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IKI- Kotihoito

• Kotihoidon asiakkaiden influenssarokotuksia ei kannata aloittaa liian varhain. On 
tärkeää, että suojaa olisi riittävästi jäljellä silloin, kun influenssakausi on 
huipussaan.

• Influenssarokotukset kannattaa järjestää yhtä aikaa koronarokotusten kanssa, jos 
se on mahdollista.

• Henkilökunnan rokotukset: kotihoito rokottaa omat työntekijänsä ja rokotukset 
voi aloittaa henkilökunnasta heti kun rokotteet on saapuneet

• Rokotteiden tilausmahdollisuus lokakuun alussa (OSTI), jakeluun rokotteet 
tulevat vk 40 tai 41
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Ulkoiset palveluntuottajat
• Ulkoiset kotihoidon palveluntuottajat hankkivat rokotteet Tarvasta

(tartuntatautien valvonnasta)

• paitsi:

o Peurankallion kotihoito, joka voi tilata Tipotieltä kun tilaa myös koronarokotteet

o Treilin Valleri, joka hoitaa koronarokotteet ja influenssarokotteet samalla kotihoidon kautta
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Kirjaaminen
• Raportointikoodi tulee tilastoituviin tietoihin "Muut erittelyt" -kenttään

o INF1: Yli 65 vuotiaat

o INF8: 65 vuotta tai alle 

o INFL: Itse hankittu rokote

• jos rokotetaan koronarokote tai korona- ja influenssarokote tilastoidaan käynti koronarokotteen 
aikatyypillä + muut erittelyt –kenttään INF1, INF8 tai INFL

• Influenssarokotteen järjestysnumerona käytetään:
o pääsääntöisesti numeroa 1 (kauden ensimmäinen annos) vrt. ennen käytössä ollut järjestysnumerot 1 ja 7, eli 

käytäntö muuttunut.

• Lisätietoa kirjaamisesta: Rokotusten kirjaaminen – THL

• Terveydenhuollon sovelluspalvelut- OMNI360 Lääkitysohjeet – Rokotukset

• Terveydenhuollon sovelluspalvelut- Ohjeet – Rokotusohjeet – Koronarokotuksen kirjaus ja tilastointi 
kotihoidossa

• Terveydenhuollon sovelluspalvelut- Ohjeet – Rokotusohjeet – Rokotuksen kirjaus ja tilastointi 
kotihoidossa

28.9.2022 4Kotihoito Liisa Tuomi

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/rokottamisen-vaiheet/rokotusten-kirjaaminen


Koronavirusrokotus (THL ajankohtaista 

koronavirusrokotuksista 23.9.2022)

• Comirnaty Original/Omicron BA.1 15/15 mikrog/annos -rokote
o Rokotteella on myyntilupa 12 vuotta täyttäneelle ja sitä vanhemmalle tehosteannoksiin.

o Rokote on injektiopullossa, joka sisältää 6 annosta. Rokotteen kerta-annos 12 vuotta 
täyttäneille on 0,3 ml. Rokotetta ei saa laimentaa.

o Rokotetta annetaan tehosteannoksena, kun henkilö on saanut edeltävästi vähintään kaksi 
rokoteannosta. Sairastettu tauti lasketaan yhdeksi rokoteannokseksi. Voimakkaasti 
immuunipuutteisilla tulee olla edeltävästi kolme annosta.

• Rokotepullossa on harmaa korkki, joten se on hyvin samannäköinen kuin 
alkuperäisen Comirnatyn RTU-valmiste. Varmista, että kyseessä on varianttirokote 
eikä alkuperäinen Comirnaty-valmiste.

• Rokotteita kirjatessa on tärkeää aina valita valikosta täsmälleen oikea 
rokotevalmiste. Pelkkä lisätietokenttään kirjattava huomio valmisteen nimestä ei 
ole riittävä.
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Influenssarokotteiden jakelu ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstön rokotukset 
käynnistyvät pian
• Kansalliseen rokotusohjelmaan on hankittu tulevalle kaudelle 1 850 000 annosta pistettävää 

VaxigripTetra-rokotetta ja 116 000 annosta Fluenz Tetra -nenäsumuterokotetta.

• Rokotukset voi aloittaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista heti, kun ammattilaisten 
rokotuksia toteuttava toimintayksikkö on saanut rokotteet.

