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Sidonnaisuudet

• Kongressimatkoja mm. MSD, GSK, GILEAD  ym. kolmella
vuosikymmenellä

• Luentopalkkio Orion

• Koulutustilaisuuksia eri yhteistyökumppaneiden kanssa

• Siis ihan tavalliset



Työelämän rokotukset

• Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen 
huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta 
työssä. 

• Työnantajan on tarvittaessa käytettävä apuna 
työterveyshuollon ammattihenkilöitä.

• Työnantaja kustantaa työntekijöilleen ne rokotukset, joilla 
työntekijää suojataan työstä johtuvilta vaaroilta. 

• työperäiseen altistukseen tai työmatkaan liittyvä riski

• Työharjoitteluun menevien opiskelijoiden rokotuksista 
huolehtii opiskeluterveydenhuolto.



Henkilökunta

• Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon työntekijät sekä 
työharjoittelua tekevät opiskelijat



Tartuntatautilaki & 48

• Tartuntatatautilaki velvoittaa työnantajaa suojelemaan tartuntatautien vakaville 
seurauksille alttiita potilaita ja asiakkaita.

• Alle 1- vuotiaat, yli 65- vuotiaat, gravidat
• Potilaat , joiden puolustuskyky on muutoin heikentynyt.

• Työnantajan tulee määritellä ne asiakas- ja potilastilat, joissa hoidetaan alttiita 
asiakkaita tai potilaita. 

• Sairaankuljetuskulkuneuvot

• Arvioinnissa toimipisteen johto käyttää apunaan tartuntatautien torjunnan 
ammattilaisia

• Työnantajan tulee ilmoittaa työterveyshuoltoon ja  työntekijälle tarvitt. perustellen 
millaisen suojan työtekijä tarvitsee kussakin toimipisteessä.

• Toimipisteissä toimivan henkilökunnan tulee olla riittävästi suojattua.



Arvio

• Toimintayksiköissä ja toimipisteissä ei tarvitse edellyttää pykälän 48 
mukaista suojaa kaikilta työntekijöiltä.

• Epäsäännöllisesti toistuvaan, lyhytkestoiseen tai etäällä potilaista 
tapahtuvaan työskentelyyn sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa ei 
yleensä liity niin merkittävää tartuntariskiä, että rokotussuojaa pitäisi 
täydentää. 

• tulkit 
• lyhytaikaiset keikkatyöntekijät ovat toimipisteen kannalta tällaisia satunnaisessa 

lyhytkestoisessa tehtävässä toimipisteessä vierailevia henkilöitä.
• tartuntariski on pieni myös silloin, jos toimipisteessä asioi vain satunnaisesti 

tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä työskentelee myös 
henkilöitä, jotka eivät pääsääntöisesti toimi tartuntatautien vakaville 
seurauksille alttiiden parissa.

• Ratkaisuna suojautuminen !



Potilaat , joiden puolustuskyky on sairauden, 
sairauteen annettavan hoidon tai molempien 
vuoksi heikentynyt?

Maligniteetit, niiden hoidot

Krooniset keuhkosairaudet

Dm

Tulehdukselliset suolistosairaudet

Hoitamaton HIV- infektio

Reuma

MS useat muut neurologiset sairaudet …

… 

Potilaat , joka ovat alttiita tartuntataudin vakaville seurauksille



Tartuntatautien vakaville seurauksille 
alttiita hoitavien rokotussuoja

• rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa 
ja vesirokkoa vastaan

• rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan

• imeväisikäisiä jatkuvasti hoitavilla rokotuksen antama suoja 
hinkuyskää vastaan.



MPR- taudit

• Suomessa hyvä laumasuoja

• Tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkosuojasta on 
huolehdittava, koska terveydenhuoltohenkilöstöllä on 
keskimääräistä suurempi vaara altistua ja sairastua  ja 
edelleen alkuvaiheessa levittää tautia potilaisiin.



MPR

• Jos työntekijä ei saa varmasti selville, onko hän saanut 
rokotuksia tai onko sairastanut, aloitetaan rokottaminen. 
Uusista rokotteista ei ole haittaa. 

• Kun vain muistetaan vasta-aiheet: 

• Raskaus 

• Immuunipuutos

• Anafylaksia joko neomysiinille tai muulle apuaineelle tai 
edellisen rokotuksen yhteydessä.



MPR - rokote

• MPR-rokote on kaikille maksuton osana rokotusohjelmaa 
rokotusväli vähintään 6 kktta.

Elävä heikennetty rokote

• Jos halutaan selvittää esim gravidan työntekijän suojaa, 
voidaan määrittää Morbilli- Parotiitti- Rubella – vasta-aineet. 
Selvät IgG luokan vasta-aineet ovat merkki immuniteetistä.



Morbilli

• Miksi aina puhutaan vaan tuhkarokosta?

• Suuri tartuttavuus: saattaa tarttua ilmasta jopa 2 tuntia sen 
jälkeen kun potilas on ollut huoneessa, myös pisara ja 
kosketustartunta

• 9 kymmenestä altistuneesta sairastuu

• Sairastunut potilas erittää 4 päivää ennen ja jälkeen ihottuman

• Itämisaika viikosta kolmeen , useimmiten 9- 11 vuorokautta.

• Alkuoireena kuume, hengitystieoireet,  konjunktiviitti – ihottuma 
3-5- päivän kuluttua

• Tuhkarokkosuoja on erityisen tärkeä immunosuprimoitujen
osastolla



Parotiitti

• Pisaratartunta

• Korvasylkirauhasten turpoaminen

• Orkiitti murrosiän ohittaneilla 



Rubella

• Pisaratartunta , itämisaika  reilu kaksi viikkoa

• Oireet ovat lievän flunssan kaltaisia ja ihottumaa esiintyy 
myös. Jälkitautina esiintyy niveloireita, harvoin enkefaliitti.

