
Taulukko eri ryhmille tarjottavista rokoteannoksista ja suositelluista rokoteväleistä 8.8.2022 

Rokotteen ja koronavirustartunnan aikavälin on oltava vähintään kuusi viikkoa, jotta tartunta vastaa suojaltaan yhtä rokoteannosta.  

Taulukossa esitetyt aikavälit voivat olla myös pidempiä. Kun aikaväli on riittävän pitkä, immuunivasteesta tulee parempi.  

Ryhmä 
Ei 

koronavirustartuntaa 
Koronavirustartunta 

1,2 tai 3 rokotetta + 

koronavirustartunta 
2 koronavirustartuntaa 

1,2,3 tai 4 rokotetta + 

2 koronavirustartuntaa 

5−11-vuotiaat 

voimakkaasti 

immuunipuutteiset 

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/kolmatta rokotetta 

  

  

 

Ei vielä 

suositella rokotteita 

  

  

Ei tarvetta rokotteille 

  

  

  

muut 5−11-vuotiaat 

Kaksi rokotetta 6−12 

viikon annosvälillä 

  

Ensimmäinen rokote 

4−6 kk tartunnasta  

Ei tarvetta toiselle 

rokotteelle 

Yksi rokoteannos riittää 

  

  

 

 

Ei tarvetta rokotteille 

  

  

Ei tarvetta rokotteille 

  

  



Ryhmä 
Ei 

koronavirustartuntaa 
Koronavirustartunta 

1,2 tai 3 rokotetta + 

koronavirustartunta 
2 koronavirustartuntaa 

1,2,3 tai 4 rokotetta + 

2 koronavirustartuntaa 

12 vuotta täyttäneet 

voimakkaasti 

immuunipuutteiset 

Kaksi rokotetta 6−12 

viikon annosvälillä 

Kolmas rokote 

aikaisintaan 2 kk toisen 

annoksen jälkeen 

Neljäs rokote 3 kk 

kolmannen 

rokoteannoksen jälkeen 

Viides rokote 4−6 kk 

neljännen annoksen 

jälkeen 

Ensimmäinen rokote 

aikaisintaan 2 kk 

tartunnasta 

Toinen rokote 

aikaisintaan 

2kk ensimmäisen 

rokoteannoksen 

jälkeen  

Kolmas rokote 3 kk 
toisen 
rokoteannoksen 
jälkeen 
Neljäs rokote 4−6 kk 
kolmannen annoksen 
jälkeen 

Toinen rokote aikaisintaan 

2 kk tartunnasta/ 

ensimmäisestä 

rokoteannoksesta  

Kolmas rokote 3 kk 

tartunnasta/ toisesta 

rokoteannoksesta 

Neljäs rokote 4−6 kk 

tartunnasta/kolmannesta 

rokoteannoksesta 

Ensimmäinen rokote 

aikaisintaan 2 kk 

tartunnasta 

Toinen rokote 3 kk 

ensimmäisen 

rokoteannoksen jälkeen 

Kolmas rokote 4−6 kk 

toisen annoksen jälkeen 

Toinen rokote 3 kk 

tartunnasta/ensimmäisestä 

rokoteannoksesta 

Kolmas rokote 4−6 kk 

tartunnasta/toisesta 

rokoteannoksesta 

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 

Ei tarvetta kolmannelle 

rokotteelle  

Toinen rokote 6 kk 

tartunnasta/ ensimmäisestä 

rokoteannoksesta 

Ei tarvetta kolmannelle 

rokotteelle 

  

Ensimmäinen rokote 4−6 

kk toisesta tartunnasta 

Ei tarvetta 

toiselle rokotteelle 

  

  

Yksi rokoteannos riittää 

  

  

  

   



Ryhmä 
Ei 

koronavirustartuntaa 
Koronavirustartunta 

1,2 tai 3 rokotetta + 

koronavirustartunta 
2 koronavirustartuntaa 

1,2,3 tai 4 rokotetta + 

2 koronavirustartuntaa 

muut 12−17-

vuotiaat 

Kaksi rokotetta 6−12 

viikon annosvälillä 

Ei tarvetta kolmannelle 

rokotteelle 

  

  

  

Ensimmäinen rokote 

4−6 kk tartunnasta 

Ei tarvetta toiselle 

rokotteelle 

  

Yksi rokoteannos riittää 

  

  

  

  

Ei tarvetta rokotteille 

  

  

  

  

Ei tarvetta rokotteille 

  

  

  

  

1. yli 60-vuotiaat 

 

2. riskiryhmiin 

kuuluvat 18−59-

vuotiaat 

     

Kaksi rokotetta 6−12 

viikon annosvälillä 

Kolmas rokote 3−4 kk 

toisen rokoteannoksen 

jälkeen 

Neljäs rokote 

aikaisintaan 3 kk 

kolmannen 

rokoteannoksen 

jälkeen     

  

  

Ensimmäinen rokote 

aikaisintaan 2 kk 

tartunnasta 

Toinen rokote 3−4 kk 

ensimmäisen 

rokoteannoksen jälkeen 

Kolmas rokote 

aikaisintaan 3 kk toisen 

rokoteannoksen 

jälkeen     

Ei tarvetta neljännelle 

rokotteelle 

  

  

Toinen rokote 3−4 kk 

tartunnasta/ ensimmäisestä 

rokoteannoksesta 

Kolmas rokote aikaisintaan 

3 kk tartunnasta/ toisesta 

rokoteannoksesta 

Ei tarvetta neljännelle 

rokotteelle 

  

  

Ensimmäinen rokote 3−4 

kk tartunnasta 

Toinen rokote 

aikaisintaan 3 kk 

ensimmäisen 

rokoteannoksen jälkeen 

Ei tarvetta 

kolmannelle rokotteelle 

  

  

Toinen rokote aikaisintaan 

3 kk tartunnasta/ 

ensimmäisestä 

rokoteannoksesta 

Ei tarvetta kolmannelle 

rokotteelle 

  

  

  



Ryhmä 
Ei 

koronavirustartuntaa 
Koronavirustartunta 

1,2 tai 3 rokotetta + 

koronavirustartunta 
2 koronavirustartuntaa 

1,2,3 tai 4 rokotetta + 

2 koronavirustartuntaa 

muut 18−59-

vuotiaat 

Kaksi rokotetta 6−12 

viikon annosvälillä 

Kolmas rokote 4−6 kk 

toisen 

rokoteannoksen jälkeen 

  

  

  

Ensimmäinen rokote 

aikaisintaan 2 kk 

tartunnasta 

Toinen rokote 4−6 kk 

ensimmäisen 

rokoteannoksen jälkeen 

Ei tarvetta kolmannelle 

rokotteelle 

  

Toinen rokote 4−6 kk 

tartunnasta/ensimmäisestä 

rokoteannoksesta 

Ei tarvetta kolmannelle 

rokotteelle 

  

  

Ensimmäinen rokote 4−6 

kk tartunnasta 

Ei tarvetta 

toiselle rokotteelle 

  

  

  

  

Yksi rokoteannos riittää 

  

  

  

  

  

  

 


