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Suomen koronatilanne lyhyesti
- Covid-19 pandemia on kestänyt jo yli vuoden ajan
- Viruksille on tyypillistä, että ne muuntuvat koko ajan. Näin tekee myös koronavirus, SARS-CoV-2.
- Maailmalla kiertää tällä hetkellä useita eri koronaviruksen muunnoksia
- Koronavirustauti voi osalla sairastuneista vaatia sairaalahoitoa ja johtaa vakavimmillaan jopa kuolemaan
- Ilmoitettuja tapauksia Suomessa yhteensä: 88 866 (+534*)
- La 8.5. ilmoitettiin 229 tapausta
- Su 9.5. ilmoitettiin 162 tapausta
- Ma 10.5. ilmoitettiin 143 tapausta
- Tiedot on päivitetty maanantaina 10.5. Luvut kuvaavat muutosta verrattuna edeltävään arkipäivään.
- Koronarokotukset auttavat meitä matkalla normaalimpaan elämään. Rokotettuna saat suojaa vakavalta
koronavirustaudilta.
- Kunnat vastaavat rokotusten järjestämisistä

Miten koronavirukselta voi
suojautua
Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat
ehkäisemään myös uusien virusmuunnosten leviämistä.
1.Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
2.Minimoi kontaktit ja muista yli 2 metrin turvaväli.
3.Pese kädet, yski hihaan.
4.Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä.
5.Pidä Koronavilkku päällä ja noudata sen ohjeita.
6.Ota rokote, kun vuorosi tulee.

Rokotteista
- Rokotteet ovat lääkevalmisteita, joilla ennaltaehkäistään tartuntatauteja sekä niihin liittyviä
jälkitauteja, vammautumisia ja kuolemia.
- Rokotevalmiste voidaan antaa esimerkiksi pistoksena, suun kautta tai nenäsumutteena.
- Rokotteet eivät heikennä vastustuskykyä, ne päinvastoin vahvistavat sitä. Ne valmistavat elimistön
puolustusjärjestelmää kohtaamaan vakavia taudinaiheuttajia.
- Mikään rokote ei ole sataprosenttisen tehokas. Rokotettujen joukossa on aina henkilöitä, joille ei
kehity riittävää suojaa esimerkiksi perustaudin tai sen hoidon takia.
• Rokotetun sairastuessa tautimuoto jää yleensä lievemmäksi

Milloin koronarokotuksen voi
saada?
- Kunta tiedottaa siitä, mitkä ryhmät ovat milloinkin rokotusvuorossa sekä mistä ja milloin
rokotuksen saa.
- Suomen koronarokotestrategian mukaisesti rokotetta tarjotaan maksutta kaikille, jotka haluavat
ottaa rokotteen.
• Koska rokotetta saadaan Suomeen vähitellen ja koska myyntiluvat asettavat ehtoja
rokotteiden käytölle, rokotetta voidaan aluksi tarjota vain tietyille
kohderyhmille rokotusjärjestyksen mukaisesti
- Koronarokotteet suojaavat tehokkaasti SARS-CoV2 -viruksen aiheuttamalta COVID-19 -taudilta.
- Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä turvaväleistä myös rokotuksen jälkeen. Käytä
myös kasvomaskia. Näin siksi, että vielä ei tiedetä, kuinka hyvin rokote estää virusta tarttumasta
ihmisestä toiseen.

Miksi koronarokote kannattaa
ottaa?
- Koronavirusrokote antaa suojaa SARS-CoV2 -viruksen aiheuttamaa COVID-19 -tautia vastaan.
• Tauti aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion, jonka voimakkuus voi vaihdella oireettomasta
erittäin vakavaan.
- Vielä ei tiedetä, kuinka hyvin koronarokotteet ehkäisevät viruksen tarttumista ihmisestä toiseen.
• Virustautien kohdalla oireeton kantaja kuitenkin levittää virusta yleensä vähemmän kuin
oireinen.
• Koronarokotteet tarjoavat suojaa koronavirustaudilta ja sen oireilta ja siksi rokottautumalla
jokainen voi suojata paitsi itseään, todennäköisesti myös muita.

