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Vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavien sairauksien 
riskiryhmään kuuluvien rokotukset alkavat ja ikääntyneiden rokotukset jatkuvat. 

Mikä rokote on käytössä? 

Seitsemänkymmentä vuotta täyttäneet rokotetaan Pfizerin rokotteella. Alle 70-vuotiaiden 
sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat rokotetaan AstraZenecan rokotteella. 

Katso alta, kuulutko juuri nyt rokotettaviin ryhmiin. 

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 olet aikuinen. 

1. Elinsiirto tai kantasolusiirto  

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos  

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

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

 
2. Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti   

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos  

• käyt syöpähoidossa (sytostaatti-, säde-, biologinen hoito) tai seurannasta Taysin syöpä- 
tai veritautien poliklinikalla tai osastolla tai muussa syöpää hoitavassa yksikössä. 

• odotat syöpähoidon aloittamista  
• syöpähoitosi ovat loppuneet alle puoli vuotta sitten tai  
• sairastat verisyöpää (sekä hoidossa että pelkästään seurannassa olevat). 

 

https://www.hel.fi/sote/koronarokotus-fi/rokotuksen-saaminen/vaikealle-koronavirustaudille-erittain-voimakkaasti-altistavat-sairaudet-tai-tilat#1
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Sopiva ajankohta rokotteen ottamiselle on vähintään muutama päivä ennen uutta 
syöpälääkehoitojakson alkua, mutta rokotteen voi tarvittaessa antaa missä kohdassa 
hoitojaksoa tahansa. Syöpähoitoja ei siirretä tai tauoteta rokotuksen takia. 

 
Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos  

• sairastat tyvisolusyöpä eli basaliooma (vaikka syöpää hoidetaan aktiivisesti) 
• syöpä on hoidettu pelkästään leikkaamalla  
• jos saat syövän ainoana hoitona hormonaalista rintasyövän liitännäishoitoa 
• sairastat eturauhassyöpää tai muuta syöpää (pois lukien verisyövät), jota seurataan 

ilman hoitoa tai  
• sinulla on hoidettu syöpä, joka ei ole parantumisensa jälkeen uusiutunut. 

Saattohoidossa oleville ei suositella koronavirusrokotusta.  

3. Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö   

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on lääkärin toteama vaikea perinnöllinen 
immuunivajavuus tai muusta syystä pysyvästi alentunut puolustuskyky. Käyt säännöllisesti 
sairautesi takia aikuisten infektiopoliklinikalla, veritautien poliklinikalla tai 
immuunipuutospoliklinikalla tai sinulla ei ole pernaa. 

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 
• HIV-infektio, kun auttajasolujen määrä on alle 0,35 
• APECED-oireyhtymä  
• pernasi on poistettu tai se on puuttunut jo synnynnäisesti 

Edellä mainitut sairaudet ovat hyvin harvinaisia. 

 
Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos sinulla on  

• IgA-vaje tai -puutos  
• pelkkä IgG-alaluokkapuutos  
• mannoosia sitovan lektiinin puutos tai  
• komplementtitekijä C4:n osittainen vaje. 
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4. Vaikea krooninen munuaissairaus  

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos munuaissairauttasi hoidetaan joko perus- tai 

erikoissairaanhoidossa tai jos olet dialyysihoidossa. 

Munuaissairauksia, joiden puolesta kuulut nyt rokotettavien ryhmään: 

• verenpainetaudin aiheuttama munuaissairaus 

• munuaiskerässairaus 

• pitkäaikainen munuaistulehdus 

• lääkeaineiden ja raskasmetallien aiheuttama munuaissairaus 

• pitkäaikainen munuaisten vajaatoiminta  

• määrittämätön munuaisten vajaatoiminta  

• diabeteksen munuaiskomplikaatiot  

 
 
5. Vaikea krooninen keuhkosairaus   

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos olet kroonisen keuhkosairauden takia jatkuvassa 
lääkärin seurannassa joko avohoidossa tai erikoissairaanhoidossa tai jos tarvitset 
hengityksen tukivälineitä, kuten NIV- tai happihoitoa.  

Kuulut nyt rokotettavien ryhmään, jos sinulla on esimerkiksi seuraava keuhkosairaus: 

• astma, ja olet käyttänyt astman pahentumisvaiheessa viimeisen vuoden aikana 
kortisonitabletteja. 

• pitkäaikainen keuhkoputkitulehdus 
• keuhkoahtaumatauti  
• keuhkoputkien tai keuhkon laajentuma 
• kystinen fibroosi   
• muu pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus  
• keuhkon tai keuhkon osan hankinnainen puuttuminen tai 
• jos keuhkojen toiminta on selvästi heikentynyt 

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

Myöskään uniapnea tai lihavuuteen liittyvä hengitysvajausoireyhtymä ei kuulu vielä tähän 
kohtaan, vaan ne kuuluvat riskiryhmään kaksi. 
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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. Et myöskään kuulu tähän ryhmään, jos sairastat tyypin 1 diabetesta, mutta 
sinulla ei ole munaiskomplikaatioita. Sinut rokotetaan ryhmässä kaksi. 
 

 
7. Downin oireyhtymä (aikuiset)  

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on Downin oireyhtymä.  

 

 

 

 


