
 

Tietoa Covid-19-rokotukseen tuleville 

Covid-19-rokotus saattaa herättää kysymyksiä. 

Tämä tiedote on tarkoitettu sinulle tueksi 

ennen rokotusta, sen aikana ja sen jälkeen. 

Covid-19 on viruksen aiheuttama tauti. Suurin osa 

Covid-19-potilaista kärsii taudin lievänä, mutta osalla 

oireet ovat vakavia. Pahimmassa tapauksessa tauti 

voi johtaa kuolemaan. 

Rokotus suojaa sinua ja muita 

Covid-19-rokotus voi antaa sinulle suojan taudilta,  

mikä vähentää myös sen riskiä, että levität tautia  

toisille. Näin taudin leviämistä voidaan pidemmällä 

aikavälillä jarruttaa. 

Kenelle rokotusta tarjotaan? 

Tällä hetkellä Covid-19-rokotusta tarjotaan vähintään 

18-vuotiaille Kansanterveysviraston suositusten 

mukaisesti. Rokotusta tarjotaan ensin niille, joilla 

on vakavan Covid-19-taudin vaara. 

Tapauskohtainen harkinta voi olla tarpeen 

Alkuvaiheessa rokotusta ei tarjota alle 18-vuotiaille eikä 

raskaana oleville. Tämä voi kuitenkin muuttua, kun 

tilanteesta saadaan lisätietoa. Rokotteesta ja rokotettavan 

yksilöllisestä tilanteesta riippuen rokotuksesta voidaan 

erityistapauksissa keskustella hoitavan lääkärin kanssa. 

Riski sairastua vakavasti kasvaa iän myötä 

Vakavan Covid-19-taudin riski kasvaa iän myötä ja on 

erityisen korkea 70-vuotiailla ja sitä vanhemmilla. 

Lisäksi tiettyjä tauteja sairastavilla on korkeampi 

vaikean Covid-19-taudin riski. 

Antaa suojan vakavalta taudilta 

Rokotuksen jälkeen elimistön immuunijärjestelmä 

kehittää vastustuskyvyn Covid-19-taudille. Rokotus ei 

kuitenkaan välttämättä anna kaikille täydellistä suojaa. 

Tämä koskee kaikkia rokotteita, ei ainoastaan  

Covid-19-rokotteita. Vakavaan Covid-19-tautiin 

sairastumisen vaara kuitenkin vähenee. 

Vastustuskyvyn kehittyminen kestää noin 

viikon viimeisen annoksen jälkeen 

Vahvaan suojaan vaadittava määrä annoksia riippuu 

rokotteesta. Nykyään annoksia tarvitaan kaksi.  

Vahvan vastustuskyvyn kehittyminen kestää noin 

viikon jälkimmäisen annoksen saamisen jälkeen. 
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Ennen rokotusta  

Covid-19-rokotus on vapaaehtoinen. 

Lisätietoa saat 1177-palvelusta, Kansanterveysvirastosta 

(Folkhälsomyndigheten) ja Lääkevirastosta 

(Läkemedelsverket), jos haluat tietää enemmän rokotteesta 

ennen rokotuspäätöksesi tekemistä. Yhteystiedot löydät 

seuraavalta sivulta. 

Miten rokote annetaan? 

Sinua pyydetään täyttämään terveysilmoitus ennen 

rokotusta. Sairaanhoitaja antaa sinulle rokotteen 

olkavarteen ruiskulla. Jos tarvitset kaksi rokoteannosta, 

saat samaa rokotetta molemmilla kerroilla. 

On varsin yleistä, että olkavarressa voi rokotuksen jälkeen 

esiintyä pientä kipua, punoitusta, turvotusta tai kutinaa.  

Myös ohimenevää kuumetta, pääkipua tai sairaudentunnetta 

voi esiintyä. Nämä ovat elimistön immuunijärjestelmän 

luonnollisia reaktioita. Oireet ovat yleensä lieviä ja häviävät 

muutaman päivän jälkeen. Allergisia reaktioita esiintyy vain 

erittäin harvoissa tapauksissa. 

