
PÄIVITETTY 2.6.2022

RYHMÄ

ENSIMMÄINEN

ANNOS 

TOINEN 

ANNOS

KOLMAS 

ANNOS

NELJÄS 

ANNOS

5-11-vuotiaat voimakkaasti immuunipuutteiset x 6-12 vk ei

muut 5-11-vuotiaat x 6-12 vk ei

12 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset x 6-12 vk 2 kk 3-4 kk

muihin riskiryhmiin kuuluvat 12-17-vuotiaat x 6-12 vk 6 kk

muut 12-17-vuotiaat x 6-12 vk

ei tarvetta, 

voi ottaa 6 kk

60-79-vuotiaat ja 18 v. täyttäneet riskiryhmiin kuuluvat x 6-12 vk 3-4 kk

muut 18-59-vuotiaat x 6-12 vk 4-6 kk

70-79-vuotiaat riskiryhmiin 1 ja 2  kuuluvat x 6-12 vk 3-4 kk 3 kk

yli 80-v. ja ikäihmisten hoivakodin asukkaat, sekä 

kotihoidon ja omaishoidon piiriin kuuluvat x 6-12 vk 3-4 kk 3 kk

KORONAN SAIRASTANEET        

Ei rokotuksia + sairastettu koronatauti        

5-11-vuotiaat voimakkaasti immuunipuutteiset 2 kk ei

muut 5-11-vuotiaat 4-6 kk ei

12 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset 2 kk 2 kk 3-4 kk ei

muihin riskiryhmiin kuuluvat 12-17-vuotiaat 4-6 kk 6 kk ei

muut 12-17-vuotiaat 4-6 kk

ei tarvetta, 

voi ottaa 6 kk ei

60-79-vuotiaat ja 18 v. täyttäneet riskiryhmiin kuuluvat 2 kk 3-4 kk ei

muut 18-59-vuotiaat 2 kk 4-6 kk ei

70-79-vuotiaat riskiryhmiin 1 ja 2  kuuluvat 2 kk 3-4 kk 3 kk

yli 80-v. ja ikäihmisten hoivakodin asukkaat, sekä 

kotihoidon ja omaishoidon piiriin kuuluvat 2 kk 3-4 kk 3 kk

Saanut 1 annoksen + sairastettu koronatauti        

5-11-vuotiaat voimakkaasti immuunipuutteiset ei**

muut 5-11-vuotiaat ei**

12 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset 2 kk* 3-4 kk ei

muihin riskiryhmiin kuuluvat 12-17-vuotiaat 6 kk* ei**

muut 12-17-vuotiaat

ei tarvetta, 

voi ottaa 6 kk* ei**

60-79-vuotiaat ja 18 v. täyttäneet riskiryhmiin kuuluvat 3-4 kk* ei**

muut 18-59-vuotiaat 4-6 kk* ei**

70-79-vuotiaat riskiryhmiin 1 ja 2  kuuluvat 3-4 kk* 3 kk

yli 80-v. ja ikäihmisten hoivakodin asukkaat, sekä 

kotihoidon ja omaishoidon piiriin kuuluvat 3-4 kk* 3 kk

Saanut 2 annosta + sairastettu koronatauti        

5-11-vuotiaat voimakkaasti immuunipuutteiset ei

muut 5-11-vuotiaat ei

12 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset 3-4 kk* ei

muihin riskiryhmiin kuuluvat 12-17-vuotiaat ei**

muut 12-17-vuotiaat ei**

60-79-vuotiaat ja 18 v. täyttäneet riskiryhmiin kuuluvat ei**

muut 18-59-vuotiaat ei**

70-79-vuotiaat riskiryhmiin 1 ja 2  kuuluvat 3 kk *

yli 80-v. ja ikäihmisten hoivakodin asukkaat, sekä 

kotihoidon ja omaishoidon piiriin kuuluvat 3 kk *

* Aika lasketaan edellisestä rokotteesta tai korona-

taudista sen mukaan kumpi ollut viimeisin.

** paitsi jos tarpeen esim. matkustamisen vuoksi

EU-KORONATODISTUS  1 rokote 2 rokotetta

Rokotustodistus 18 vuotta täyttäneet ei riittävä voimassa 9 kk

Rokotustodistus alle 18-vuotiaat ei riittävä

Sairastettu tauti*** ja 1 rokotus

2 rokotusta ja sairastettu tauti*** ennen toista rokotetta

2 rokotusta ja sairastettu tauti*** toisen rokotteen 

saamisen jälkeen

Sairastettu tauti***

*** todistusmerkintä vaatii PCR-testin

voimassa 6 kk

ROKOTUSTEN ANTOVÄLI

3 rokotetta

voimassa toistaiseksi

voimassa 9 kk

voimassa toistaiseksi

Matkustuskäytössä 270 päivää toisesta rokotteesta, 

kansallisena passina voimassa toistaiseksi

voimassa toistaiseksi

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/kolmas-koronarokoteannos
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/kolmas-koronarokoteannos
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille#neljasannos
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille#neljasannos
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/ammattilaisten-kysymyksia-koronarokotuksista
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/ammattilaisten-kysymyksia-koronarokotuksista
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/ammattilaisten-kysymyksia-koronarokotuksista
https://www.kanta.fi/koronatodistus-ukk

