
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
    
 

 
Kun jätät ilmoittautumissivulle omat yhteystietosi, saat ajan koronarokotukseen teks-
tiviestillä. Palvelu on tarkoitettu yli 18-vuotiaille turkulaisille. 
 
Ilmoittautumissivu vaatii vahvan tunnistautumisen ja siksi sinulla on oltava suomalai-
nen henkilötunnus, pankkitunnukset tai muu vahvan tunnistautumisen menetelmä 
käytettävissäsi.  
 
Leila-robotti lähettää rokotusaikoja yhteystietonsa jättäneiden kesken ikäryhmittäin 
satunnaisjärjestyksessä touko-elokuun aikana.  
 
otanrokotteen.turku.fi palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Koronarokotus suojaa sekä sinua, että läheisiäsi. 
Rokotuksen ottaminen on tärkeää koronavirusepidemian taltuttamiseksi.  
Kiitos, että välität. 

 
 
 
Lisätietoa rokotuksista:  

• turku.fi/koronarokotus 
• turku.fi/sv/coronavaccinationer 
• turku.fi/en/coronavirusvaccinations 

 

Näytä että välität. 

 

Ota rokotus. 
Ilmoittaudu koronarokotukseen osoitteessa: otanrokotteen.turku.fi 

 

 



 

 

USEIN KYSYTTYÄ KORONAROKOTTEISTA 

 

Ovatko koronarokotteet turvallisia?  

Koronavirusrokotteet on arvioitu turvallisiksi lukuisien ja erittäin tarkkojen tutkimusvaiheiden 
myötä. Tällä hetkellä ei ole olemassa näyttöä, jonka mukaan koronarokote vaikuttaisi 
lisääntymiskykyyn. 

Mikä voi estää koronarokotteen ottamisen? 

On hyvin harvinaista, että koronarokotetta ei voi ottaa. Jos saa rokotuksesta välittömän 
vakavan allergisen reaktion, samaa rokotetta tai samoja ainesosia sisältävää toista 
koronarokotevalmistetta ei enää anneta. 

Onko rokotukselle tarvetta, jos on sairastanut koronan? 

Sairastettu koronainfektio antaa nykytiedon mukaan 6 kuukauden mittaisen suojan, joten 
koronarokotusta suositellaan aikaisintaan vasta puolen vuoden päästä sairastetusta taudista. 

Voiko koronarokotteen ottaa, jos sairastaa jotain sairautta? 

Yleensä rokotuksen voi ottaa aivan normaalisti, vaikka sairastaisi jotain sairautta. Voit 
keskustella hoitavan lääkärisi kanssa rokotuksen ajankohdasta, jos sinulla aloitetaan vakavan 
sairauden, kuten syövän, lääkehoito tai olet menossa leikkaukseen tai muuhun 
toimenpiteeseen. Rokotusta ei anneta kuumeisen taudin aikana, vaan silloin rokottamista 
siirretään. 

Kuinka nopeasti rokote alkaa vaikuttamaan ja kuinka pitkään suoja kestää? 

Koronarokotteen suojateho alkaa kehittyä pikkuhiljaa. mRNA-rokotteiden suojateho 
koronavirustautia vastaan on ollut tutkimuksissa noin 50 prosenttia kahden viikon kuluttua 
ensimmäisestä annoksesta ja lähes 90 prosenttia 3-4 viikon kuluttua. 12 viikon kohdalla 
annettava toinen annos on tärkeä, jotta suojasta muodostuu pitkäaikainen. 

Annetaanko koronarokotteita lapsille? 

Toistaiseksi alle 16-vuotiaita lapsia ei rokoteta. Tilanne voi kuitenkin muuttua, kun tutkimustu-
loksia saadaan lisää. Tämänhetkisen tiedon mukaan Suomessa rokotetaan 16-vuotta täyttä-
neet ja sitä vanhemmat. 

Mitä oireita rokotuksen jälkeen voi tulla? Onko koronarokotteilla 
haittavaikutuksia? 

Kaikilla rokotteilla, kuten muillakin lääkkeillä, voi olla haittavaikutuksia. Useimmat rokotteiden 
haittavaikutukset ovat lieviä ja ohimeneviä. Tavanomaisimmin rokotuksen jälkeen ilmenee 
paikallisia oireita pistoskohdassa, kuten kipua, punoitusta, kuumotusta ja turvotusta. Hyvin 
tavallisia ovat myös ohimenevät yleisoireet, kuten kuumereaktiot, lihassärky, päänsärky, 
väsymys, ärtyneisyys, huonovointisuus ja vilunväristykset. Niitä voi hoitaa kuume- ja 
kipulääkkeellä. 

 


