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Tarvittavat rokotukset, näytteet ja tutkimukset PPSHP:ssa toimiville
työntekijöille ja harjoitteluun tuleville
Tartuntatautilain mukaan työnantajan tulee varmistaa, että työntekijöillä ja työharjoittelussa olevilla
opiskelijoilla on tarvittava rokote- tai sairastetun taudin antama suoja.
Ohje koskee sairaanhoitopiirin työntekijöitä ja toisen työnantajan palveluksessa, sairaalassa
työskenteleviä työntekijöitä sekä harjoitteluun tulevia opiskelijoita.
Työnantajan järjestämä työterveyshuolto arvioi tarvittaessa, onko työntekijä soveltuva työhön ja
antaa tarvittavat rokotukset. Opiskelijoiden rokotuksista huolehtii opiskeluterveydenhuolto.
Lyhytaikaiseen palvelusuhteeseen tulevat täyttävät ja toimivat heille suunnatun terveyskyselyn
mukaisesti.
Rokote

Rokotteen kohderyhmä

Boostrix
 hinkuyskä,
jäykkäkouristus,
kurkkumätä

-

Hepatiitti B

-

Influenssarokote
MPR
 sikotauti,
tuhkarokko,
vihurirokko

-

-

Polio

-

Vesirokkorokote

-

Yhteispäivystys, lasten klinikka ja alle 12 kuukauden ikäisiä hoitavat
yksiköt
Lapsipotilailta näytteitä ottava laboratoriohenkilöstö
Rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan heikkenee noin 3-4
vuodessa, joten suoja tulisi tehostaa viimeistään viiden vuoden kuluttua.
Suositus: hoitohenkilökunta ja lääkärit
Riskinarvion perusteella myös muut ammattiryhmät: esim.
sairaalahuoltajat, välinehuoltajat, Tahkokankaan kaikki työntekijät,
kuljetuskeskuksen henkilökunta sekä lähetit
Yhden annoksen jälkeen voi aloittaa työn/harjoittelun.
Potilaiden hoitoon ja huoltoon osallistuva henkilöstö
Lääkehuollon henkilöstö
Rokote otettava vuosittain kausi-influenssakauden aikana.
Potilaiden hoitoon ja huoltoon osallistuva henkilöstö.
Sairastettu tauti antaa riittävän suojan.
Yhden annoksen jälkeen voi aloittaa työn/harjoittelun.
Riskimaihin lähtevä ja saapuva henkilökunta/opiskelijat (ks. THL:n
luettelo).
Potilaiden hoitoon ja huoltoon osallistuva henkilöstö
Sairastettu tauti antaa riittävän suojan.

Näytteet ja tutkimukset:
 F-BaktNhO (8633) oireisilta ravintohuollon työntekijöiltä.
 Moniresistenttien mikrobien näytteitä ei tarvitse ottaa.
Tuberkuloosiselvitys tehdään työterveys/opiskelijaterveydenhuollossa, mikäli työntekijä/opiskelija
 On syntynyt maassa, jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on erittäin korkea (ks. THL:n
maaluettelo).
 On oleskellut vähintään 12 kk tai työskennelleet terveydenhuollossa vähintään 3 kk maassa,
jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on erittäin korkea.
 On hoitanut missä tahansa maassa tartuttavaa tuberkuloosipotilasta ilman hengityssuojainta.
 On ollut lähikontaktissa tartuttavaan keuhkotuberkuloosipotilaaseen.
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Opiskelijoiden rokotusten järjestäminen (THL 2018)
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