• Muiden maksuttomaan influenssarokotukseen oikeutettujen ryhmien rokotukset voidaan 
aloittaa loka-marraskuussa. Ikääntyneiden rokotuksia ei kannata aloittaa liian varhain. On 
tärkeää, että suojaa olisi riittävästi jäljellä silloin, kun influenssakausi on huipussaan.

• Influenssarokotukset kannattaa järjestää yhtä aikaa koronarokotusten kanssa, jos se on 
mahdollista.

Influenssarokotteiden jakelu ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotukset käynnistyvät 
pian - Uutinen - THL
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https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/-/influenssarokotteiden-jakelu-ja-sosiaali-ja-terveydenhuollon-henkiloston-rokotukset-kaynnistyvat-pian?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Ftaudit-ja-torjunta%2Ftaudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o%2Finfluenssa%2Fajantasainen-influenssakatsaus


Influenssarokote tärkein keino torjua influenssaa

Influenssarokote suojaa influenssalta ja sen jälkitaudeilta, kuten korvatulehdukselta, 
keuhkoputkentulehdukselta, keuhkokuumeelta sekä sydäninfarktilta ja aivoverenkierron häiriöltä.

Influenssarokotteen saavat kansallisessa ohjelmassa maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa 
oleellisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on merkittävää hyötyä. Maksuttomaan 
influenssarokotukseen ovat oikeutettuja:

o Raskaana olevat

o Kaikki 65 vuotta täyttäneet

o Alle 7-vuotiaat lapset

o Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

o Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset

• Maksuttomaan rokotukseen on oikeus myös henkilöillä, jotka asuvat tai oleskelevat pitkäaikaisesti 
laitosmaisissa olosuhteissa kuten vankeinhoitolaitoksissa ja vastaanottokeskuksissa.

Influenssarokotuksen saavat maksutta lisäksi
o Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö, joka osallistuu potilaiden ja asiakkaiden välittömään 

hoitoon tai huoltoon

o Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri
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https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/raskaana-olevien-influenssarokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/65-vuotta-tayttaneiden-influenssarokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/alle-7-vuotiaiden-lasten-influenssarokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/sairauden-tai-hoidon-vuoksi-riskiryhmaan-kuuluvien-influenssarokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/varusmiespalveluksen-aloittavien-influenssarokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/sosiaali-ja-terveydenhuollon-henkiloston-influenssarokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/alttiiden-henkiloiden-lahipiirin-influenssarokotukset
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Alttiiden henkilöiden lähipiirin 
influenssarokotukset
Sosiaali- ja terveysministeriö on muuttanut influenssarokotuksia koskevaa asetusta 
(149/2017). Muutos koskee vakavalle influenssalle alttiiden ihmisten lähikontaktien 
rokotuksia.

Kansallisen rokotusohjelman maksuttoman influenssarokotteen voi antaa ihmiselle, joka

• on toistuvasti läheisessä kontaktissa vakavalle influenssalle erityisen 
alttiiseen ihmiseen

• on toistuvasti läheisessä kontaktissa sellaisen vakavalle influenssalle alttiin ihmisen 
kanssa, jota ei voida suojata influenssarokotteella.

Toistuvasti läheisellä kontaktilla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö asuu samassa 
asunnossa tai on viikoittain kasvotusten tekemisissä suojattavan ihmisen kanssa.

sivu 11
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Ketkä ovat erityisen alttiita vakavalle 
influenssalle?
Vakavalle influenssalle erityisen alttiita ovat

o voimakkaasti immuunipuutteiset ihmiset

o vakavasti sairaat ihmiset

o perussairaat ja huonokuntoiset 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat

o vakavalle influenssalle alttiit ihmiset, joille rokotetta ei voida antaa

o alle 6 kuukauden ikäiset lapset

o raskaana olevat.

Ihmisen ei tarvitse todistaa esimerkiksi lääkärintodistuksella, että hän kuuluu edellä 
mainittujen ryhmien lähipiiriin. Ihmisen omaan kertomaan on syytä luottaa.
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Lähipiirin 
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https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/alttiiden-henkiloiden-lahipiirin-influenssarokotukset#immuunipuutteiset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/alttiiden-henkiloiden-lahipiirin-influenssarokotukset#Vakavasti_sairas
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/alttiiden-henkiloiden-lahipiirin-influenssarokotukset#65
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/alttiiden-henkiloiden-lahipiirin-influenssarokotukset#alttiit,_joita_ei_voi_rokottaa


Yli 65-vuotiaat perussairaat ja 
huonokuntoiset
• Myös arvio siitä, onko 65 vuotta täyttänyt ihminen asetuksen tarkoittamalla 

tavalla perussairas ja huonokuntoinen, on ratkaistava tapauskohtaisesti. 

