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Koronavirusrokotukset Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten 
asukkaille 
 
Asukkaille annetaan koronavirusrokotteita Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatiman 
rokotusjärjestyksen mukaisesti. Ikä on merkittävin vakavan koronataudin riskitekijä. Sen 
vuoksi asukkaiden rokottaminen aloitettiin ikääntyneistä henkilöistä. Myös alle 70-vuotiaiden, 
perussairauden vuoksi riskiryhmässä olevien sekä 65–69-vuotiaiden asukkaiden rokotukset 
ovat käynnistyneet. Muu aikuisväestö ja yli 16-vuotiaat rokotetaan, kun riskiryhmät on 
rokotettu. 
 
Suomessa käytössä olevat koronarokotteet vaativat kaksi rokoteannosta. Rokotteet annetaan 
12 viikon välein. Rokotusten aikatauluihin vaikuttaa se, miten rokotteita saadaan Suomeen ja 
Keski-Suomeen. Terveydenhuolto arvioi, että rokotukset kestävät syksyyn 2021 saakka. 
 

Koronavirusrokote antaa suojan koronavirustautia (Covid-19) ja sen 
vakavia tautimuotoja vastaan  
 
Kattavilla rokotuksilla voidaan estää koronaviruksen leviäminen väestön keskuudessa.  
Koronavirusrokotetta tarjotaan maksutta koko väestölle. Rokotukset ovat aina vapaaehtoisia.   
 

Koronarokotuksiin vain ajanvarauksella  
 
Terveyspalvelut on soittanut yli 65-vuotiaille asukkaille ja tarjonnut rokotusaikaa. Jos yli 70-
vuotias henkilö ei ole saanut puhelua, hän voi tiedustella rokotusaikaa numerosta 014 266 
1472. Jos 65–69-vuotias henkilö ei ole saanut soittoa 18.5. mennessä, hän voi soittaa 
koronaneuvonnan numeroon 014 266 1472. 
 
Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden kotihoidon palveluja saavat asiakkaat rokotetaan 
kotihoidon käyntien yhteydessä.  
 
Alle 70-vuotiaiden, perussairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluville on ilmoitettu tai ilmoitetaan 
ajanvarauksen avautumisesta tekstiviestillä. Ykkösriskiryhmäläisistä 16–17-vuotiaille 
soitetaan ja tarjotaan rokotusaika. Muun aikuisväestön ajanvaraus aukeaa, kun riskiryhmät 
on rokotettu. Rokotuksen saa vain ajan varaamalla.  
 
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) 
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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) 
 

Rokotuspaikka sovitaan ajanvarauksen yhteydessä. Niitä ovat: 
 

• Killerin raviradan katsomorakennus osoitteessa Vesangantie 24, 2. kerros, ei hissiä 

• Kuokkalan terveysaseman tilat osoitteessa Syöttäjänkatu 10, tilaan on esteetön kulku 

• Hankasalmen terveysasema 

• Korpilahden terveysasema ja  

• Uuraisten terveysasema. 
 

Rokotuspisteillä on turvallista asioida – muista nämä asiat rokotuspis-
teelle tullessasi: 
 

• Älä tule rokotukseen, jos sinulla on koronavirustautiin sopivia oireita, esimerkiksi 
kuumetta, yskää, kurkkukipua, hengenahdistusta, lihaskipua tai huonovointisuutta. 

• Saavu rokotukseen ajoissa. 

• Käytä maskia tai visiiriä. 

• Huolehdi käsihygieniasta. 

• Todista henkilöllisyytesi esimerkiksi henkilökortilla. 

• Pidä yli kahden metrin etäisyys muihin. 

• Jää rokotuksen jälkeen seurantaan vähintään 15 minuutiksi. 
 
Jos olet sairastanut koronavirustaudin, suosittelemme ottamaan rokotteen vasta 3 kuukautta 
oireiden alusta tai tartunnan toteamisesta. 
 

Rokotteiden turvallisuus 
 
Koronavirusrokotteet on arvioitu samoilla laatu-, turvallisuus- ja tehokriteereillä kuin muutkin 
lääkevalmisteet ja rokotusten turvallisuutta seurataan jatkuvasti. Koronarokotteella voi olla 
haittavaikutuksia, kuten kaikilla muillakin rokotteilla. 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. Rokotereaktiot ovat tavallisimpia toisen rokoteannoksen 
jälkeen. 
 
Harvinaisissa tapauksissa rokotteet voivat aiheuttaa myös vakavia allergisia reaktioita, joiden 
hoitoon rokotuspaikoilla on valmiudet. Maailmanlaajuisesti koronarokotteiden on raportoitu 
aiheuttaneen muutamia tällaisia reaktioita.   
 

Käytössä olevat rokotteet 
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Tällä hetkellä EU:n alueella on myönnetty myyntilupa kolmelle koronavirusrokotteelle:  
 

• Pfizerin ja BioNTechin kehittämä koronavirusrokote 

• Modernan kehittämä koronavirusrokote 

• AstraZenecan kehittämä koronavirusrokote (käytössä 65 vuotta täyttäneillä) 
 

Rokotusten jälkeenkin huolehditaan turvaväleistä ja käytetään maskia 
 
Rokotusten jälkeenkin tulee huolehtia turvaväleistä, käyttää maskia sekä huolehtia käsi- ja 
yskimishygieniasta.  Rokotusten jälkeen kestää vielä useita kuukausia, ennen kuin suoja 
tautia vastaan on saavutettu koko Suomessa ja epidemia on torjuttu. 
 
Jos saat koronaan sopivia oireita, hakeudu testiin ja noudata ohjeita, jotka terveydenhuolto 
sinulle antaa. 
 

Lisätietoja:  
 
Koronarokotusneuvontaa  

• sähköpostitse koronarokotus@jyvaskyla.fi 

• puhelinnumerosta 014 266 1472 
   
Jyväskylän kaupungin koronarokotussivu: https://www.jyvaskyla.fi/koronarokotus  
 
Information about coronavirus and vaccines in different languages 
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/muutkielet  
 
Jyväskylän kaupungin koronasivu: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona 
  
Information on the Coronavirus in Jyväskylä in English https://www.jyvaskyla.fi/en/health-
care-and-social-services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla  
   
Ajankohtaista tietoa Finnish Institute of Health and Welfare (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
THL) -sivuilta englanniksi: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-
new/coronavirus-covid-19-latest-updates   
 
Tietoa Suomen hallituksen päätöksistä koronavirukseen liittyen 
englanniksi https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus  
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