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Mediatiedote Järvi-Pohjanmaan koronarokotuksista 25.5.2021 

Julkaisuvapaa heti 

 

Olemme saaneet runsaasti yhteydenottoja koskien Järvi-Pohjanmaan alueen koronarokotuksia. 

Järvi-Pohjanmaan koronarokotukset etenevät suunnitellusti. Järvi-Pohjanmaan alueen asukkaista 

24.5.2021 mennessä noin 43% (Alajärvi 40,9%, Lappajärvi 47,8% ja Vimpeli 47%) on saanut 

ensimmäisen koronarokoteannoksen ja noin 9% (Alajärvi 7,9%, Lappajärvi 11% ja Vimpeli 8,7%) on 

saanut myös toisen rokoteannoksen. Alueemme rokotuskattavuus on koko maan keskiarvoa 

parempi: Suomessa 41,1% on saanut ensimmäisen annoksen ja toisen annoksen on saanut 6,8%. 

Alueellamme on todella aktiivisesti hakeuduttu rokotuksiin, mikä on ollut hienoa huomata. Vain 

rokotuksien kautta saamme epidemian hallintaan ja päästään palaamaan kohti normaalia elämää! 

Missä järjestyksessä koronarokotuksia annetaan? 

Tällä hetkellä kaikki rokotteen halunneet riskiryhmiin kuuluvat ja yli 70-vuotiaat henkilöt on 

rokotettu. Mikäli joku kuuluu näihin ryhmiin ja haluaa rokotteen eikä ole sitä vielä saanut, tulee 

olla yhteydessä Järvi-Pohjanmaan rokotusten ajanvarausnumeroon 06 2412 7800. 

Valtioneuvoston 19.4.2021 voimaan tulleen asetuksen mukaan muu väestö rokotetaan 

ikäryhmittäin vanhimmasta ikäryhmästä alkaen seuraavan jaottelun perusteella: 

3.1. 60–69-vuotiaat 
3.2. 50–59-vuotiaat 
3.3. 40–49-vuotiaat 
3.4. 30–39-vuotiaat 
3.5. 16–29-vuotiaat 

Rokotuksien jakelussa on täytynyt noudattaa tarkasti koronarokotusjärjestystä. THL on 
ohjeistanut, että peräkkäisiä ryhmiä on mahdollista rokottaa samaan aikaan, jotta rokottaminen 
on sujuvaa. Järvi-Pohjanmaalla on kuitenkin vielä yli 60-vuotiaiden rokottaminen kesken, mutta 
siitä huolimatta 31.5. lähtien koronarokotukset tulevat laajenemaan alueellamme myös 50-
vuotta täyttäviin (1971-syntyneet ja sitä vanhemmat). Edellä esitettyjen valtioneuvoston 
asetuksen ja THL:n ohjeiden mukaisesti emme kuitenkaan vielä voi avata esimerkiksi 40-49-
vuotiaiden koronarokotuksien ajanvarausta. 

Kuinka rokotukset alueille jaetaan? 

Suomeen tulevat koronarokotteet jaetaan terveyspalveluiden järjestäjille sairaanhoitopiirien 

kautta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella rokotteet jaetaan terveyspalveluiden 

järjestäjille, kuten Järvi-Pohjanmaan perusturvalle, 16-69-vuotiaiden määrän perusteella. Järvi-

Pohjanmaan perusturva järjestää koronarokotuksia Alajärven kaupungin sekä Lappajärven ja 

Vimpelin kuntien alueella siten, että alueellamme rokotetaan samaan aikaan koko ajan samaa 

ikäryhmää. 
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Myös Etelä-Pohjanmaan sisällä alueiden väestörakenteet ovat erilaisia, joten toisilla alueilla 

saatetaan rokottaa tällä hetkellä nuorempia ikäryhmiä verrattuna Järvi-Pohjanmaan alueeseen. 

Koska rokotteet jaetaan pysyvien asukkaiden määrän perusteella kuntiin, emme pysty 

antamaan rokotuksia kesäasukkaille. 

Eri koronarokotevalmisteet 

Suomessa on lupa käyttää kolmea koronarokotevalmistetta: Pfizer-Biontechin Comirnaty-

rokotetta, Moderna-koronarokotetta (molemmat ns. lähetti-RNA-rokotteita) ja AstraZenecan 

Vaxzevria-rokotetta (adenovirusrokote). Näistä AstraZenecan rokotetta voi käyttää ainoastaan 65-

vuotta täyttävillä ja sitä iäkkäämmillä. 

Jokainen 65-vuotta täyttävä ja sitä vanhempi saa itse valita rokotevalmisteen, mutta tämä toive 

täytyy esittää rokotusaikaa varatessa. Alle 65-vuotiaat eivät voi valita rokotevalmistetta, koska 

heidät on mahdollista rokottaa ainoastaan Comirnaty-rokotteella, sillä Modernan 

rokotevalmisteen saatavuus on hyvin epävarmaa. 

Suosittelemme kuitenkin, että 65-vuotta täyttäneet ja AstraZenecan valmisteella rokotetut eivät 

vaihtaisi valmistetta toiseen tehosteannoksen osalta. Tarkkaa tutkimustietoa ei ole vielä 

saatavilla tilanteesta, jossa rokotevalmiste on vaihdettu toiseen ensimmäisen rokoteannoksen 

jälkeen. AstraZenecan rokote on todettu tehokkaaksi ja turvalliseksi rokotteeksi 65-vuotiailla ja sitä 

iäkkäämmillä. Näin myös muita rokotevalmisteita jää enemmän alle 65-vuotiaiden käyttöön, ja 

saamme nopeammin alueellemme riittävän rokotekattavuuden. 

Mikäli joku kuitenkin haluaa vaihtaa valmisteen tehosteannoksen osalta, on oltava hyvissä ajoin 

yhteydessä Järvi-Pohjanmaan koronarokotusten ajanvarausnumeroon 06 2412 7800. 

Rokotuspaikalla valmistetta ei voi enää vaihtaa. 

Muita koronarokotuksiin liittyviä käytäntöjä 

Toivomme, että rokotetuille annettua aikaa tehosterokotetta varten ei siirrettäisi kuin hyvin 

painavasta syystä. Esimerkiksi sairastuminen ja vaikka sairaalassa suoritettava leikkaus ovat 

painavia syitä. Muista syistä johtuvat aikojen siirrot kuormittavat rokotetyöryhmän työskentelyä, 

koska tietylle päivälle lasketaan aina tietty määrä rokotuksia annettavaksi. 

Rokoteannosten määrä on kesäkuussa kasvamassa, mutta iso osa niistä menee tehosterokotuksiin. 

Toivoisimme että pystyisimme tarjota laajemmalle ihmisryhmälle jo mahdollisuuden rokotuksiin, 

mutta rokotteiden määrä jarruttaa tätä edelleen. Pyydämme kaikilta kärsivällisyyttä, ja seuratkaa 

jatkossakin tiedottamista! 

 

Alajärvellä 25.5.2021 

Jaakko Anttila 

vt. peruspalvelujohtaja 