• Perussairaat ja huonokuntoiset ikääntyneet kuuluvat yleensä kotihoidon 
piiriin tai he ovat esimerkiksi hoivakodissa tai terveyskeskuksen 
vuodeosastolla hoidettavana.

• Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri arvioi ja päättää, onko 
ihmisellä asetuksen mukainen lähikontakti asetuksessa tarkoitettuun 
vakavalle influenssalle erittäin alttiiseen ihmiseen. 
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Osa lähipiirin rokotuksista on 
omakustanteisia
• THL suosittelee influenssarokotusta kaikille niille, jotka ovat läheisessä 

kontaktissa vakavalle influenssalle alttiiseen ihmiseen. Rokotus on kuitenkin 
osalle omakustanteinen.

• Rokotus on maksuton vain, jos lähipiiriin kuluva on toistuvasti lähikontaktissa 
ihmiseen, joka on erityisen altis vakavalle influenssalle tai jos alttiille ihmiselle 
itselleen ei voi antaa influenssarokotusta.

• Rokotus on omakustanteinen seuraaville lähikontakteille:
o Perusterveiden tai hyväkuntoisten 65 vuotta täyttäneiden lähikontakteillle

o Yli 6 kuukauden ikäisten, mutta alle 7-vuotiaiden lasten lähikontakteille

o Osalle sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmään kuuluvien ihmisten lähikontakteista
Ketkä kuuluvat sairauden tai hoidon vuoksi influenssan riskiryhmiin?
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https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/sairauden-tai-hoidon-vuoksi-riskiryhmaan-kuuluvien-influenssarokotukset


Lähipiirin maksulliset rokotukset

• Miten asiakas / omainen saa reseptin, mikä on 
helpoin väylä, kun asiakas ottaa yhteyttä:
o LANU: 

▪ ohjaus sähköiseen palveluun

▪ niillä pisteillä, joilla lääkäripalvelut (OTH) 
kirjoitetaan reseptit itse

o VOT:
▪ Sähköisten palveluiden reseptipyyntömahdollisuus 

influenssarokotteelle 

▪ Yhteydenotto ammattilaiseen -> hoitaja tekee 
reseptipyynnön reseptivälilehdelle lääkärille 
hyväksyttäväksi

▪ 10023 tulevat yhteydenotot

▪ Terveysasemat

▪ Tiiminumero -> alavalikossa reseptin uusinta

o IKI: Hoitaja voi tehdä reseptipyynnön 
tarvittaessa, pääosin rokotettavat kuuluvat 
maksuttomuuden piiriin
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Vaikuttaako koronaepidemia sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstön 
influenssarokotuksiin?
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotukset kannattaa aloittaa niistä, jotka

• kohtaavat ja hoitavat influenssaa sairastavia

• hoitavat jatkuvasti vakavalle influenssalle erityisen alttiita henkilöitä.

o Vakavalle influenssalle erityisen alttiita henkilöitä ovat

▪ voimakkaasti immuunipuutteiset ja muut vakavasti sairaat henkilöt

▪ perussairaat ja huonokuntoiset 65 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat

▪ alle 6 kuukauden ikäiset vauvat

▪ raskaana olevat naiset. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön influenssarokotukset - THL
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https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/sosiaali-ja-terveydenhuollon-henkiloston-influenssarokotukset


Ammattilaisten rokotukset: Ketkä saavat 
influenssarokotuksen maksutta?
Influenssarokotus on maksuton kaikille potilaiden ja asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon 
osallistuville. Näitä ovat esimerkiksi:

o Sairaala- ja terveyskeskusvuodeosastojen henkilökunta

o Kotihoidon henkilökunta

o Kotisairaalahoidon henkilökunta
o Potilaiden kuljetuksiin osallistuva sairaankuljetus ja ensihoitohenkilöstö

o Ikääntyneiden hoidon- ja hoivan toimintayksiköiden henkilökunta

o Tehostetun palveluasumisen henkilökunta

o Vammaisalan yksiköiden henkilökunta

o Terveyskeskusten henkilökunta

o Potilashuoneissa ruuan jakeluun ja siivoukseen osallistuvat työntekijät
o Lääkehuollon henkilöstö kuten asiakastyössä toimiva apteekkihenkilöstö

o Kaikkia vastaavia töitä tekevät opiskelijat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön influenssarokotukset - THL

28.9.2022 17
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Influenssarokotteen ja koronarokotteen voi 
antaa yhtä aikaa
• Influenssarokotukset kannattaa järjestää yhtä aikaa koronarokotusten 

kanssa, jos se on mahdollista.