Rokotuksen jälkeen 

Jos tunnet olosi huonoksi tai olet huolissasi rokotuksen 

jälkeen, ota yhteyttä terveydenhuoltoon, jotta oireesi  

voidaan selvittää siitä riippumatta, onko niillä yhteyttä 

rokotukseen vai ei. 

Terveydenhuollolla on velvollisuus ilmoittaa epäillyistä 

sivuvaikutuksista Lääkevirastolle. Jos koet kärsiväsi 

haittavaikutuksista rokotteen saatuasi, voit tehdä niistä  

myös itse ilmoituksen osoitteessa 

www.lakemedelsverket.se/rapportera. 

http://www.lakemedelsverket.se/rapportera
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Läheisen tukeminen rokotuspäätöksessä 

Jos läheisesi miettii rokotuksen ottamista ja teillä on 

kysymyksiä, voitte keskustella asiasta lääkärin tai 

sairaanhoitajan kanssa. Tämä on erityisen tärkeää, 

jos läheiselläsi on liiallinen verenvuototaipumus, 

perussairauksia tai jos hän käyttää immuunijärjestelmään 

vaikuttavia lääkkeitä. 

Lisätietoa Covid-19-taudista 

Covid-19-taudin oireet vaihtelevat. Ne muistuttavat 

useimmiten voimakasta nuhaa tai influenssaa.  

Kuume ja yskä ovat oireista yleisimpiä, mutta myös 

yhtä tai useampaa seuraavista oireista voi ilmetä: 

hengitysvaikeudet, nuha, nenän tukkoisuus, kurkkukipu, 

pääkipu, pahoinvointi, ripuli, ihottuma, makuaistin 

muutokset tai menetys tai lihas- ja nivelkipu. 

Kansallinen rokotusrekisteri 

Kaikki Covid-19-rokotukset tulee rekisteröidä 

kansalliseen rokotusrekisteriin. Rekisteriin merkitään 

henkilönumero tai väliaikainen henkilönumero, 

rokotuksen päivämäärä, annettu rokote, eränumero, 

rokotuksesta vastaava hoitoyksikkö sekä  

Covid-19-rokotteen annosnumero. 

Rokotuksia seurataan rekisterin avulla. Rekisteriin 

tallennettavat tiedot suojataan ehdottoman 

luottamuksellisesti, eikä niihin ole pääsyä 

potilastietokannoista. Sinulla on oikeus saada tiedot 

nähtäväksesi tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. 

Rokotteen tuotetiedot 

Ajankohtaiset tiedot sinulle annettavasta rokotteesta 

löydät sähköisessä muodossa Lääkeviraston 

nettisivuilta. Voit tutustua tietoihin suoraan nettisivuilla 

tai tulostaa ne sieltä. 

Lisätietoja ja yhteystiedot 

Paikalliset tiedot asuinpaikkakunnallasi: 

• 1177 Vårdguiden (hoito-opas) – 1177.se  

 

Rokotussuositukset ja taudin leviämisen estäminen: 

• Kansanterveysvirasto –  

folkhalsomyndigheten.se 

Covid-19-rokote: 

• Lääkevirasto –  

lakemedelsverket.se/coronavaccin 

• Läkemedelsupplysningen (lääketiedotus),  

puh. 0771-46 70 10 

Vastauksia kansalaisten usein kysyttyihin kysymyksiin  

Covid-19-taudista: 

• krisinformation.se 

• 113 13 – kansallinen tietonumero 
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Jatka itsesi ja muiden suojaamista 

Myös rokotuksen jälkeen on tarpeen jatkaa toimenpiteitä 

taudin leviämisen ehkäisemiseksi. 

Pysy tilanteen tasalla ja noudata seuraavia neuvoja 

jatkossakin: 

• Pysy kotona, jos olet sairas. 

• Muista turvaväli. 

• Pese kädet usein. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/

