
 

THL:n taulukko eri ryhmille tarjottavista rokoteannoksista ja suositelluista rokoteväleistä,11.3.22 

Rokotteen ja koronavirustartunnan aikavälin on oltava vähintään 6 viikkoa, jotta tartunnan voidaan 

katsoa vastaavan yhtä rokoteannosta. Kahden tartunnan välisen ajan tulee olla 3 kuukautta, jotta niitä voidaan 

pitää varmuudella erillisinä tartuntoina. 

Taulukossa esitetyt rokotusten aikavälit voivat olla myös pidempiä. Kun rokoteannosten tai tartunnan ja 

rokottamisen aikaväli on riittävän pitkä, muodostuva immuunivaste on laadullisesti ja määrällisesti parempi ja 

suojateho pitkäkestoisempi.   

Ryhmä 
Ei koronavirus 

tartuntaa 
Koronavirustartunta 

1 rokote + 

koronavirustart

unta 

2 rokotetta + 

koronavirustart

unta 

5−11-vuotiaat 

voimakkaasti 

immuunipuutt

eiset 

Kaksi rokotetta 

6−12 viikon 

annosvälillä 

 

Ei vielä suositella 

kolmatta rokotetta 

Ensimmäinen rokote 

aikaisintaan 2 kk 

tartunnasta 

Ei vielä suositella toista 

rokotetta 

Ei vielä 

suositella toista 

rokotetta 

Ei vielä 

suositella 

kolmatta 

rokotetta 

muut 5−11-

vuotiaat 

Kaksi rokotetta 

6−12 viikon 

annosvälillä 

Ensimmäinen rokote 

4−6 kk tartunnasta  

Ei tarvetta 

toiselle 

rokotteelle 

Ei tarvetta 

kolmannelle 

rokotteelle 

12 vuotta 

täyttäneet 

voimakkaasti 

immuunipuutt

eiset 

Kaksi rokotetta 

6−12 viikon 

annosvälillä 

Kolmas rokote 

aikaisintaan 2 kk 

toisen annoksen 

jälkeen 

Neljäs rokote 3−4 

kk kolmannen 

rokoteannoksen 

jälkeen 

Ensimmäinen rokote 

aikaisintaan 2 kk 

tartunnasta 

Toinen rokote 

aikaisintaan 2 kk 

ensimmäisen 

rokoteannoksen 

jälkeen  

Kolmas rokote 3−4 kk 

toisen rokoteannoksen 

jälkeen 

Toinen rokote 

aikaisintaan 2 kk 

tartunnasta/ 

ensimmäisestä 

rokotteesta  

Kolmas rokote 

3−4 kk toisen 

rokoteannoksen/ 

tartunnan 

jälkeen 

Kolmas rokote 

3−4 kk 

tartunnasta/ 

toisesta 

rokoteannoksest

a 

Ei tarvetta 

neljännelle 

rokotteelle 

muihin 

riskiryhmiin 

kuuluvat 12–

17-vuotiaat  

Kaksi rokotetta 

6−12 viikon 

annosvälillä 

Kolmas rokote 

6 kk toisen 

rokoteannoksen 

jälkeen 

Ensimmäinen rokote 

4−6 kk tartunnasta  

Toinen rokote 6 kk 

ensimmäisen 

rokoteannoksen 

jälkeen 

Toinen rokote 6 

kk tartunnasta/ 

ensimmäisestä 

rokotteesta 

Ei tarvetta 

kolmannelle 

rokotteelle 



 

Ryhmä 
Ei koronavirus 

tartuntaa 
Koronavirustartunta 

1 rokote + 

koronavirustart

unta 

2 rokotetta + 

koronavirustart

unta 

muut 12−17-

vuotiaat 

Kaksi rokotetta 

6−12 viikon 

annosvälillä 

Ei tarvetta 

kolmannelle 

rokotteelle,  

mutta voi ottaa 

6 kk toisen 

rokoteannoksen 

jälkeen  

Ensimmäinen rokote 

4−6 kk tartunnasta  

 

 

Ei tarvetta toiselle 

rokotteelle, mutta voi 

ottaa 6 kk ensimmäisen 

rokoteannoksen 

jälkeen  

Ei tarvetta 

toiselle 

rokotteelle,  

mutta voi ottaa 6 

kk tartunnasta/ 

ensimmäisestä 

rokotteesta  

Ei tarvetta 

kolmannelle 

rokotteelle 

yli 60-vuotiaat 

ja 18 vuotta 

täyttäneet 

riskiryhmiin 

kuuluvat 

Kaksi rokotetta 

6−12 viikon 

annosvälillä 

 

Kolmas rokote 3−4 

kk toisen 

rokoteannoksen 

jälkeen 

Ensimmäinen rokote 

aikaisintaan 2 kk 

tartunnasta 

 

Toinen rokote 3−4 kk 

ensimmäisen rokotean

noksen jälkeen 

Toinen rokote 

 3−4 kk 

tartunnasta/ 

ensimmäisestä 

rokotteesta  

Ei tarvetta 

kolmannelle 

rokotteelle 

muut 18−59-

vuotiaat 

Kaksi rokotetta 

6−12 viikon 

annosvälillä 

Kolmas rokote 4−6 

kk toisen 

rokoteannoksen jä

lkeen 

Ensimmäinen rokote 

aikaisintaan 2 kk 

tartunnasta 

Toinen rokote 4−6kk 

ensimmäisen 

rokoteannoksen 

jälkeen 

 Toinen rokote 

 4−6 kk 

tartunnasta/ 

ensimmäisestä 

rokotteesta 

Ei tarvetta 

kolmannelle 

rokotteelle 

  

 