• PSHP (8.9. Covid-19 rokotusten koordinaatioryhmä): 
Influenssarokotusten käynnistyessä voidaan antaa myös koronarokote 
(variantti), jos uuden tehosterokotteen ryhmiin kuuluvalla henkilöllä 
on kulunut vähintään 3 kk, oli sitten kyseessä kolmas, neljäs, viides tai 
kuudes rokotuskerta.
o Tehosterokotteen kohderyhmät: 

▪ 65 vuotta täyttäneet

▪ 18 vuotta täyttäneet riskiryhmään kuuluvat

▪ 12 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset

• Perussarjaa (1. ja 2. annokset) ei rokoteta varianttirokotteilla

sivu 18



Influenssaepidemian tilanne

sivu 19



Sairaala-apteekki:

• Rokotesaatavuus, influenssarokotteet:
▪ Samat kuin viime vuonna

▪ 1,8 milj (Vaxigrip), 116000 (Fluenz Tetra)
▪ Saapuvat apteekkiin vk 41

o Ensimmäinen erä saapunut (vk 37) seuraava erä 4 vk päästä
▪ Tilausmahdollisuus lokakuun alussa (OSTI)

▪ Jakeluun vk 40 tai 41

▪ Pirkanmaalle saapunut erä n. 40.000 -> TRE allokaatio ilmoitetaan mahdollisimman pian

• Kuljetukset:
o Erilliskuljetukset isoimpiin yksiköihin ensimmäisen erän kohdalla

▪ Apteekki ilmoittaa millä viikolla mahdollista rokotusyksikköön, muiden yksiköiden kohdalla vielä arvio 
kuljetusviikosta

o Muuten normaalit reittikuljetukset

• Aloitusajankohtana ikäihmisille suositellaan marraskuuta
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Hävikin minimointi

• Tarkistakaa että ei ole enää viime kauden rokotteita jääkaapeissa

• Hävikki 2021: 

o Vaxigrip n. 5%

o Fluenz tetra n. 2%

• Rokotteet tilataan useammassa erässä varattujen aikojen mukaan –> allokaatiot

• Tarkistetaan, että jääkaapit ja lämpömittarit toimivat

• Ei ahdeta jääkaappeja täyteen
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Rokotusten aloitus palvelualueittain

• Iki
o Kotihoito

▪ Korona + influenssarokotuksia sitä mukaa, kun rokotteet saatavilla

▪ Yksityiset yksiköt myös hakeneet Tarvan lisäksi terveysasemilta influenssarokotteita esim. 
Peurankallio -> Yksikkö ottaa yhteyttä terveysasemaan ja sopii rokotetarpeista

o Asumispalvelu

• Henkilökunta
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Henkilökunnan rokotukset - oma

• Rokotettujen listat toimitettava 16.12. mennessä Pirteen
o Rokottaja täyttää excel-listan sähköisenä ja lähettää päivän päätteeksi listan sähköpostilla 

Pirteen, vaikka olisi vain yksi nimi listassa.

• Henkilöstöyksikkö julkaisee ohjeen Henkilöstön kausi-influenssarokotukset syys-
ja talvikaudella 2022-2023, jossa myös liitteenä excel-lomake jolla henkilöstön 
rokotetiedot Pirteen toimitetaan tietosuojatusti. Ohje on tällä hetkellä 
päivityksessä yhteistyössä epidemiologin, Pirten ja soten HR:n kanssa. Tätä 
kokonaisuutta koskevat kysymykset voi osoittaa Katja Niemiselle, 
katja.nieminen@tampere.fi

• Pirte toimittaa online-raportin vuoden lopussa Maria Riskille

28.9.2022 23

mailto:katja.nieminen@tampere.fi


Viestintä
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• Tiedotteet
o Asiakastiedote

▪ Kaikkien toimijoiden asiakasrokotuksista yhteinen tiedote, pyritään 
julkaisemaan viikolla 38 -> tiedote julkaistu 26.9. 

