
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Koronavirusrokotteet
Logistiikka, rokotteiden määrät ja rokotusten edistyminen

Mia Kontio

5.1.2021



Rokotusten järjestämisen vastuut

• THL
• Rokotteiden hankintapäätöksen toimeenpano

• Rokotteiden alueellinen jakelu

• Rokotusohjeistus

• Rokotteiden vaikuttavuuden seuranta

• Kunnat
• Rokotusten suunnittelu yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa

• Rokotusten järjestäminen

• Rokotusten toteutus  yhteistyössä työterveyshuoltojen ja 
yksityisten palveluntuottajien kanssa
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Rokotteiden jakelu

• THL suunnittelee rokotetoimitusten alueellisen jaon 
rokotusjärjestyksen mukaisesti

• Ensimmäinen erä lähetettiin viiteen yliopistosairaalaan

• Seuraavat erät jaetaan ympäri Suomen -70°C 
varastointipaikkoihin

• Varastointipaikoista rokotteet jaetaan rokotuspaikkoihin
• Kunnat ja sairaanhoitopiirit päättävät alueillaan jaosta

• Sopimusten mukaan myös työterveyshuolloille
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Comirnaty-rokotteen (BioNTech-Pfizer)
jakelu

• Kuljetus ja säilytys poikkeuksellinen -70°C
• Rokotevalmistaja vastaa kuljetuksesta Suomeen

• Kuljetus varastointipaikasta rokotuspaikkaan 2-8°C 
• Säilyvyys 5 vuorokautta jääkaapissa

• Vaatii pääasiassa keskitetymmän rokottamisen
• Riittävästi rokotettavia

• Yleensä rokotteet tulevat sairaala-apteekkeihin ja 
lääkekeskuksiin
• Säilyvyys jääkaapissa useita kuukausia
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Suomen rokotteiden määrät

Viikko Tulleet 

rokoteannokset

Tulevat 

rokoteannokset

Saapumispäivä

52/2020 n. 10 000 26.12.2020

53/2020 n. 40 000 30.-31.12.2020

1/2021 n. 50 000

2/2021 n. 50 000

3/2021 n. 50 000

4/2021 n. 50 000
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Rokotettavien määrät

• Yhteensä rokotettavia n. 4,5 miljoonaa (yli 16-vuotiaat)

• Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä 
hoivakotien henkilöstö
• Rokotettavien määrä noin 150 000

• Yli 70-vuotiaat
• Rokotettavien määrä noin 800 000

• Henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia 
sairauksia

• Rokotettavien määrä tarkentuu myöhemmin 

• Muu väestö
• 16-70 vuotiaita noin 3 miljoonaa
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Rokotusrekisterissä näkyvät rokoteannokset

• Kaikilla alueilla ei ole saatu 
tiedonsiirtoa toimimaan
• Puutteita korjataan

• Tiedot siirtyvät takautuvasti

Erityisvastuualue Rokotusrekisteri

HYKS 2043

KYS 779

OYS 1190

TAYS 873

TYKS+ Ahvenanmaa 542

Yhteensä koko maassa 5445
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Rokotustietojen siirtyminen 
valtakunnalliseen rokotusrekisteriin

• Rokotukset kirjataan potilastietojärjestelmään

• Rokotustiedot kerätään rokotusrekisteriin suoraan 
potilastietojärjestelmistä osana Avohilmo-tietokeräystä

• Rokotustiedot tallentuvat potilastietojärjestelmistä myös 
kansalliseen terveysarkistoon Kantaan
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Rokotusten edistyminen 2021 

• Rokotukset lähteneet hyvin käyntiin 

• Rokotukset saatiin alkuun jo vuoden 2020 puolella
• 1. erä suppeampi jakelu

• 2. erästä eteenpäin laajempi jakelu

• Viikolla 1 rokotukset laajenevat
• Useampia rokotuspaikkoja otetaan käyttöön

• Hoivakotien rokotuksia aloitettu

• Kesään mennessä odotetaan saatavan 5-7 miljoonaa 
rokoteannosta
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Kiitos!
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