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KORONAVIRUSROKOTUKSET JYVÄSKYLÄN, HANKASALMEN 
JA UURAISTEN ASUKKAILLE 
 
Koronavirusrokote antaa suojan koronavirustautia (COVID-19) ja sen vakavia tautimuotoja 
vastaan. Rokotukset ovat ilmaisia ja vapaaehtoisia. 
 
Ykkös- ja kakkosrokotus  

▪ ensimmäisen ja toisen annoksen annosväli on 6–12 viikkoa  
 
5–11-vuotiaiden rokottamiseen tarvitaan lapsen huoltajien suostumus, joka kysytään 
rokotukseen saavuttaessa. Suostumuksen voi ilmoittaa suullisesti, suostumuslomakkeella tai 
muulla rokotusvaltakirjalla. Lomakkeen voi tulostaa THL:n sivuilta Huoltajan suostumus 
alaikäisen koronarokotukselle ja täyttää valmiiksi rokotuksiin tultaessa. Kirjallinen suostumus 
on pakollinen, jos esimerkiksi lapsen isovanhempi tai muu läheinen käyttää lasta 
rokotuksessa.  
 
Alle 12-vuotiaat lapset rokotetaan ajanvarauksella. Aika toiseen rokotteeseen annetaan aina 
ensimmäisen rokotteen yhteydessä. 
 
Kolmas koronarokotus: 

• THL suosittelee kolmatta rokoteannosta kaikille 18 vuotta täyttäneille ja voimakkaasti 
immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille. 

• 60 vuotta täyttäneille ja yli 18-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville kolmas rokoteannos 
voidaan antaa, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta– riskiryhmäläisiin 
kuuluvat myös raskaana olevat. 

• Alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmas rokoteannos voidaan antaa 4–6 
kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. 

 
Neljäs koronarokotus 

• THL suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia 12 vuotta täyttäneille ihmisille, joiden 
immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt sekä 80 vuotta täyttäneille ja iäkkäiden 
hoivakodeissa asuville. Tehosteannoksen voi antaa, kun kolmannesta annoksesta on 
kulunut 3–4 kuukautta.  

 
Koronavirustaudin sairastaneet 
 
Aiemmin sairastettu koronavirustauti ei estä rokotuksen antamista, mutta koronan 
sairastaneille on erilaiset rokotusten annosvälit. Ne riippuvat iästä, riskiryhmästä ja 
rokotustilanteesta sairastumishetkellä.  
 
Jos olet saanut kaksi koronarokotetta ja olet sairastanut koronan, et tarvitse kolmatta 
rokoteannosta. Voimakkaasti immuunipuutteiset saavat myös kolmannen rokotuksen.  
Rokotteen ja sairastetun taudin välin tulee olla vähintään 6 viikkoa, jotta sairastetun taudin 
katsotaan korvaavan yhden rokotuksen.  
 
Suomessa annetaan BioNTech-Pfizerin Comirnaty, Janssen, Nuvaxovid sekä Modernan 
Spikevax-korona-rokotetta. Modernan rokotetta ei anneta alle 30-vuotiaille miehille. Lasten 
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rokotteena käytetään Biontech-Pfizerin Comirnatyn 10 mikrogramman (µg) rokotetta, joka on 
tarkoitettu 5–11-vuotiaille. 
 

Riskiryhmät 
 
Riskiryhmänä pidetään erityisesti 70 vuotta täyttäneitä. Riskiin vaikuttavat lisäksi tietyt 
taustasairaudet, joita sairastavilla on muuta väestöä suurempi riski saada vakava 
koronavirustauti, joutua sairaala- ja tehohoitoon tai menehtyä tautiin.  
 
5–11-vuotiaiden lasten vaikean koronataudin riskiä voivat lisätä seuraavat sairaudet tai 
tilat: 

• ylipaino, lasten painoindeksi (ISO-BMI) yli 30 
• elinsiirto tai kantasolusiirto  
• voimakas immunosuppressiivinen eli puolustuskykyä heikentävä hoito  
• synnynnäinen tai sairaudesta johtuva immuunipuutos 
• harvinaissairaudet 
• krooniset keuhkosairaudet 
• sydänsairaudet 
• krooninen munuaissairaus 
• vaikea krooninen maksasairaus 
• neurologinen sairaus, johon liittyy hengitysvaje ja/tai lisääntynyt infektioherkkyys 
• Downin oireyhtymä 
• tyypin 1 ja 2 diabetes 
• astma, joka vaatii päivittäistä lääkitystä. 

 
12–69-vuotiaiden riskiryhmät: 
 
Ryhmä 1: Henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava 
sairaus tai tila. 