Mitä rokotteita Suomessa on
käytössä
- Kaikki Suomessa annettavat koronarokotteet ovat saaneet ehdollisen myyntiluvan Euroopan
komissiolta Euroopan lääkeviraston suosituksesta.
- Rokotus nostaa suojaavien vasta-aineiden määrää ihmisen elimistössä.
- Kun EU:ssa hyväksyttyjä koronavirusrokotteita on tutkittu, suojaavien vasta-aineiden määrä
on ollut rokotettujen elimistössä vähintään yhtä suuri kuin niillä ihmisillä, jotka ovat
sairastaneet oireiltaan lievän koronavirustaudin.
- Eri-ikäisten elimistöstä on havaittu lähes samat vasta-ainemäärät riippumatta siitä, onko heidät
rokotettu adenovirusvektorirokotteella vai mRNA-rokotteella.
- Rokotteiden suojateho ja turvallisuus eri kohderyhmille todetaan rokotteen myyntiluvassa.
- Koronavirusrokotteet eivät sisällä eläinperäisiä aineita, vaan ne ovat ns.halal- ja kosher--valmisteita
ja soveltuvat myös vegaaneille.

mRNA- rokotteet
- BionTech Pfizer; Comirnaty
- Moderna
- mRNA-koronarokotteet
pohjautuvat teknologiaan, jota on
kehitetty 1990-luvulta lähtien.
- mRNA-rokotteet sisältävät lähettiRNA:ta (mRNA), jonka avulla
lihassolut rokotteen pistokohdassa
saadaan tuottamaan rokotteen
vaikuttavaa ainetta

Adenovirusvektorirokotteet
- AstraZeneca
- Jonsson&Jonsson
- Adenovirusvektorirokotteessa ei
ole lisääntymiskykyistä
koronavirusta eikä se siksi voi
aiheuttaa koronavirustautia.

-

Rokotevalmisteiden käyttö eri
ikäryhmissä
Biontech-Pfizerin mRNA-rokotetta voidaan myyntiluvan mukaisesti antaa 16 vuotta täyttäneille ja

Modernan mRNA-rokotetta 18 vuotta täyttäneille.

- AstraZenecan adenovirusvektorirokotetta annetaan Suomessa vain 65 vuotta täyttäneille.
- 65 vuotta täyttäneiden on mahdollista valita halutessaan AstraZenecan adenovirusvektorirokotteen sijaan
myös mRNA-rokote toukokuun alusta lähtien.
• Rokotettavan ei ole kuitenkaan mahdollista valita, kumpaa Suomessa käytettävää mRNA-rokotetta
rokotuksessa käytetään
- Koronarokotteet annetaan kahdella eri rokotuskerralla.
• Toisella rokotuskerralla annettavaa rokotetta ei toistaiseksi voi valita.
- Lähtökohtaisesti toisella rokotuskerralla annetaan samaa rokotevalmistetta kuin ensimmäisellä kerralla.
• Alle 65-vuotiaille, jotka ovat ensimmäisenä rokoteannoksena saaneet AstraZenecan rokotetta,
annetaan toisena rokoteannoksena mRNA-rokotetta.
• 65 vuotta täyttäneelle rokotettavalle annetaan toisella rokotuskerralla samaa rokotetta kuin
ensimmäisellä kerralla. Tästä poiketaan vain, jos rokotteen antamiselle on syntynyt jokin
lääketieteellinen este
- Rokotuksen ottaminen on aina vapaaehtoista.

