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TYÖNTEKIJÄN ROKOTUSSUOJAN SELVITYS 
 
Tartuntatautilaki 1227/2016 48 §:  

1.3.2018 alkaen työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja 
potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille 
alttiita asiakkaita tai potilaita, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen roko-
tussuoja.  
 

Tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita henkilöitä ovat esimerkiksi:  
• potilaat, joiden puolustusjärjestelmä on merkittävästi heikentynyt sairauden/ sen hoidon takia 
• alle yksivuotiaat 
• 65 vuotta täyttäneet 
• raskaana olevat 

 
Työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava: 

1) rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan 
2) rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan 
3) lisäksi imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan 

 

Kysymykset 
Ohje vastaamiseen 
Vastaa kysymyksiin omasta rokotussuojastasi ja lähetä vastaukset työterveyshuoltoon (kysy yhteystiedot 
esimieheltäsi) tai toimita täytetty lomake suljetussa kirjekuoressa lähiesimiehellesi, joka lähettää lomak-
keen puolestasi työterveyshuoltoon. Jos sinulla ei ole työterveyshuoltoa, niin ota täytetty lomake mukaan 
terveysasemalle. Opiskeluterveydenhuollossa on oma lomake. Aiempia rokotustietojasi voit selvittää roko-
tuskortistasi tai niiden kuntien terveyskeskuksesta tai koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, joissa olet asu-
nut.  
 

Nimi ja henkilötunnus  ______________________________________________ 
 
Päivämäärä        ______________________________________________  
 
Työtehtävä    ______________________________________________ 
 
Toimipiste tai osasto ______________________________________________ 
 
Esimies  ______________________________________________ 
 

1. Tuhkarokko 
Olen sairastanut tuhkarokon   Kyllä____ En_____  (tai en tiedä) 
Jos et ole sairastanut, niin 
- oletko saanut 2 annosta tuhkarokko- tai MPR -rokotetta vähintään 6kk välein? 

Kyllä____ En____  
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Tuhkarokkorokotus on tullut rokotusohjelmaan v. 1975. 1960-70-luvun vaihteessa syntyneet eivät välttämättä ole 
sairastaneet tuhkarokkoa eivätkä saaneet tuhkarokkorokotusta. V. 1975 jälkeen syntyneet ovat saaneet tuhkarok-
korokotuksen osana kansallista rokotusohjelmaa  
 

2. Vesirokko 
Olen sairastanut vesirokon Kyllä  ____ En  ____ (tai en tiedä) 
Jos et ole sairastanut vesirokkoa, niin 

- oletko saanut 2 annosta vesirokkorokotetta vähintään 3 kuukauden välein?       
   Kyllä____ En____  

3. Influenssarokote 
Olen ottanut influenssarokotuksen   Kyllä____ En____ 
Olen tietoinen siitä, että tarvitsen vuosittaisen influenssarokotuksen ja tulen huolehtimaan rokotuksen 
ottamisesta  Kyllä ____ 

4. Hinkuyskärokote 
Tähän kysymykseen vastaa vain jatkuvasti imeväisten kanssa työskentelevät 
Työskentelen pääsääntöisesti alle 1-vuotiaiden kanssa Kyllä_____ En_____ 
Olen saanut hinkuyskärokotteen 5 vuoden aikana  Kyllä_____ En_____ 
 
Hinkuyskärokote on yhdistetty jäykkäkouristus-kurkkumätärokotukseen (dtap) ja se se voidaan antaa aikaisintaan 
2 vuoden kuluttua edellisestä jäykkäkouristusrokotteesta. Aiemmin hinkuyskärokotetta on annettu lähinnä lapsille 
ja nuorille, ja kansallisen rokotusohjelman viimeinen hinkuyskärokote annetaan n. 14-vuotiaana. Jatkossa hinku-
yskärokote annetaan 5 vuoden välein. 

Edellisen jäykkäkouristus-kurkkumätärokotuksen ajankohta oli vuonna  _____________ 
5. Hepatiitti-B-rokote (ei liity Tartuntatautilakiin, vaan varmistetaan työntekijän suojaa) 

Olen saanut 3 annosta hepatiitti-B-rokotetta    Kyllä______ En ______ 
 
 

☐ Annan suostumukseni siihen, että työterveyshuolto voi toimittaa esimiehelleni tiedon sovel-
tuvuudestani kyseessä olevaan työhön. Terveystietoja ei anneta. 

 
 

_____/______/20____ ____________________________________________ 
pvm   Työntekijän allekirjoitus 
 

 
Lisätietoa: Turun työterveystalo, p. 02 267 9000 
Lomake arkistoidaan työterveyshuoltoon, ei lähetetä takaisin työpaikalle. 
 
 
Työterveyshuollon merkintöjä: 
 
☐ Tartuntatautilain mukainen rokotussuoja kunnossa 
 

_____/______/20____ ____________________________________________  
pvm 
    


