
Eesti, otsikko suomeksi:
12-15-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien helsinkiläisten koronarokotukset

koronarokotus.hel.fi

 – teavet ja juhiseid vaktsineerimise kohta

12–15-aastaste riskirühmadesse kuuluvate 
Helsingi elanike vaktsineerimine 

Helsingi jätkab vaktsineerimist koroonaviiruse põhjustatava COVID-19 haiguse vastu. Helsingi pakub 
tasuta vaktsineerimist kõigile soovijatele, järgides riiklikke suuniseid. Nüüdsest antakse võimalus 
vaktsineerimiseks ka 12–15-aastastele isikutele, kellel on koroonaviiruse suhtes vastuvõtlik või eriti 
vastuvõtlik haigus või seisund. Endiselt jätkub ka 16-aastaseks saanute vaktsineerimine.

Vaktsiini abil saate end kaitsta koroonaviirusest tingitud haiguse vastu. Vaktsineerimise eesmärk on 
leevendada koroonahaiguse sümptomeid ja vältida raskete haigusjuhtude teket. Koroonaepideemia 
hääbub alles pärast seda, kui suurem osa elanikkonnast on vaktsineeritud.

Alaealine võib otsustada ise, kas ta end vaktsineerida laseb, kui tervishoiutöötaja
hindab ta oma vanuse ja arengutaseme osas selleks suuteliseks. Olukorda hinnatakse
vaktsineerimispunktis. Kui nooruk ei suuda ise vaktsineerimise üle otsustada, peab selleks olema
mõlema hooldaja kirjalik nõusolek. Nõusoleku saab esitada selle vormi abil.

Vaktsineerimine toimub aja broneerimise alusel vaktsineerimispunktis. Vaktsineerimisõigust kontrollitakse 
vaktsineerimispunktis Kanta teenuse või Helsingi linna patsientide infosüsteemi kaudu. 

Koroonavaktsineerimisel osalemiseks toimige järgnevalt.
• Vaktsineerimisaja saab broneerida aadressil koronarokotus.hel.fi või numbril 09 310 46300 

(E–R kl 8–18). Vähemalt 12-aastased isikud, kellel on oma pangakoodid, saavad broneerida aja ise. 
Aja broneerimisel peate olema vähemalt 12-aastane. Ka hooldaja võib alaealise nimel aja broneerida.  

• Vaktsineerimiskoha saab valida Helsingis hetkel tegutsevate vaktsineerimispunktide hulgast aja 
broneerimise käigus: Jätkäsaari (Tyynenmerenkatu 6), Malmi (Stadi kutsekool, Vanha Helsingintie 5), 
Myllypuro (Metropolia kampus, Myllypurontie 1) ja Messikeskus (põhjapoolne sissepääs, Messuparkki, 
Ratapihantie 17). 

12–15-aastastele antakse praegu Pfizer-BioNTechi Comirnaty vaktsiini, mida süstitakse kaks korda. 
Teine doos süstitakse 12 nädalat pärast esimest. Korraga saate broneerida mõlema süsti aja.

Broneerimisnumbril töötab tagasihelistamisteenus. Broneerimistelefonil valitakse esmalt see 
kliendirühm, kelle hulka te kuulute. Kui telefonile ei vastata, salvestub teie number automaatselt 
tagasihelistamissüsteemi. Tagasihelistamine võtab aega, kuid kellelegi ei jäeta tagasi helistamata. 
Helistame tagasi ka õhtuti ja nädalavahetustel.

Vaktsineerimispunktide külastamine on ohutu. Vaktsineerimisele tulles pidage siiski silmas järgmist.
• Ärge tulge vaktsineerimisele, kui teil ilmneb koroonaviirusega nakatumisele vastavaid haigusnähte. 

Tavalisemad haigusnähud on palavik, köha, kurguvalu, hingamisraskused, lihasvalu, halb enesetunne, 
üldine nõrkus ning üsna levinult ka lõhna- ja maitsemeele halvenemine. 

• Riietuge selliselt, et teil oleks lihtne õlavart paljastada.
• Olge valmis tõendama isikut näiteks ID- või Kela-kaardiga ja pange see ootejärjekorras valmis.
• Kandke maski. 
• Hoolitsege kätehügieeni eest. 
• Hoidke teiste inimestega distantsi vähemalt kaks meetrit.
• Olge valmis selleks, et pärast vaktsineerimist peate jääma jälgimisele vähemalt 15 minutiks.