Onko koronarokottamiselle esteitä?
- On hyvin harvinaista, että koronarokotetta ei voi ottaa.
- Jos saa rokotuksesta välittömän vakavan allergisen reaktion eli anafylaksian, samaa rokotetta tai
samoja ainesosia sisältävää toista koronarokotevalmistetta ei enää anneta.
- Nykytiedon mukaan sairastettu koronavirustauti antaa ainakin kuuden kuukauden kestoisen suojan
valtaosalle sairastuneista. Sen vuoksi rokotuksella ei silloin ole kova kiire
- Aiemmin sairastettu koronavirustauti ei estä rokotuksen antamista.
• Koronarokotteista ei tiedetä olevan haittaa, vaikka henkilöllä olisi oireeton
koronavirusinfektio tai itämisvaiheessa oleva koronavirustauti silloin, kun rokote annetaan.
- Rokotuksen jälkeen voi tulla raskaaksi ilman mitään varoaikaa.
• Jos rokotettava huomaa tulleensa raskaaksi ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen, voidaan
toinen rokoteannos antaa raskauden jälkeen.
• Jos äidillä on suurentunut riski sairastua vakavaan koronavirustautiin tai altistua
koronavirukselle työssään, voidaan toinen annos antaa raskauden aikana.

Vantaan eteneminen
koronarokotuksissa

- Vantaalla rokotetaan tällä hetkellä terveydentilansa puolesta riskiryhmiin kuuluvia yli 16-vuotiaita henkilöitä
ja sen lisäksi kaikkia yli 40-vuotiaita ja tiettyjä sote-alan ammattilaisia
- Rokotteita annetaan neljässä eri pisteessä: Energia Areenalla, Lumossa, Hiekkaharjun Variassa ja
Sanomalassa
- Rokotettuja Vantaalla tällä hetkellä yli 84 000 (9.5.21 mennessä)
• Yli 80-vuotiaista on rokotettu jo 97%
• 70-79-vuotiaista rokotettuja on 92%
• 65-69-vuotiaista rokotettuja on 82%
• 60-64-vuotiaista rokotettuja on 77%
• 55-59-vuotiaista rokotettuja on 71%
• 50-54-vuotiaista rokotettuja on 66%
• 45-49-vuotiaista rokotettuja on 44%
• 40-45-vuotiaista rokotettuja on 19%

Vantaalla koronarokotteita
annetaan noin 1500-2500
päivässä

Voiko rokotteen saada, vaikka ei
olisi suomalainen?
- Perinteisesti rokotusten ei ole katsottu kuuluvan esimerkiksi eurooppalaisella sairaanhoitokortilla
saatavaan välttämättömään hoitoon. Koska kyse on pandemian hoidosta, sosiaali- ja
terveysministeriö kuitenkin suosittelee, että koronarokotusta tarjotaan myös kotikunnattomille
henkilöille, joilla on
• toisen EU- tai Eta-maan tai Sveitsin myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti
• Kelan myöntämä todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa tai
• Kelan myöntämä vihreätaustainen eurooppalainen sairaanhoitokortti. Tällainen kortti
myönnetään toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä vakinaisesti asuville eläkkeensaajille,
jotka oleskelevat tilapäisesti Suomessa.
- Ensisijaisesti jokainen saa koronarokotuksen omasta kotikunnastaan.
- Rokotteita ei kuitenkaan suositella annettaviksi matkailijoille ja muille ihmisille, jotka
vierailevat Suomessa lyhytaikaisesti.

Koronatodistus
- Suomessa valmistellaan Omakanta-palvelusta saatavaa koronatodistusta. Omakannan
koronatodistus koostuu kolmesta eri todistuksesta:
• todistus koronarokotuksesta
• todistus negatiivisesta koronatestituloksesta
• todistus sairastetusta koronasta.
- Omakannasta ei vielä toistaiseksi saa sähköistä koronatodistusta.
• Toukokuun 2021 lopulla käyttöön otetaan kansallinen todistus koronarokotuksesta, joka
sisältää tiedot henkilön saamista koronarokotuksista.

Lisätietoa koronaviruksesta
- Digi- ja väestötietoviraston toteuttamassa puhelinpalvelu
• puh. 0295 535 535 ja chatissa saat yleistä tietoa koronaviruksesta,
koronarokotteesta sekä neuvontaa Koronavilkku-sovelluksen käytössä.
• Arkisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15.
- Ajanvaraus koronarokotusaika.fi tai p. 09 5844 3030 (ma-pe klo 8-16).

