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Hoitohenkilökunnan rokotussuoja 
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Vastuuhlö: Koivula Irma 
Hyväk-
syjä: 

Koivula Irma 

Kuvaus: Sairaalan työntekijöiltä vaadittavat ja suositellut rokotukset 
 
 

Tartuntatautilaki 48 § 

 

Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi 

Työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, 

joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asi-

akkaita tai potilaita, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen rokotus-

suoja.  

Työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun 

taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama 

suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan.  

Opiskeluterveydenhuollon on huolehdittava, että työharjoitteluun osallistuvilla opiskelijoilla on 2 

momentissa tarkoitettu rokotussuoja. 

Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän tai työharjoittelussa olevan opiskelijan 1 momentissa 

tarkoitettuihin tehtäviin soveltuvuutta koskevia tietoja riittävän rokotussuojan osalta työntekijän tai 

opiskelijan suostumuksella yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004), työter-

veyshuoltolain ja henkilötietolain mukaisesti. 

Kausi-influenssarokotukset 

Potilaiden ja asiakkaiden hoitoon ja huoltoon osallistuvalla sosiaali- ja terveydenhuollon henkilö-

kunnalla on oltava voimassa oleva kausi-influenssarokotus. Rokote annetaan vuosittain loka-mar-

raskuussa. Rokotukset annetaan ensisijaisesti työterveyshuollon toimesta tai rokotteen voi hakea 

omalta terveysasemalta. Rokotusten tavoitteena on suojata potilaita sekä henkilökuntaa lähipiirei-

neen tartunnalta. 

MPR-rokotukset 
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Työntekijän tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkosuojasta on huolehdittava, jos hän ei ole sairas-

tanut näitä tauteja tai saanut MPR - rokotuksia niitä vastaan. Tautihistoria selvitetään työhöntulo-

tarkastuksessa haastattelemalla. Jos henkilö ei ole sairastanut tai ei tiedä sairastaneensa tautia, 

hänelle suositellaan kahta annosta MPR - rokotetta vähintään puolen vuoden, mutta mieluiten 2-

3 vuoden välein. Vasta-ainemäärityksiä ei tarvita. Rokotuksesta ei ole haittaa, vaikka henkilöllä 

olisi jo suoja näitä tauteja vastaan. Jos henkilö on aiemmin saanut vain yhden MPR - rokotteen, 

annetaan vielä toinen. 

• Suurimmalla osalla ennen vuotta 1970 syntyneistä on lapsena sairastettujen MPR 

-tautien antama immuniteetti 

• Vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneistä lähes kaikki ovat saaneet MPR - rokotuk-

sen neuvolassa tai koulussa 

• Osa vanhemmista ikäluokista on saanut rokotuksen sairaanhoito-oppilaitoksessa 

tai synnytyslaitoksella tai varusmiespalvelun aikana 

Vesirokkorokotukset 

Työhöntulotarkastuksessa kysytään työntekijöiltä, ovatko he sairastaneet vesirokon. Jos henkilö 

ei ole sairastanut tai ei tiedä sairastaneensa vesirokkoa, hänet rokotetaan sitä vastaan. Vasta-

ainetutkimuksia ei tarvita. 

Hinkuyskärokotukset 

Rokotettaviin kuuluvat muun muassa 

• imeväisiä hoitava sairaalahenkilökunta 

• äitiys- ja lastenneuvolan henkilökunta 

• lapsipotilailta näytteitä ottava laboratoriohenkilöstö 

Työntekijälle voidaan antaa hinkuyskärokoteosion sisältävä dtap - rokote tavallisen kurkkumätä-

jäykkäkouristusrokotuksen (dT-tehoste) sijasta. Hinkuyskä on imeväisille hengenvaarallinen, eikä 

lapsen omilla rokotuksilla saavuteta riittävää suojaa ensimmäisinä elinkuukausina. 

Hepatiitti B –rokotukset harkinnan mukaan 

Jos työntekijöillä on työssään riski altistua tälle virukselle, tulee riski arvioida työpistekohtaisesti. 

Arvion perusteella annetaan tarvittaessa hepatiitti B- rokotussarja: 

• huumepoliklinikoiden tai pakolaiskeskusten lääketieteelliselle henkilökunnalle 
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• dialyysi- ja elinsiirtoyksiköiden sekä hammaskirurgisten yksiköiden henkilökun-

nalle 

• onkologisten hoitoyksiköiden henkilökunnalle 

Rokotustarvetta on arvioitava myös seuraavilla aloilla, jos niiden asiakaskunnasta tavan-

omaista suurempi osuus kantaa hepatiitti B -virusta: 

• aloilla, joilla tehdään leikkauksia ja toimenpiteitä 

• synnytys- ja infektio-osastoilla 

• päivystyspoliklinikoilla 

• laboratorioissa 

• sukupuolitautien poliklinikoilla 

• sairaankuljetuksessa.  

Neulanpistotapaturmissa toimitaan ”Neulanpisto- tai muu verikontaktitapaturma” -ohjeen 

mukaisesti. 

Kun rokotetaan työhön liittyvän altistuksen vuoksi, on erittäin tärkeää tutkia vasta-aineet 6 - 8 

viikon kuluttua rokotuksesta. Näin varmistutaan siitä, että rokotus on tuottanut suojaa. Jos suojaa 

ei ole syntynyt, annetaan lisäannoksia. 


