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Kunnille, kuntayhtymille, Ahvenanmaan maakunnalle ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitokselle

Tartuntatautilain 16 g §:ssä tarkoitettu hyväksyttävä
covid-19-rokotesarja
Tartuntatautilain 58 i §:n mukaan EU:n digitaalisen koronatodistuksen tulee kansallisessa käytössä
osoittaa henkilön saaneen 16 g §:n 1 momentissa tarkoitetun täyden rokotussarjan vähintään
seitsemän vuorokautta aiemmin, negatiivisen koronatestituloksen enintään 72 tuntia aiemmin tai
sairastaneen covid-19-taudin enintään kuusi kuukautta aiemmin.
Tartuntatautilain 16 g §:n 1 momentin mukaan covid-19-rokotussarjasta annettua todistusta voidaan
pitää luotettavana, jos siitä käy ilmi rokotetun henkilön nimi ja syntymäaika, annettu rokote,
rokotuksen antopäivä, todistuksen antopaikka ja päiväys sekä rokottajan allekirjoitus ja leima tai
muu vastaava vahvistus. Rokotussarjalla tarkoitetaan myyntiluvassa määriteltyä rokoteannosten
lukumäärää. Rokotussarja on hyväksyttävä, jos se on toteutettu rokotevalmisteilla, joille Euroopan
komissio on myöntänyt ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista unionin lupa- ja
valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 nojalla myyntiluvan tai jotka Maailman terveysjärjestö on
hyväksynyt hätäkäyttölistalleen.
EU:n digitaalista koronatodistusta koskevan asetuksen 953/2021 1 artiklan 5 perusteella
jäsenvaltioiden tulee samoin edellytyksin hyväksyä kaikkien jäsenmaiden myöntämät
rokotustodistukset, jotka on annettu covid-19-rokotteesta, jolle on myönnetty myyntilupa asetuksen
(EY) N:o 726/2004 nojalla. Myös muissa EU-maissa tai EU:n kanssa sopimuksen tehneissä maissa2
EU:n digitaalinen koronatodistus voidaan myöntää henkilölle, joka on SARS-CoV-2-tartunnan
jälkeen saanut yhden annoksen kahtena annoksena annettavasta covid-19-rokotteesta. Tällöin
ulkomailla myönnetty EU:n digitaalinen koronatodistus hyväksytään myös Suomessa.
EU-asetuksen artiklan 5 mukaan rokotustodistus on myönnettävä kunkin annoksen antamisen
jälkeen, ja siitä on käytävä selvästi ilmi, onko rokotussarjan kaikki annokset otettu vai ei. Asetuksen
liitteessä I on määritelty eri tyyppisten todistusten tietojoukot. Rokotustodistuksen yksi tietokenttä on
rokotteen ”annosnumero rokotussarjassa ja sarjarokotteen annosten kokonaismäärä”. EUasetuksessa ei yksityiskohtaisesti määritellä rokotesarjan merkitystä eikä rokotesarjan
rokoteannosten lukumäärää ole määritelty esimerkiksi myyntiluvassa mainittujen rokoteannosten
lukumäärän kautta. On huomattava, että rokotustodistus sisältää erikseen määriteltävät tietokentät
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rokotevalmisteelle ja sarjarokotteen annosten kokonaismäärälle, mikä mahdollistaa sen, ettei
sarjarokotteen annosten kokonaismäärä ole aina sama tietylle rokotevalmisteelle. Komission
eHealth-verkoston tuoreimmassa teknisessä ohjeessa digitaalisten covid-19-todistusten
myöntämisestä asetuksen nojalla todetaan, että sarjarokotteen annosten kokonaismäärä
määritellään yksilökohtaisesti rokotustilanteessa. Ohjeen mukaan tämä annosten kokonaismäärän
yksilökohtainen arviointi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että covid-19-taudin sairastaneelle voidaan
määrittää rokotesarjaksi ainoastaan yksi annos rokotteesta, jota tavanomaisesti annetaan kahtena
annoksena.
Sekä kansalliset että kansainväliset viralliset suositukset puoltavat sitä, että covid-19-taudin
sairastanutta ja yhden rokoteannoksen saanutta kohdellaan yhdenmukaisesti täyden
rokoteannoksen saaneiden kanssa.
THL on suositellut, että koronataudin sairastaneille voidaan antaa kahden sijasta vain yksi
koronarokoteannos. Tutkimusten perusteella taudin sairastanut saa yhdestä rokoteannoksesta
vähintään yhtä hyvän suojan kuin muut saavat kahdesta annoksesta. Toinen rokoteannos nyt
käytetyillä annosväleillä ei enää oleellisesti paranna yhden annoksen antamaa suojaa taudin
sairastaneilla.
Myös Euroopan neuvosto on suosituksessaan (EU) 2021/961 koordinoidusta lähestymistavasta
vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen covid-19-pandemian johdosta annetun suosituksen (EU)
2020/1475 muuttamisesta todennut, että henkilöä, joka on SARS-CoV-2-tartunnan jälkeen saanut
yhden annoksen kahtena annoksena annettavasta covid-19-rokotteesta, jolle on myönnetty
myyntilupa asetuksen (EY) N:o 762/2004 mukaisesti, olisi pidettävä matkustamisen yhteydessä
täysin rokotettuna, jos rokotustodistuksesta käy ilmi, että rokotusohjelma on suoritettu loppuun
yhden annoksen antamisen jälkeen.
Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että em. säännökset mahdollistavat koronatodistuksen
hyväksymisen henkilölle, joiden suoja covid-19-tautia vastaan perustuu sairastetun taudin ja
osittaisen rokotesarjan yhdistelmään. Tämä on myös tartuntatautilain tarkoituksen ja tavoitteen3
näkökulmasta perusteltua, ottaen huomioon, että näiden henkilöiden suoja tautia vastaan on edellä
mainituin tavoin vähintään yhtä tehokas kuin henkilöiden, jotka ovat saaneet kaksi rokoteannosta.
Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että koska lääketieteellisen tutkimustiedon valossa osittainen
rokotesarja antaa täyttä rokotesarjaa vastaavan rokotesuojan niille henkilöille, jotka ovat yli kuusi
kuukautta aiemmin sairastaneet covid-19-taudin, tulee näillä henkilöillä olla yhdenvertainen
mahdollisuus hyödyntää koronatodistusta kuin täyden rokotesarjan saaneilla henkilöillä. Edellä
mainituilla perusteilla henkilöiden, joiden suoja covid-19-tautia vastaan perustuu sairastettuun tautiin
sekä osittaiseen rokotussarjaan tulee saada covid-19-rokotustodistus.
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Tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäiseminen, sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Lain 58 i §:n
tavoitteena on estää koronatartuntojen leviämistä ihmisten kokoontumisissa ja edistää yhteiskunnan terveysturvallista avaamista sekä
perusoikeuksien mahdollisimman täysimääräistä toteutumista. Koska myös koronatodistuksen esittämisedellytys on rajoitustoimi, tulee
säännöksen tulkinnassa huomioida myös perusoikeusmyönteinen laintulkinta, joka edellyttää, että koronatodistus myönnetään yhdenvertaisesti
henkilöille, joiden suoja covid-19-tautia vastaan on samanlainen.
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