NB! Tulge vaktsineerimisele õigeaegselt. Vaktsineerimispunktis ei ole eraldi ooteruume. Olge valmis 
järjekorras seisma ja riietuge vastavalt.

Isikule, kes on koroonaviirushaiguse läbi põdenud, pakutakse vaktsiini juhul, kui sümptomite algusest või 
nakkuse diagnoosimisest on möödunud vähemalt kaks kuud. 

Pärast vaktsineerimist on endiselt tähtis hoida ohutut vahemaad, hoolitseda käte- ja köhimishügieeni 
eest, kanda maski, teha sümptomite ilmnedes test ning järgida ka muid koroonaviiruse leviku ennetamise 
juhiseid. 

Lisateave vaktsineerimiste kohta: koronarokotus.hel.fi.

http://koronarokotus.hel.fi
https://www.koronarokotusaika.fi/wp-content/uploads/2021/07/Huoltajan-suostumus-nuoren-koronarokotukselle.pdf
http://koronarokotus.hel.fi
http://koronarokotus.hel.fi


Kas ma kuulun koroonaviirushaiguse rasket kulgu põhjustava 
haiguse tõttu vaktsineeritavate hulka?

Kuulute koroonaviirushaiguse rasket kulgu põhjustava haiguse 
tõttu vaktsineeritavate hulka, kui:
1. teile on siirdatud elund või tüvirakke; 
2. teil ravitakse aktiivselt vähktõbe; 
3. teil on raske immuunsüsteemi häire; 
4. teil on raske krooniline neeruhaigus; 
5. teil on raske krooniline kopsuhaigus; 
6. teil on II tüüpi diabeet ja saate medikamentravi; 
7. teil on Downi sündroom. 

1. Siirdatud elund või tüvirakud

Kuulute vaktsineeritavate hulka, kui: 
• teile on siirdatud elund, 
• saate tüvirakusiirdamise tõttu äratõukereaktsiooni ravi, või 

teile siirdati tüvirakke kuni kuus kuud tagasi. 

Te ei kuulu veel vaktsineeritavate hulka, kui teile siirdati tüvirakke 
üle kuue kuu tagasi ja te ei saa enam äratõukereaktsiooni ravi.

2. Vähktõve aktiivravi 

Kuulute vaktsineeritavate hulka, kui: 
• saate vähiravi (tsütostaatikumi-, kiiritus-, bioloogiline või 

hormoonravi); 
• ootate vähilõikust (olete operatsioonijärjekorras) või vähiravi 

algust; 
• teie vähiravi lõppes vähem kui pool aastat tagasi; või 
• põete verevähki (nii ravil kui ka pelgalt jälgimisel isikud). 

Te ei kuulu veel vaktsineeritavate hulka, kui:
• põete tüvirakuvähki ehk basalioomi (hoolimata asjaolust, et 

saate aktiivravi); 
• põete eesnärmevähki või muud vähktõbe (v.a verevähi 

vormid), mida jälgitakse ilma ravita; või 
• põete ravitud vähktõbe, mis on remissioonis. 

Tsütostaatikumiravi korral võtke vaktsineeritavate hulka arvamisel 
ühendust oma meditsiiniõe või raviasutusega. 

Palliatiivravi saajaid ei soovitata koroonaviiruse vastu 
vaktsineerida. 

3. Raske immuunsüsteemi häire

Kuulute vaktsineeritavate hulka, kui arst on diagnoosinud teil 
raske päriliku immuunpuudulikkuse või muul põhjusel vähenenud 
kaitsevõime. Selliste haiguste ja seisundite hulka kuuluvad näiteks:
• tsükliline neutropeenia, 
• muu või täpsemalt diagnoosimata neutropeenia, 
• peamiselt kaitsekehade puudulikkusena ilmnev 

immuunpuudulikkus, 
• segatüüpi immuunpuudulikkus, 
• muu raske vaegusega seonduv immuunpuudulikkus, 
• üldine muutlik immuunpuudulikkus, 
• muu immuunpuudulikkus, 
• APECED-i sündroom, 
• põrna kaasasündinud puudumine, 
• muu elundi omandatud puudumine, 
• eemaldatud põrn. 
• HIV-nakkus, kui CD4-abistajaraku tase jääb alla 

0,350 × 109 rakku/l.
Eelmainitud haigused on väga haruldased.

