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Riskiryhmien rokotusten järjestys  

Ikä on merkittävin vakavan koronavirustaudin riskitekijä. Riskiin vaikuttavat lisäksi tietyt 

taustasairaudet, joita sairastavilla on muuta väestöä suurempi riski saada vakava koronavirustauti, 

joutua sairaala- ja tehohoitoon tai menehtyä tautiin. 

THL on tuottanut Kansallista rokotusasiantuntijaryhmää kuullen listan, jonka perusteella 

määräytyy, missä järjestyksessä koronavirusrokotteita tarjotaan eri taustasairauksia sairastaville 

alle 70-vuotiaille henkilöille. Lista pohjautuu lääketieteelliseen riskinarvioon. 

Taustasairaudet on jaettu kahteen ryhmään:  

1. vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavat sairaudet ja 

2. vakavalle koronavirustaudille altistavat sairaudet. 

Näistä ryhmistä rokotetta tarjotaan ensin ryhmälle 1 ja sen jälkeen ryhmälle 2.  

Yhtymä tiedottaa, missä ja milloin rokotuksen voi ottaa. Aikataulu riippuu rokotteiden 

saatavuudesta.  

 

Ryhmä 1: Henkilöt, joilla on lääkärin toteama vaikealle koronavirustaudille erittäin 

voimakkaasti altistava sairaus tai tila 

• Elinsiirto tai kantasolusiirto 

• Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti 

• Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö 

• Vaikea krooninen munuaissairaus 

• Vaikea krooninen keuhkosairaus 

• Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes 

• Downin oireyhtymä (aikuiset) 

 

Ryhmä 2: Henkilöt, joilla on lääkärin toteama vaikealle koronavirustaudille altistava sairaus 

tai tila 

• Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma 

• Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä 

verenpainetauti) 

• Aivohalvaus tai muu hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila 

• Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen 

• Vaikea krooninen maksasairaus 

• Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta 

• Vaikea uniapnea 

• Psykoosisairaus 

• Sairaalloinen lihavuus (painoindeksi yli 40) 



 
 
 

Ryhmä 1: Henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava 

sairaus tai tila 

Elinsiirto tai kantasolusiirto 

Ryhmään kuuluvat henkilöt, joille on tehty elinsiirto tai enintään kuusi kuukautta sitten 

kantasolusiirto. Ryhmään kuuluvat myös kaikki kantasolusiirron takia hylkimisenestolääkitystä 

käyttävät henkilöt riippumatta siitä, koska kantasolusiirto on tehty.  

Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti  

Ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti, ei kuitenkaan 

tyvisolusyöpä eli basaliooma.  

Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö  

Ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on vaikea perinnöllinen immuunivajavuus tai muusta syystä 

alentunut puolustuskyky. Ryhmään kuuluvat myös esimerkiksi henkilöt, joilta on poistettu perna. 

Ryhmään ei lasketa lievempiä, väestössä yleisiä poikkeavuuksia, kuten IgA-vaje tai -puutos, 

mannoosia sitovan lektiinin puutos tai komplementtitekijä C4:n osittainen vaje.  

Vaikea krooninen munuaissairaus (dialyysihoito) 

Ryhmään kuuluvat muun muassa henkilöt, joilla on dialyysihoitoa vaativa munuaissairaus, 

munuaiskerässairaus, verenpainetautiin tai diabetekseen liittyvä munuaisvaurio tai muu 

pitkäaikainen munuaisten vajaatoiminta.  

Vaikea krooninen keuhkosairaus  

Ryhmään kuuluvat muun muassa pitkäaikainen keuhkoahtaumatauti, keuhkolaajentuma, 

keuhkoputkien laajentuma, pitkäaikainen keuhkoputkitulehdus ja kystinen fibroosi. Lisäksi ryhmään 

kuuluvat henkilöt, joilla on selvästi heikentynyt keuhkokapasiteetti (esimerkiksi toinen keuhko 

puuttuu) ja astmaatikot, jotka ovat käyttäneet viimeisen vuoden aikana kortisonilääkitystä suun 

kautta tablettina. Nämä vaikeahoitoista astmaa sairastavat rokotetaan ryhmässä 1 ja muut 

jatkuvaa lääkitystä astmaansa käyttävät ryhmässä 2.  

Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes  

Ryhmään kuuluu lääkehoitoa vaativa tyypin 2 diabetes.  

Downin oireyhtymä (aikuiset) 

Ryhmään kuuluvat aikuiset, joilla on Downin oireyhtymä.  

  



 
 
 

Ryhmä 2: Henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila 

Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma  

Ryhmään kuuluvat astmaatikot, jotka käyttävät astmaansa jatkuvaa lääkitystä eivätkä ole tulleet 

rokotetuiksi vaikeaa kroonista keuhkosairautta sairastavien ryhmässä.  

Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä 

verenpainetauti) 

Ryhmän sairauksiin kuuluvat muun muassa sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti, iskemiset 

sydänsairaudet sekä verenpainetaudin aiheuttamat sydän- ja munuaisvauriot.  

Aivohalvaus tai muu hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila 

Ryhmän sairauksiin kuuluvat muun muassa aivohalvauspotilaat, hengityshalvauspotilaat, 

Parkinsonin tauti, MS-tauti (pesäkekovettumatauti), CP-oireyhtymäoireyhtymä ja hengitystä 

haittaavat muut halvausoireyhtymät. 

Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen 

Ryhmään kuuluvat muun muassa selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdukset, haavainen 

paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi, jos kyseiseen sairauteen liittyy suun kautta 

tablettina otettu glukokortikoidihoito tai muu immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito 

(solunsalpaajahoito, biologiset lääkkeet ja muut immunosuppressantit).  

Lääkehoidot, jotka voivat heikentää vastustuskykyä 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/eri-kohderyhmien-

rokottaminen/laaketieteellisten-riskiryhmien-rokottaminen/immuunipuutteisten-rokottaminen/mika-

voi-aiheuttaa-rokottamiseen-vaikuttavan-immuunipuutoksen- 

Vaikea krooninen maksasairaus 

Ryhmän sairauksiin kuuluvat maksan vajaatoiminta, maksafibroosi ja maksakirroosi.  

Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta 

Ryhmään kuuluvat insuliinihoitoinen tyypin 1 diabetes ja lisämunuaisten vajaatoiminta.  

Vaikea uniapnea   

Ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on uniapneaan unenaikainen ylipainehengityshoito (CPAP).  

Psykoosisairaus  

Ryhmään kuuluvat skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö ja harhaluuloisuushäiriöt.  

Sairaalloinen lihavuus (painoindeksi yli 40) 

Ryhmään kuuluvat henkilöt, joiden painoindeksi (BMI) on 40 tai sitä suurempi.  

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/laaketieteellisten-riskiryhmien-rokottaminen/immuunipuutteisten-rokottaminen/mika-voi-aiheuttaa-rokottamiseen-vaikuttavan-immuunipuutoksen-
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/laaketieteellisten-riskiryhmien-rokottaminen/immuunipuutteisten-rokottaminen/mika-voi-aiheuttaa-rokottamiseen-vaikuttavan-immuunipuutoksen-
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/laaketieteellisten-riskiryhmien-rokottaminen/immuunipuutteisten-rokottaminen/mika-voi-aiheuttaa-rokottamiseen-vaikuttavan-immuunipuutoksen-
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