

koronanäytteenottojen henkilökunta ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä laboratoriohenkilökunta 
4. Iäkkäiden sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen 

eli ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat (ryhmiä 3 ja 4 voidaan rokottaa samaan 
aikaan) 

5. Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö rajatusti, esimerkiksi elinsiirtoyksikköjen 
henkilökunta 

Näiden ryhmien kokonaismäärä on runsaat 150 000 ihmistä, kun mukaan lasketaan vain ikääntyneiden 
hoivapalvelut. 

2. Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia 

1. 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat, mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat 
2. 75–79-vuotiaat, mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat 
3. 70–74-vuotiaat, mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat. 
4. Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus. 

Vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavia sairauksia ovat esimerkiksi 
krooninen vaikea munuaissairaus, vaikea elimistön vastustuskykyä heikentävä tila (elinsiirto, 
akuutti syöpähoito) ja vaikea krooninen keuhkosairaus. 

5. Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus. Vakavalle 
koronavirustaudille altistavia sairauksia ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti ja kirroottinen 
maksasairaus. 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/comirnaty-eli-bnt162b2-koronavirusrokote
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/comirnaty-eli-bnt162b2-koronavirusrokote


Perussairauksista kärsivien rokotusjärjestykseen vaikuttaa se, miten rokote tehoaa näissä ryhmissä. Yli 
70-vuotiaita henkilöitä on Suomessa kaikkiaan noin 800 000. Vakavan koronavirustaudin 
riskiryhmät    (avaa linkki) 

3. Muu väestö  
Koronavirusrokotteita tarjotaan koko väestölle, kun niitä on riittävästi saatavilla. Lasten rokottaminen 
tulee ajankohtaiseksi vasta lapsia koskevien rokote- ja vaikuttavuustutkimusten valmistuttua. 

Kun saatavilla on lisää tietoa uusista koronarokotteista, niiden myyntiluvista ja maahan saapumisesta, 
lääketieteellisten riskiryhmien rokotuksia koskevaa arviointia jatketaan.  Samalla listausta voidaan 
tarkentaa niin, että perussairauksia sairastavat jaetaan useampaan ryhmään riskin suuruuden 
perusteella.  

Lisäksi priorisointilistausta voidaan tällöin täsmentää sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten 
että muun väestön osalta. 
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