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 Saarikassa rokotukset etenevät väestöryhmittäin ja tällä hetkellä kutsumme rokotusvuorossa 

olevia puhelimitse rokotusajalle. 

 Kaikissa ikääntyneiden rokotuksissa käytetään mRNA-rokotteita, joiden suojatehosta myös 

ikääntyneillä on jo riittävästi tutkimuksin osoitettua näyttöä. Näitä rokotteita ovat BionTech-

Pfizerin ja Modernan koronarokotteet.  Yhtä aikaa ikääntyneiden rinnalla rokotetaan niitä alle 70-

vuotiaita, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus ja jotka sen vuoksi kuuluvat 

koronavirustaudin riskiryhmään. 

 Rokotteen tehoste väli on 12 viikkoa. Syynä pidentyneeseen väliin on on lisääntynyt tieto 

käytettävissä olevan rokotteen hyvästä vasteesta jo yhden rokotuksen jälkeen. Toiseksi pyritään 

turvaamaan rokotteiden riittävyys ja saavuttamaan laajempi rokotuskattavuus nopeammin. 

Rokotukset on toteutettu alla olevaa järjestystä  noudattaen

1.Infektio potilaita hoitavat lääkärit ja hoitohenkilökunta  (Rokotettu 100%)

2. Koronanäytteenottajat (Rokotettu 100 %)

3. Infektiopotilaita hoitava osastojen henkilökunta (Rokotettu 100 %)

4. Suunterveydenhuollon päivystystyötä tekevät (Rokotettu 100 %)

6. Iäkkäiden ympärivuorokautisen hoivan asukkaat ja henkilökunta (1. rokotteen saanut 100% )
SoTe 

kuntayhtymä
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7. Kotihoidon asiakkaat ja iäkkäät omaishoitajat mukaan lukien samassa taloudessa asuvat iäkkäät omaiset 
sekä vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköt, iäkkäiden päivätoiminta sekä 
perhehoidossa olevat.( Rokotukset aloitettu ja jatkuvat muutaman viikon muiden riskiryhmien rinnalla)

8. Iäkkäät henkilöt alkaen yli 80- vuotiaista, mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat. 

- Rokotukset käynnissä, rokotteita tulee viikoittain ja rokotettavat kutsutaan sitä mukaan)

9. Yli 70-vuotta täyttäneet, mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat. 

- Rokotukset käynnistyvät, kun yli 80 –vuotiaat on rokotettu. Aikataulusta tiedotetaan 
myöhemmin 

10. Alle 70-vuotiaat henkilöt, joilla perussairaus altistaa erittäin voimakkaasti vakavalle  Covid-19-taudin 
muodolle.

-Rokotukset käynnissä. Terveysasemalta otetaan yhteys puhelimitse ja tarjotaan rokotusaikaa. Tälle 
ryhmälle on käytössä Astra Zenecan rokote)

12. Muu väestö

- Kun riskiryhmiin kuuluvat on rokotettu, siirrymme rokottamaan muuta aikuisväestöä. Aikataulusta 
tiedotetaan myöhemmin.

- Lasten rokottamisesta päätetään myöhemmin, kun riittävästi tutkimustietoa rokotteiden 
turvallisuudesta. Myöskään raskaana olevia ei rokoteta vielä.



Rokotus aikojen varaaminen

• Otamme yhteyttä rokotusvuorossa oleviin puhelimitse terveysasemalta ja 
tarjoamme rokotusaikaa. Tällä hetkellä vuorossa ovat yli 80- vuotiaat sekä erityisen 
vakaviin  riskiryhmiin kuuluvat alle 70- vuotiaat. Saamme viikoittain tietoa 
Saarikkaan saapuvista rokote eristä. 

• Viikoittaiset rokote määrät eivät ole kovin suuria, mutta etenemme tasaisesti. Kun 
rokotteiden saatavuus paranee ja rokotukset etenevät, voivat rokotusvuorossa 
olevat alkaa itse varailla aikoja rokotteelle. Suosittelemme sähköistä ajanvarausta 
puhelinruuhkien välttämiseksi. Tarvittaessa ajan voi varaa myös puhelimitse.

• Seuraa Saarikan sivuilta rokotusten etenemistä. Kun aikoja tulee varattavaksi, 
päivitämme tänne ohjeet sähköiseen ajanvaraukseen sekä puhelinnumeron, josta 
aikoja voi varata.

4



Missä rokotetaan?

• Kotihoidon asiakkaiden ja iäkkäiden omaishoitajien rokotuksista huolehtivat kunkin 
kotihoidon tiimin hoitajat.

• Muille ikäihmisille ja  riskiryhmäläisille järjestetään rokotusaikoja Saarikan
terveysasemille. 

