
Koronarokotukset Simossa 

 
Simossa yli 80-vuotiaat ja heidän kanssaan asuvat omaishoitajat voivat varata koronarokotusajan 
Simon rokotusnumerosta. Myös lähiomainen voi varata ajan ikäihmisen puolesta. 
 
75-79-vuotiaille simolaisille henkilökunta soittaa ja tarjoaa rokotusaikaa. Kuntalaisten ei tarvitse muuta 
kuin vastata myös tuntemattomiin numeroihin. 
  
Simossa 70-74-vuotiaiden rokotukset alkavat näillä näkymin huhtikuussa. Yli 70-vuotiaiden osalta 
sairaudet eivät vaikuta rokotusjärjestykseen, vaan vuoro määräytyy pelkästään iän mukaan. Alle 70-
vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset jatkuvat, kun kaikki yli 70-vuotiaat on rokotettu, näillä näkymin 
huhtikuussa.  

Koronaan liittyvää työtä tekevät työntekijät sekä ikäihmisten asumisyksiköiden asukkaat ja henkilökunta 
ovat saaneet ensimmäisen rokotteen ja osa jo vahvistusrokotteenkin.  

Jos käyttää vakituisesti muun kuin oman kotipaikkansa terveysaseman palveluja, tulee 
koronarokotusaika varata itse ja ensisijaisesti kotipaikan koronarokotusnumerosta.  

Seuraamme tiiviisti, muuttuvatko kuntalaisten rokottamiskuljetukset jatkossa Kela-korvattaviksi. 
Virallista valtakunnallista päätöstä Kela-korvauksista ei toistaiseksi ole, joten toistaiseksi 
henkilökuntamme ei voi kirjoittaa taksi-lappuja.  

Kotona rokottaminen ei valitettavasti ole mahdollista, sillä rokotteet ovat hyvin vaativia kuljettaa ja 
säilyttää. Lisäksi koronarokotteissa kuten muissakin rokotteissa on aina anafylaktisen shokin vaara, 
minkä vuoksi on tärkeää, että rokotepaikalla on riittävästi henkilökuntaa ja asianmukaiset välineet 
mahdollisen shokin tai muiden jälkioireiden varalta.  

Koko Oulunkaaren alueella ensimmäisen rokotteen on saanut tällä hetkellä noin 4700 henkilöä, ja 
toisenkin rokotteen saaneita on noin 430 henkilöä. Alueen kokonaisväkiluku on noin 26 200, kun 
mukaan lasketaan myös alle 16-vuotiaat. Tällä hetkellä Suomessa ei ole tehty päätöstä alle 16-
vuotiaiden rokottamisesta. Rokotusmäärien tiedot päivittyvät parin päivän viiveellä. Rokotteita annetaan 
koko ajan sitä mukaa, kun niitä Oulunkaarelle saadaan.  

Jos epäilee sairastavansa koronaa, tulee soittaa Simon terveysaseman ajanvarausnumeroon 08 5875 
6900. Rokotuskysymyksissä sen sijaan tulee soittaa Simon koronarokotusnumeroon 08 5875 5013, 
joka palvelee ma-to klo 8-10. Rokotusnumerosta voi kysyä lisätietoja koronarokotuksista sekä muuttaa 
tai perua saamansa ajan. Simossa ajanvarauksia voi rokotusnumerosta tällä hetkellä tehdä vain yli 80-
vuotiaat ja heidän kanssaan asuvat omaishoitajat. Ajantasaista tietoa rokotusten etenemisestä saa 
muun muassa Oulunkaaren nettisivuilta, Facebook-tililtä ja paikallismedioista.  

Vs. perhekeskuskoordinaattori Kirsi Kähkönen jatkaa rokotuksiin liittyvän lisähenkilökunnan rekrytointia 
loppukevään ja kesän rokotuksia varten. Työntekijöitä tarvitaan tuolloin sekä puhelinpalveluun, 
ajanvaraustyöhön että itse rokotustapahtumiin.  

   

Astra Zeneca -rokotetta yli 65-vuotiaille  

THL:n linjauksen mukaan Astra Zeneca -rokotetta on annettu jälleen maanantaista lähtien yli 65-
vuotiaille. Rokotukset Astra Zenecalla olivat noin viikon ajan keskeytettynä, kun THL ja Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea selvittivät sen turvallisuutta.  

Fimean mukaan Suomessa on ilmoitettu kaksi aivolaskimotukosta Astra Zenecan rokotteen saamisen 
jälkeen. Molemmilla sairastuneilla henkilöillä on verisuonitukokseen liittyviä lääketieteellisiä riskitekijöitä, 



ja potilaiden tutkimukset ovat yhä kesken. THL:n mukaan havaitut poikkeukselliset oireet ovat erittäin 
harvinaisia, eikä toistaiseksi ole varmuutta siitä, liittyvätkö havaitut hyytymishäiriöt rokotukseen.  

Astra Zenecan koronarokotteen saaneiden tulee ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon välittömästi, jos heillä 
ilmenee hengenahdistusta, rintakipua, alaraajojen turvotusta tai pitkittynyttä vatsakipua rokotuksen 
jälkeen. Terveydenhuoltoon on otettava yhteyttä välittömästi myös, jos rokotusta seuraavina päivinä 
ilmenee neurologisia oireita, mukaan lukien voimakas tai pitkittynyt päänsärky, näön hämärtyminen, tai 
pieniä ihonsisäisiä verenpurkaumia muuallakin kuin rokotuskohdassa tai poikkeavaa voimakasta 
mustelmataipumusta.  

Hyvin harvinaisena mahdollisena haittavaikutuksena on ilmoitettu sinustrombooseja eli 
aivolaskimotukoksia. Niihin liittynyt päänsärky on yleensä alkanut 3-14 vuorokautta rokotuksen jälkeen, 
ja särky on ollut tyypiltään voimakasta ja selvästi jatkuvasti pahenevaa. Muutaman vuorokauden sisällä 
rokottamisesta ilmenevä lievempi päänsärky on yleensä vaaraton ja ohimenevä rokotteen 
tavanomainen haittavaikutus.  

Oulunkaaren alueella muutama yksittäinen henkilö on päätynyt kieltäytymään Astra Zenecan 
rokotteesta. THL:n linjauksen mukaan kuntalaiset eivät voi valita, minkä rokotteen he saavat. Jos ei 
halua ottaa tarjottua Astra Zeneca -rokotetta, joutuu toisen valmistajan rokotteella tapahtuvaa 
rokottamista odottamaan mahdollisesti useita viikkoja. 
– Uudet tutkimustulokset Astra Zeneca -rokotteesta osoittavat, että rokote on yhtä tehokas kuin muut 
rokotteet. Teho vakavaa tautia vastaan on lähes sata prosenttia, THL:n tiedotteessa todetaan.  

Oulunkaarella kuntalaisilla on ilmennyt jonkin verran tavanomaisia rokotusten jälkioireita, kuten 
paikallista kipua, nivelkipuja ja lyhytaikaista lämmönnousua.  

Lisätietoja Astra Zeneca -rokotteesta THL:n sivuilla >> 
https://thl.fi/fi/-/astrazenecan-koronarokotteen-kayttoa-jatketaan-65-vuotta-tayttaneilla-haittavaikutusten-
mahdollisuutta-nuoremmilla-selvitetaan-edelleen 
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