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Miten rokotukset Saarikassa etenevät

 Saarikassa rokotukset etenevät väestöryhmittäin ja alku vaiheessa kutsumme 

rokotusvuorossa olevia puhelimitse rokotusajalle. Käytössä on Pfizerin ja 

Modernan rokotteet yli 70- vuotiaille sekä Astra Zenecan rokotteita alle 70 –

vuotiaille.

 Viikosta 7. alkaen pidennämme tehostevälin 3 viikosta 12. viikkoon. Syynä 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 75 % ja seuraavan viikon 7. aikana saavat loputkin ensimmäisen annoksen)

7. Kotihoidon asiakkaat ja iäkkäät omaishoitajat sekä vammaisten ja 

mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköt.( Rokotus alkaa ensi viikolla 7.)



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

asuvat omaishoitajat. 

- Ensi viikolla 7. otetaan yhteyttä terveysasemalta ensimmäisiin tähän 

ryhmään kuuluviin puhelimitse ja tarjotaan rokotusaikaa)

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.

- Ensi viikolla 7. otetaan yhteyttä terveysasemalta ensimmäisiin tähän 

ryhmään kuuluviin 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 päätetään myöhemmin, kun riittävästi tutkimustietoa rokotteiden 

turvallisuudesta. Myöskään raskaana olevia ei rokoteta vielä.



Rokotus aikojen varaaminen

 Alkuvaiheessa otamme yhteyttä erityisesti vakaviin  riskiryhmiin kuuluviin alle 

70- vuotiaisiin sekä iäkkäisiin yli 80- vuotiaisiin puhelimitse terveysasemalta ja 

tarjoamme rokotusaikaa.

 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.



Missä rokotetaan?

 Kotihoidon asiakkaiden ja iäkkäiden omaishoitajien rokotuksista huolehtivat 

kunkin kotihoidon tiimin hoitajat.

 Muille ikäihmisille ja  riskiryhmäläisille järjestetään rokotusaikoja Saarikan

terveysasemille. 

 Influenssarokotuksissa olemme tottuneet perinteisiin ”massarokotuspäiviin”. 

Nyt järjestelyt poikkeavat tartuntatautiriskin, rokotusjärjestyksen sekä 

rokotteiden vaatimien erityisten kuljetus- ja säilytysolosuhteiden vuoksi.



Saarikkaan saadut rokotteet

 COMIRNATY ELI BNT162B2-ROKOTE (PFIZER-BIONTECH) antaa suojaa SARS-CoV-2 

viruksen aiheuttamaa COVID-19 -tautia vastaan. Rokote ehkäisee erittäin tehokkaasti 

etenkin vakavaa COVID-19-tautia. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-

rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-

ammattilaisille/comirnaty-eli-bnt162b2-koronavirusrokote

 ASTRAZENECAN ADENOVIRUSVEKTORIROKOTE antaa suojaa SARS-CoV-2 viruksen 

aiheuttamaa COVID-19 -tautia vastaan. Rokote ehkäisee tehokkaasti etenkin vakavaa 

COVID-19-tautia.  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 ANTAA SUOJAA SARS-COV-2 VIRUKSEN AIHEUTTAMAA COVID-19 -

TAUTIA VASTAAN. ROKOTE EHKÄISEE ERITTÄIN TEHOKKAASTI ETENKIN VAKAVAA 

COVID-19-TAUTIA. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-

o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/moderna-covid-

19-koronavirusrokote

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

