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Itsearviointilomake tartuntatautilain 48 § mukaan tarvittavasta suojasta
tuhkarokkoa, vesirokkoa, influenssaa ja hinkuyskää vastaan

Etunimi Sukunimi
Henkilötunnus

Potilas- ja asiakastyössä vaadittava suoja tartuntatauteja vastaan:
1. Tuhkarokko
Suoja tuhkarokkoa vastaan saadaan joko sairastetun tuhkarokon tai kahden rokoteannoksen aikaansaamana.
Vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneet:
Tuhkarokkorokotus on ollut osana kansallista rokotusohjelmaa vuodesta 1975. Vuosina 1975-1981 käytössä on
ollut erillinen tuhkarokkorokote, jota annettiin henkilölle vain yksi annos. Vuodesta 1982 tuhkarokkorokotus on ollut
osana MPR-kolmoisrokotetta, jota henkilölle annetaan kaksi annosta. Moni erillisen tuhkarokkorokotuksen
saaneista on saanut lisäksi yhden annoksen MPR-kolmoisrokotetta. Jos tiedät saaneesi kaikki neuvolarokotteet,
olet todennäköisesti saanut kaksi tuhkarokkorokotusta. Jos sinulla on tallessa rokotuskortti, voit tarkistaa asian
siitä. Tuhkarokkoepidemioita on esiintynyt Suomessa 1980-luvun loppuun saakka.

1a. Olen saanut kaksi annosta tuhkarokkorokotetta
(erillinen tuhkarokkorokote tai MPR-kolmoisrokote)

Kyllä

☐

En

☐

En tiedä

☐

1b. Olen sairastanut tuhkarokon

Kyllä

☐

En

☐

En tiedä

☐

Vuosina 1965–1974 syntyneet:
Tuhkarokkorokotus on ollut mukana kansallisessa rokotusohjelmassa vasta vuodesta 1975, eikä tämä ikäryhmä
ole sitä yleensä saanut neuvolassa. Jos sinulla on tallessa rokotuskortti, voit tarkistaa asian siitä.
Tuhkarokkoepidemiat ovat olleet yleisiä vielä 1970-luvulla.

1c. Olen sairastanut tuhkarokon

Kyllä

☐

En

☐

En tiedä

☐

1d. Olen saanut kaksi annosta tuhkarokkorokotetta
tai MPR-rokotetta

Kyllä

☐

En

☐

En tiedä

☐
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Ennen vuotta 1965 syntyneet:
Tämä ikäryhmä on erittäin suurella todennäköisyydellä sairastanut tuhkarokon, sillä 1960-luvun alussa ja sitä
ennen on esiintynyt laajoja tuhkarokkoepidemioita.

1e. Kuulun tähän ikäryhmään

Kyllä

☐

En ☐

2. Vesirokko
Suoja vesirokkoa vastaan saadaan joko sairastetun vesirokon tai kahden rokoteannoksen aikaansaamana.
Vesirokkorokotus on otettu yleiseen rokotusohjelmaan syyskuussa 2017, joten työikäiset eivät ole saaneet
rokotusta osana tavallisia neuvolarokotuksia.

2a. Olen sairastanut vesirokon

Kyllä

☐

En

☐

En tiedä

☐

Kyllä

☐

En

☐

En tiedä

☐

tai
2b. Olen saanut kaksi annosta vesirokkorokotetta

3. Influenssa

Influenssarokotus tulee ottaa joka vuosi. Aiemmin sairastettu influenssa tai saatu influenssarokotus ei anna suojaa
seuraavien kausien influenssaviruksia vastaan, sillä influenssavirukset muuntuvat jatkuvasti.

4. Hinkuyskä (koskee alle 1-vuotiaita hoitavia henkilöitä)

Rokotuksella saatu suoja hinkuyskää vastaan edellytetään imeväisikäisiä (alle 1-vuotiaat) hoitavilta henkilöiltä
(katso ohjekirje).
Hinkuyskärokotus kuuluu neuvolassa annettaviin kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluviin rokotuksiin, mutta sen
antama suoja ei ole elinikäinen. Työikäisillä suoja hinkuyskää vastaan edellyttää korkeintaan viiden vuoden
välein annettavia tehosterokotuksia.

4a. Olen saanut hinkuyskärokotteen alle viisi vuotta sitten

Kyllä

☐

En

☐

En tiedä

☐
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Onko suojani kunnossa?

Mikäli vastasit ”kyllä” mihin tahansa kysymyksistä 1a-e, sinulla on suoja tuhkarokkoa vastaan. Suojasi vesirokkoa
vastaan on voimassa, jos vastasit ”kyllä” kohtaan 2a tai 2b. Suojasi hinkuyskää vastaan on lain edellyttämällä
tasolla, mikäli vastasit ”kyllä” kohtaan 4a. Lisäksi sinun tulee tiedostaa tartuntatautilain antama velvoite
vuosittaisesta influenssarokotuksesta.
Mikäli sinulla on suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan ja tarvittaessa hinkuyskää vastaan ja otat vuosittaisen
influenssarokotteen, tartuntatautilain edellyttämä suoja on olemassa, jolloin voit allekirjoittaa seuraavalla sivulla
olevan Soveltuvuuden itsearviointilomakkeen (soveltuvuuslausuma). Jos suojassasi on täydennettävää tai et ole
suojastasi varma, ota yhteyttä opiskelijaterveydenhuoltoosi. Voit allekirjoittaa soveltuvuuslausuman vasta suojan
mahdollisen täydentämisen jälkeen.
Voit esittää soveltuvuuslausuman (sivu 4) oppilaitokselle. Jos sinulla on lääketieteellinen este rokotusten
ottamiseen, opiskelijaterveydenhuollossa arvioidaan tilanteesi, ja saat sieltä arvion soveltuvuudestasi
harjoitteluun.
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Soveltuvuus itsearviointilomakkeen perusteella
Olen täyttänyt itsearviointilomakkeen käytössäni olevien tietojen perusteella. Vakuutan täyttäväni tartuntatautilain
48 § säätämät edellytykset suojasta tarttuvia tauteja vastaan työskenneltäessä sosiaali- ja terveydenhuollon
tiloissa, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita potilaita tai asiakkaita.

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Henkilötunnus

Aika ja paikka