▪ Sähköisen asioinnin palvelutuotteen selosteosa ajanvaraussivustolle

o Henkilökunnan tiedote

▪ Taskuun ammattilaisten tiedote 

• Verkkosivut

o Päivitetty ja päivitetään tarpeen mukaan

https://www.tampere.fi/ajankohtaista/2022/09/26/influenssarokotukset-alkavat-lokakuussa-samalla-kaynnilla-yli-65


Koronarokotusten pikakatsaus
Eteneminen ROKOTUSREKISTERI - TIETOVARASTO

Rokotuskattavuus 18+

Rokotuskattavuus 60+

Koronarokotukset vastaanottotoiminnassa ja varianttirokotteet

Rokotusyksikkö

5-11-vuotiaiden koronarokotukset 4.10. alkaen rokotusyksikön tiloissa

Vastaanottotoiminnan syksy
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Tietovarasto (CGI) ja THL Rokotusrekisteriin 
kirjatut koronarokotteet 27.9.22 mennessä
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Rokotuskattavuus 18+

20.9.22

• Suurten kaupunkien tarkastelussa 
Tampere etenee tasavertaisesti 18 
vuotta täyttäneiden 
rokotuskattavuuksissa
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Tampere Helsinki Espoo Oulu Turku Vantaa Jyväskylä

I 89,7 88,7 88,8 90,3 89,6 85,1 90

II 87,3 86,1 86,3 87,5 87 82,4 87,8

III 61,5 65,5 66,5 63 61,4 58,8 62,2

IV 16,9 16 15,7 15,6 15,9 14,8 14
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Rokotuskattavuus 60+

20.9.22

• 60 vuotta täyttäneiden osalta 
Tampereella rokotuskattavuus on 
koko maan keskiarvoa ja 
Pirkanmaata korkeampi

• Orivedellä kattavuus on alle 70-
vuotiaiden ja yli 80-vuotiaiden 
osalta hieman koko maan 
keskiarvoa alhaisempi.
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Koronarokotukset 
vastaanottotoiminnassa
• Valtaosa loppukesän ja syksyn koronarokotuksista annettu 

vastaanottotoiminnassa (sininen palkki)
o Määrät laskevat edelleen

• Varianttirokotteita mahdollista kirjata Pegasokseen 1.10. lähtien

• Varianttirokotteet käyttöön terveysasemilla ja rokotusyksikössä 3.10. 
alkaen:
o Tehosteannoksen kohderyhmät

▪ 65 vuotta täyttäneille

▪ riskiryhmiin kuuluville 18 vuotta täyttäneille

▪ voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille.

o Aikaisempia annoksia ja sairastettua tautia ei lasketa, 3 kk väli 
taudin/edellisen annoksen suhteen

o Täydentävät rokotesarjat 3. ja 4. annokset -> sairastettu tauti lasketaan 
yhdeksi annokseksi.

• 1. ja 2. annosten antaminen jatkuu aikaisemmin käytössä olleilla 
rokotteilla
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SYYSKUU

• Rokotukset jatkuvat entisen suosituksen mukaisesti terveysasemilla ja rokotusyksikössä

• Lokakuun rokotusajat avataan keskitetysti (Riski) vk 49/52 saakka

• Yksiköt tilaavat varianttirokotteita lokakuun tarpeeseen 

LOKAKUU

• Terveysasemat ja rokotusyksikkö aloittavat rokottamaan varianttirokotteella 3.10. koronarokotuksia 
(1. ja 2. annokset vanhoilla rokotteilla)

• Influenssarokotukset alkavat rokotusyksikössä 10.10. ja terveysasemilla 24.10.

MARRASKUU

• Influenssarokotukset jatkuvat rokotusyksikössä ja terveysasemilla

• Influenssarokotukset käynnistyvät LANU + IKI

JOULUKUU

• Influenssarokotukset jatkuvat tarpeen mukaan

• Ajanvarauksen jatko, avataanko tammikuulle jälleen rokotusajat koronarokotusten aikatyypille ja 
kuka nämä avaa?

28.9.2022 31



KIITOS

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo


