
 

 

      

     TIEDOTE 26.3.2021 

 

KORONAROKOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ALUEELLA 

Kuntalaisten laajamittaisen rokottamisen ajankohta ei ole vielä 
tiedossa. Koronavirusrokotteita saadaan Suomeen edelleen rajoitetusti ja siksi 
rokotteita on alkuun mahdollisuus tarjota vain tietyille ryhmille. Rokotustahti riippuu 
Helmeen saatavien rokotteiden määrästä. Rokotteen tulevat saamaan kaikki 
halukkaat. 

Koronarokotusaikoja voi varata jatkossa tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9-15 
alkaen 30.3.2021.  

70-vuotiaat (v. 1951 syntyneet) ja sitä vanhemmat henkilöt: puh. 044 7591 025, 
kuuntele ohje ja valitse numero yksi (1), kuuntele ohjeet, sinulle soitetaan 
takaisin 

65 - 69 vuotiaat (v. 1961-1952 syntyneet), joilla on vakavalle koronavirustaudille 
erittäin voimakkaasti altistava sairaus: puh. 044 7591 025, kuuntele ohje ja valitse 
numero kaksi (2), kuuntele ohjeet, sinulle soitetaan takaisin.  

Vältä soittamasta useita kertoja, koska puhelin ruuhkautuu tällöin nopeasti, 
eikä takaisinsoittoja voida tehdä.  

Toisen puolesta ajan varaaminen onnistuu puhelimitse. Myös omaishoitajien tulee 
varata aika puhelimitse. Ajanvarauspuhelimessa on takaisinsoittojärjestelmä. Sinulle 
soitetaan takaisin, mikäli numero on varattu.    

Kuulunko vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavan 
sairauden vuoksi rokotettaviin? 

Kuulut vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavan sairauden vuoksi 
rokotettaviin, jos olet saanut tai sinulla on jokin seuraavista: 

1. elinsiirto tai kantasolusiirto 
2. aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti 
3. vaikea puolustusjärjestelmän häiriö 
4. vaikea krooninen munuaissairaus 
5. vaikea krooninen keuhkosairaus 
6. lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes 
7. Downin oireyhtymä. 
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1. Elinsiirto tai kantasolusiirto 

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos 

• sinulle on tehty elinsiirto 
• käytät kantasolusiirron takia hylkimisenestolääkitystä tai 
• sinulle on tehty kantasolusiirto enintään 12 kuukautta sitten. 

Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos sinulle on tehty kantasolusiirto yli 12 
kuukautta sitten etkä käytä enää hylkimisenestolääkitystä. 

Mikäli olet saanut kantasolusiirtohoidon alle 3kk sisään, ota yhteyttä syövän hoitoja 
antaneeseen yksikköön rokotusta edeltävästi. 

2. Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti  

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos 

• käyt syöpähoidossa (sytostaatti-, säde- tai biologinen hoito) 
• odotat syöpäleikkausta (olet leikkausjonossa) tai syöpähoidon aloittamista 
• syöpähoitosi ovat loppuneet alle puoli vuotta sitten tai 
• sairastat verisyöpää (sekä hoidossa että pelkästään seurannassa olevat). 

Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos 

• sairastat tyvisolusyöpä eli basaliooma (vaikka syöpää hoidetaan aktiivisesti) 
• syöpäsi on hoidettu pelkästään kirurgisesti tai saat rintasyövän 

hormonaalista liitännäishoitoa 
• sairastat eturauhassyöpää tai muuta syöpää (pois lukien verisyövät), jota 

seurataan ilman hoitoa tai 
• sinulla on hoidettu syöpä, joka on remissiossa. 

Sytostaattihoidon aikana suositeltavin rokotusajankohta on muutama päivä ennen 
uuden syöpälääkehoidon aloittamista. 

Saattohoidossa oleville ei suositella koronavirusrokotusta. 

3. Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö  

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on lääkärin toteama vaikea 
perinnöllinen immuunivajavuus tai muusta syytä alentunut puolustuskyky. Tällaisia 
sairauksia ja tiloja ovat esimerkiksi 

• jaksoittainen neutropenia 
• muu tai tarkemmin määrittämätön neutropenia 
• pääasiallisesti vasta-aineiden vajavuuksina ilmenevä immuunivajavuus 



 

 

• sekamuotoiset immuunivajavuudet 
• muihin vakaviin puutoksiin liittyvä immuunivajavuus 
• tavallinen vaihteleva (common variable) immuunivajavuus 
• muut immuunivajavuudet 
• APECED-oireyhtymä 
• synnynnäinen pernattomuus 
• muun elimen hankinnainen puuttuminen 
• pernasi on poistettu. 

Edellä mainitut sairaudet ovat hyvin harvinaisia. 

Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos sinulla on 

• IgA-vaje tai -puutos 
• mannoosia sitovan lektiinin puutos tai 
• komplementtitekijä C4:n osittainen vaje. 

4. Vaikea krooninen munuaissairaus  

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on 

• dialyysihoitoa edellyttävä uremia (Kelan korvausnumero 137) 
• munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia (Kelan korvausnumero 

138) 
• munuaiskerässairaudet 
• pitkäaikainen tubulointerstitiaalinen munuaistulehdus 
• lääkeaineiden ja raskasmetallien aiheuttamat tubulointerstitiaaliset ja 

tubulaariset sairaustilat 
• verenpainetaudin aiheuttama vaikea munuaissairaus 
• pitkäaikainen munuaisten vaikea vajaatoiminta 
• määrittämätön munuaisten vaikea vajaatoiminta 
• diabetekseen liittyvä munuaisvaurio tai 
• muusta syystä laboratoriokokeissa munuaisarvo KREA on yli 200 tai 

munuaistesi suodosnopeus eli GFR on alle 30 (toistuvasti mitattuna). 

Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos sinulla on lievä tai keskivaikea munuaisten 
vajaatoiminta (KREA alle 200 tai GFR 30 tai yli). 

5. Vaikea krooninen keuhkosairaus  

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on muun muassa pitkäaikainen 
keuhkoahtaumatauti, keuhkolaajentuma, keuhkoputkien laajentuma, pitkäaikainen 
keuhkoputkitulehdus ja kystinen fibroosi. Lisäksi ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on 
selvästi heikentynyt keuhkokapasiteetti (esimerkiksi toinen keuhko puuttuu). Tähän 
rokotusryhmään kuuluvia sairauksia ja tiloja ovat muun muassa 



 

 

• astma, jonka diagnoosikoodi alkaa J45 (ICD luokituksen alkuosa) tai J46, ja 
olet käyttänyt astman pahentumisvaiheeessa viimeisen vuoden aikana 
kortikosteroidilääkitystä suun kautta tablettina 

• pitkäaikainen tavallinen tai limaismärkäinen keuhkoputkitulehdus 
• päärittämätön pitkäaikainen keuhkoputkitulehdus 
• keuhkolaajentuma 
• muu pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus (J44-alkuiset ICD10-koodit) 
• keuhkoputkien laajentuma (bronkiektasia) tai 
• keuhkon tai keuhkon osan hankinnainen puuttuminen 

Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos sinulla on astma, joka vaatii jatkuvaa 
lääkitystä, mutta et ole joutunut käyttämään astman pahentumisvaiheeessa viimeisen 
vuoden aikana kortikosteroidilääkitystä suun kautta tablettina. 

6. Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes  

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on tablettihoitoa tai insuliinihoitoa vaativa 
tyypin 2 diabetes. 

Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos et käytä tablettihoitoa tai insuliinihoitoa tyypin 
2 diabetekseen. 

7. Downin oireyhtymä (aikuiset) 

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on Downin oireyhtymä. 

 
70-vuotias ja sitä vanhempi saa Pfizer Biontechin tai Modernan rokotteen ja 65-69-
vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat Astra Zenecan rokotteen THL.n linjauksen mukaisesti.  

 

 