Te ei kuulu veel vaktsineeritavate hulka, kui teil on:
• IgA-defitsiit või -vaegus, 
• mannoosi siduva lektiini vaegus, või 
• komplemendi komponendi C4 osaline defitsiit. 

4. Raske krooniline neeruhaigus 

Kuulute vaktsineeritavate hulka, kui teil on: 
• dialüüsravi vajav ureemia (Kela hüvitise number 137), 
• neerupuudulikkusega seonduv raske aneemia
• (Kela hüvitise number 138), 
• vererõhutõve põhjustatud neeruhaigus,
• vererõhutõve põhjustatud südame- ja neeruhaigus,
• mõni neerukehakese haigus, 
• krooniline tubulointerstitsiaalne neerupõletik, 
• ravimite ja raskemetallide põhjustatud tubulointerstitsiaalsed 

ja tubulaarsed haigusseisundid, 
• krooniline neerupuudulikkus, 
• diagnoosimata neerupuudulikkus, 
• diabeedi neerukomplikatsioonid, või 
• neerude filtreerimisvõime ehk GFR on muul põhjusel alla 30 

(korduval mõõtmisel). 

Te ei kuulu veel vaktsineeritavate hulka, kui teil on kerge või 
keskmise raskusega neerupuudulikkus (GFR 30 või rohkem).

5. Raske krooniline kopsuhaigus 

Kuulute vaktsineeritavate hulka, kui teil on näiteks krooniline 
obstruktiivne kopsuhaigus, kopsulaienemine, bronhide laienemine, 
krooniline bronhiit või tsüstiline fibroos. Lisaks kuuluvad rühma 
isikud, kel on selgelt vähenenud kopsumaht (näiteks puudub 
üks kops). Sellesse vaktsineerimisrühma kuuluvad haigused ja 
seisundid on muu hulgas: 
• Astma, mille ICD klassifikatsiooni diagnoosikoodi algus on kas 

J45 või J46, 
• ja mille ägenemisel olete kasutanud  viimase aasta 

jooksul kortikosteroidravi suukaudsete tablettide kujul; 
• krooniline üldine või limas-mädane bronhiit; 
• diagnoosimata krooniline bronhiit; kopsu laienemine; 
• muu krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (ICD10 koodid 

algusega J44); 
• bronhide laienemine (bronhektaasiatõbi); 
• kopsu või selle osa omandatud puudumine. 

Te ei kuulu veel vaktsineeritavate hulka, kui teil on astma, mis 
vajab jätkuvalt ravi, kuid te pole kasutanud selle ägenemisel 
viimase aasta jooksul kortikosteroidravi suukaudsete tablettidena.

6. II tüüpi diabeet ja medikamentravi 

Kuulute vaktsineeritavate hulka, kui teil on tablett- või insuliinravi 
vajav II tüüpi diabeet. 

Te ei kuulu veel vaktsineeritavate hulka, kui te ei ravi II tüüpi 
diabeeti tablettide või insuliini abil. 

7. Downi sündroom (täiskasvanud) 

Kuulute vaktsineeritavate hulka, kui teil on Downi sündroom. 



Kuulute koroonaviirushaiguse rasket kulgu põhjustava haiguse
tõttu vaktsineeritavate hulka, kui teil on:

1. pidevat ravi vajav astma;
2. raske südamehaigus, mh südamepuudulikkus (kuid mitte 

lihtsalt vererõhuhaigus);
3. hingamist raskendav neuroloogiline haigus või seisund;
4. immuunsüsteemi nõrgendav autoimmuunhaiguse 

medikamentravi;
5. raske krooniline maksahaigus;
6. I tüüpi diabeet või neerupealiste puudulikkus;
7. uneapnoe;
8. psühhootiline haigus;
9. haiguslik rasvumine (kehamassiindeks üle 40, 12–15-aastased, 

kelle ISO-BMI ≥ 35)

1. Pidevat ravi vajav astma

Rühma kuuluvad astmaatikud, kes saavad haiguse vastu
pidevat ravi.