• Myös pienille terveysasemille; Kannonkoski , Kivijärvi ja Kyyjärvi, järjestetään 
rokotuspäiviä pääasiassa niille päiville, kun ei ole muuta toimintaa. 

• Influenssarokotuksissa olemme tottuneet perinteisiin ”massarokotuspäiviin”. Nyt 
järjestelyt poikkeavat tartuntatautiriskin, rokotusjärjestyksen sekä rokotteiden 
vaatimien erityisten kuljetus- ja säilytysolosuhteiden vuoksi.
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Usein kysyttyjä kysymyksiä
Miksi naapurini on saanut rokotteen, vaikka hän on  vasta 68- vuotias ja minä olen 82- vuotias?

Kaikki yli 70-vuotiaat kuuluvat jo ikänsä puolesta ensiksi rokotettavien ryhmään. Suomessa heille on 

hyväksytty kaksi rokotevalmistetta (Pfizer-Biontechin ja Modernan). Heidän rokotuksensa etenee täysin 

näiden kahden valmisteen saannin mukaisesti: kaikki mitä saadaan, pistetään 

kohderyhmäläisiin viipymättä.Kolmatta koronavirusrokotevalmistetta, AstraZenecaa, saa antaa vain alle 

70-vuotiaille. Siksi 70 vuoden rajapyykin eri puolilla edetään eri tahdissa.

Nuorempien rokotteiden saanti ei siis hidasta ikäihmisten rokottamista, koska hyväksytty rokote on 

eri. Rokotekattavuuden kasvu on kaikkien yhteinen etu.

Onko jokin sairaus, joka estää rokottamisen?

Yleensä rokotuksen voi ottaa aivan normaalisti, vaikka sairastaisi jotain sairautta. Suomessa käytössä 

olevissa koronarokotteissa ei ole elävää virusta eli ne eivät voi nykytiedon valossa aiheuttaa 

koronavirustautia. Siksi koronarokotteet soveltuvat yleensä ottaen myös henkilöille, joiden elimistön 

puolustuskyky on heikentynyt jonkin sairauden tai lääkityksen vuoksi.

Yksilöllistä harkintaa pitää noudattaa silloin, jos rokotettava on hyvin hauras tai sairautensa vuoksi 

siirtynyt jo saattohoitovaiheeseen. Voit keskustella hoitavan lääkärisi kanssa rokotuksen ajankohdasta, 

jos sinulla aloitetaan vakavan sairauden, kuten syövän, lääkehoito tai olet menossa leikkaukseen tai 

muuhun. Rokotusta ei anneta kuumeisen taudin aikana, vaan silloin rokottamista siirretään. 6
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Voiko rokotusvuoroni mennä ohi?

Tiedon siitä, mitä ryhmää milloinkin rokotetaan, saa seuraamalla Saarikan verkkosivuja ja 

paikallislehtiä. Oma rokotusvuoro ei voi mennä ohi, sillä jokaisen ryhmän rokotukset jatkuvat niin 

pitkään, kuin rokotuksille on tarvetta

Minulla on huomenna rokotusaika. Voiko 80- vuotias puolisoni tulla mukaani ja saada 

rokotteen samalla aikaa varaamatta? 

Ei voi valitettavasti. Rokotteita tulee rajallinen määrä ja jokainen rokote varataan heti jollekin 

henkilölle, jolle annetaan aika. Siksi meillä ei ole ylimääräisiä rokotteita terveysasemalla. Mikäli 

sinulle soitetaan ja tarjotaan rokotusaikaa, voit siinä yhteydessä kertoa puolisonne tarpeestanne. 

Periaate on, että samassa taloudessa asuva omaishoitaja saa rokotteen samalla ja hän voi 

saada oman ajan. 

Minulle soitettiin tuntemattomasta numerosta, uskallanko vastata?

Terveysaseman numeroista osa näkyy tuntemana asiakkaille. On tärkeä vastata näihin, koska 

meidän on muutoin vaikea tavoittaa asiakkaita. Henkilökunnan potilastyöhön tarkoitettua 

työaikaa kuluu turhaan asiakkaita tavoitellessa.



Saarikkaan saadut rokotteet

• COMIRNATY ELI BNT162B2-ROKOTE (PFIZER-BIONTECH) https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-
ammattilaisille/comirnaty-eli-bnt162b2-koronavirusrokote

• ASTRAZENECAN ADENOVIRUSVEKTORIROKOTE https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-
ammattilaisille/astrazeneca-covid-19-koronavirusrokote

- tätä rokotta suositellaan käytettäväksi vain alle 70- vuotiaille

• MODERNAN ROKOTE. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-
o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/moderna-covid-19-
koronavirusrokote
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