• Elinsiirto tai kantasolusiirto 

• Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti 

• Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö 

• Vaikea krooninen munuaissairaus 

• Vaikea krooninen keuhkosairaus 

• Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes 

• Downin oireyhtymä (aikuiset) 
 
Ryhmä 2: Henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila. 

• Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma 

• Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä 
verenpainetauti) 

• Aivohalvaus tai muu hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila 

• Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen 

• Vaikea krooninen maksasairaus 

• Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta 

• Keskivaikea tai vaikea uniapnea (hengityskatkoksia yli 15 tunnissa) 

• Psykoosisairaus 

• Sairaalloinen lihavuus (painoindeksi vähintään 40) 

• Raskaana olevat 
 
Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät – THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-
koronavirustaudin-riskiryhmat 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
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Varaa aika rokotukseen 
 
Ajan rokotukseen voit varata netissä www.jyvaskyla.fi/koronarokotus/ajanvaraus tai 
terveysaseman ajanvarauksen numerosta, mikäli ajanvaraus ei onnistu verkossa. 
 
Rokotuspaikat ovat: 

• Palokan, Novan, Kyllön ja Sampoharjun, Tikkakosken, Säynätsalon ja Korpilahden 
terveysasemat 

• Hankasalmen terveysasema 

• Uuraisten terveysasema 

• Alle 12-vuotiaille Kuokkalan, Kyllön, Palokan ja Sampoharjun neuvolat 
 

Rokotteiden turvallisuus 
 
Koronavirusrokotteet on arvioitu samoilla kriteereillä kuin muutkin lääkevalmisteet. 
Rokotusten turvallisuutta seurataan jatkuvasti. Koronarokotteella voi olla haittavaikutuksia, 
kuten kaikilla muillakin rokotteilla ja lääkeaineilla. Useimmat rokotereaktiot ovat lieviä ja 
ohimeneviä. Niitä voivat olla pistoskohdan punoitus, turvotus ja kuumotus. Harvemmin 
rokottamista voi seurata lyhytaikainen kuume sekä jäsen- ja päänsärkyä. Oireita voi hoitaa 
kuume- ja tulehduskipulääkkeillä.  
 
Harvinaisissa tapauksissa rokotteet voivat aiheuttaa myös vakavia allergisia reaktioita, joiden 
hoitoon rokotuspaikoilla on valmiudet. Siksi rokotuspaikalle tulee jäädä tarkkailuun noin 15 
minuutiksi pistoksen saannin jälkeen. 
 

EU:n koronatodistus eli koronapassi 
 
Koronapassin eli todistuksen koronarokotuksesta, koronavirustestistä ja sairastetusta 
koronavirustaudista saa Omakannasta. Todistusta tarvitaan lähinnä, kun matkustat 
ulkomaille. Todistusta tarvitaan myös silloin, kun viranomaiset ovat asettaneet alueellisia 
koronarajoituksia. Alle 16-vuotias ei tarvitse Suomessa koronapassia.  
 
Lataa todistus Omakannasta omalle mobiililaitteelleen tai tulosta paperille. Jos et saa 
koronatodistusta Omakannasta, voit myös tilata todistuksen soittamalla omalle 
terveysasemalle.  
 

Lisätietoa 
 
Jyväskylän kaupungin koronarokotussivu englanniksi: https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-
and-social-services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla/coronavirus  
 
Huoltajan suostumus alaikäisen rokottamiselle 
https://thl.fi/documents/533963/5860112/THL_Huoltajan_suostumus_koronavirusrokotukseen
_FI_15122021_Tulostus_FINAL.pdf/23f1e984-c481-ffb9-0081-
c5d558c34286?t=1639643461329  
 
Information about coronavirus and vaccines in different languages 
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/muutkielet  
 
International Jyväskylä – Info Center  
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/international-jyvaskyla-info-center. 

http://www.jyvaskyla.fi/koronarokotus/ajanvaraus
https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla/coronavirus
https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla/coronavirus
https://thl.fi/documents/533963/5860112/THL_Huoltajan_suostumus_koronavirusrokotukseen_FI_15122021_Tulostus_FINAL.pdf/23f1e984-c481-ffb9-0081-c5d558c34286?t=1639643461329
https://thl.fi/documents/533963/5860112/THL_Huoltajan_suostumus_koronavirusrokotukseen_FI_15122021_Tulostus_FINAL.pdf/23f1e984-c481-ffb9-0081-c5d558c34286?t=1639643461329
https://thl.fi/documents/533963/5860112/THL_Huoltajan_suostumus_koronavirusrokotukseen_FI_15122021_Tulostus_FINAL.pdf/23f1e984-c481-ffb9-0081-c5d558c34286?t=1639643461329
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/muutkielet
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