2. Raske südamehaigus, mh südamepuudulikkus (kuid mitte 
lihtsalt vererõhutõbi)

Selle rühma haigused hõlmavad muuhulgas südamepuudulikkust,
pulmokardiaalne puudulikkus, kopsuvereringe haigused, 
südamelihase haigused ja südame isheemiatõbi ning vererõhutõve 
põhjustatud südame- ja neeruhaigus. Rühma ei kuulu siiski ravitav 
kodade virvendus, raviga kontrolli alla saadud vererõhutõbi ega 
kerge klapirike.

3. Hingamist raskendav neuroloogiline haigus või seisund

Rühma kuuluvad mh järgmised haigused ja seisundid juhul, 
kui need kahjustavad hingamist: ajuinfarkt, ajuverejooks, 
hingamishalvatus, Parkinsoni tõbi, polüskleroosmüasteenia ja 
lihastehaigused ning tserebraalparalüüs ja hingamist takistavad 
muud halvatussümptomite rühmad.

4. Immuunsüsteemi nõrgendav autoimmuunhaiguse 
medikamentravi

Rühma kuuluvad mh lülisambareuma, liigesereumatism, 
liigesepõletikud, haavandiline koliit, Crohni tõbi ja psoriaas 
juhul, kui seda haigust ravitakse suukaudsete tablettidega 
glükokortikoidravi või muu immuunsüsteemi nõrgendava raviga 
(tsütostaatikumid, bioloogilised ravimid ja muud vastavad ravimid, 
nt tsüklosporiin, mükofenolaat, atsatiopriin, metotreksaat, 
takroliimus).

5. Raske krooniline maksahaigus 

Rühma haiguste hulka kuuluvad mh maksapuudulikkus,
-fibroos ja -tsirroos.
 
6. I tüüpi diabeet või neerupealiste puudulikkus

Rühma kuuluvad insuliinravi vajav I tüüpi diabeet ja
neerupealiste puudulikkus.

7. Uneapnoe

Rühma kuuluvad isikud, kel on diagnoositud keskmine või raske 
uneapnoe. Inimesel on keskmine uneapnoe, kui tunnis esineb üle 
15 hingamiskatkestuse või -seisaku. Inimesel on raske uneapnoe, 
kui tunnis esineb üle 30 hingamiskatkestuse või -seisaku.

Lisateave uneapnoest (soome k): 
Terveyskirjasto.fi > Sairaudet ja hoito > Lääkärikirja Duodecim 
> Oireita ja vaivoja > Keuhkot ja hengitystiet > Uniapnea, 
unenaikaiset hengityskatkot

8. Psühhootiline haigus

Rühma kuuluvad skisofreenia, skisotüüpne isiksushäire ja luululine 
(paranoidne) häire ning isikud, kes saavad mõne muu vaimse 
tervise häire tõttu klotsapiiniravi.

9. Haiguslik rasvumine (kehamassiindeks üle 40, 12–15-aastased, 
kelle ISO-BMI ≥ 35)

Rühma kuuluvad isikud, kelle kehamassiindeks (BMI) on 40 või 
suurem. Rühma kuuluvad ka 12–15-aastased, kelle ISO-BMI on 35 
või suurem.

Vt kehamassiindeksi arvutamise juhist (soome k):
Terveyskirjasto.fi > Sairaudet ja hoito >
Lääkärikirja Duodecim > Terveyden edistäminen >
Riskilaskurit ja testit > Painoindeksi (BMI)

Vt juhiseid laste kehamassiindeksi arvutamiseks:
Terveyskirjasto.fi > Sairaudet ja hoito > Terveyskirjaston 
ohjelmat > Laskurit > Lasten painoindeksin (ISO-BMI) laskuri
 
Uurimisteavet koroonaviirushaiguse raskele kulule vastuvõtlikkuse 
kohta eri haiguste ja seisundite tõttu leiate lehelt iga haiguse või 
seisundi kirjeldusest (soome k)

Koroonaviirushaiguse raskele kulule vastuvõtlike isikute 
vaktsineerimiskorra leiate aadressilt: thl.fi > Aiheet 
> Infektiotaudit ja rokotukset > Rokotteet A–Ö > 
Koronavirusrokotteet eli COVID-19 -rokotteet - Ohjeita 
ammattilaisille > Vakavalle koronavirustaudille alttiiden 
rokotusjärjestys

http://Terveyskirjasto.fi
http://Terveyskirjasto.fi
http://Terveyskirjasto.fi
http://thl.fi