• Raskauden aikana sairastettu vihurirokko voi vaurioittaa 
sikiötä aiheuttamalla mm. kuulovaurion, sydänvian, näkö- tai 
kehitysvammaisuutta

• Vihurirokkosuojan tulee olla kunnossa erityisesti odottavia 
äitejä hoitavilla.



Varicella

• Vesirokko tarttuu erittäin herkästi.

• Virus leviää sairastuneen hengitysteistä ja ihorakkuloista ilma-, pisara-
ja kosketustartuntana. Vesirokolle altis voi saada tartunnan, vaikka 
oleskelisi vain lyhyen aikaa samassa huoneessa vesirokkoa 
tartuttavan kanssa.

• Itämisaika on tavallisimmin noin 2 viikkoa (10–21 päivää). 

• Tartuttavuus alkaa 1–2 päivää ennen oireiden alkua ja loppuu 
rakkuloiden rupeuduttua. tartuttavuusaika on useimmiten noin 5 
vuorokautta oireiden alkamisesta, immuunipuutteisilla yleensä 
pidempi. 

• Sairastunut lapsi tulee aina eristää päivähoidosta kunnes rakkulavaihe 
on ohi. Myös rokotteen saanut rakkuloiva
Vesirokkovirustartunnan voi saada myös vyöruusurakkulanesteestä.

•



Varicella- sikiövaikutukset

• VZV aiheuttaa sikiölle kehityshäiriöitä noin 1–2 %:ssa 
tapauksista, joissa äiti sairastuu vesirokkoon ensimmäisten 
20 raskausviikon aikana.

• Vastasyntyneen vaikean vesirokkoinfektion todennäköisyys 
kasvaa erityisesti, jos äiti sairastuu 5 vrk ennen – 2 vrk 
jälkeensynnytyksen.

• Missä tahansa raskauden vaiheessa sairastettu vesirokko 
voi altistaa sikiön latentille infektiolle,joka ilmenee 
myöhemmin lapsuusiän vyöruusuna.



Varicella

• Aikuisilla, erityisesti raskaana olevilla, esiintyy 
vesirokkokeuhkokuumetta.

• Myös muuten ankara



Vesirokkorokote

• Kaksi annosta vesirokkorokotetta antaa hyvän suojan etenkin 
vesirokon aiheuttamia vakavia tautimuotoja vastaan.

• Vesirokkorokote sisältää eläviä heikennettyjä VZ-viruksia. Rokotus 
suojaa tehokkaasti oireiselta vesirokkoinfektiolta

ja etenkin taudin vaikeilta muodoilta. 

ei täysin estä rokotettua saamasta oireetonta tai lieväoireista tartuntaa.

• Rokote voidaan antaa 72 tunnin kuluessa altistuksesta. Raskaana 
olevia ja immuunipuutteisia ei kuitenkaan saa rokottaa; heille on syytä 
aloittaa asikloviiriestolääkitys ja harkita tarvitaanko myös 
vesirokkovasta-ainevalmistetta.

• Vastasyntyneelle annetaan VZV immunoglobuliinia ja asikoloviiria.



Vesirokkorokote- työntekijät

• Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyössä 
toimivat sekä päiväkotien ja koulujen työntekijät pyritään 
suojaamaan raskaudenaikaiselta vesirokolta. 

• Työhöntulotarkastuksessa alle 45-vuotiailta naisilta kysytään 
sairastamista. Jos jää epävarmuus, VZV-vasta-aineet 
voidaan tutkia ja seronegatiivisille antaa rokote

• Rokote voidaan antaa myös ilman edeltävää vasta-
ainetutkimusta.

• Immuunipuutteisia hoitaville työntekijöille vesirokkorokotus 
tai sairastettu tauti on aiheellinen potilaiden suojaamiseksi.



Hinkuyskä

• Alle 12 kuukauden ikäisiä vauvoja jatkuvasti hoitavilla 
työntekijöillä tulee olla hinkuyskäsuoja. 

• Rokotettaviin kuuluvat muun muassa
• imeväisiä hoitava sairaalahenkilökunta

• äitiys- ja lastenneuvolan henkilökunta

• lapsipotilailta näytteitä ottava laboratoriohenkilöstö.

• Hinkuyskä on imeväisille hengenvaarallinen. Lapsen omilla 
rokotuksilla ei saavuteta riittävää suojaa ensimmäisinä 
elinkuukausina.



Pertussis tarttuminen

• pisaratartunta suoraan toiseen henkilöön. Tartuttavuus on 
suurimmillaan aivan taudin alkuvaiheessa ja vähenee taudin 
kestäessä. Kolmen viikon sairastamisen jälkeen tartuttavuus on 
yleensä ohi.

• Jos tartuttavassa vaiheessa oleva tauti hoidetaan tarkoitukseen 
sopivalla antibiootilla, tartuttavuus loppuu viiden päivän kuluttua 
hoidon alusta 

• Rokottamattomat tai osittain rokotetut lapset ovat suurimmassa 
vaarassa sairastua hinkuyskään.

• Hinkuyskän voi sairastaa useita kertoja elämänsä aikana, sillä 
sairastettu tauti ei anna pysyvää suojaa uutta tartuntaa vastaan.



Työntekijän rokottaminen

• Hinkuyskärokoteosion sisältävän dtap-rokotteen voi antaa tavallisen 
kurkkumätä-jäykkäkouristusrokotuksen (dT-tehoste) sijasta. Edellisen 
dT-tehosteen ja dtap-tehosteen minimiväli on 2 vuotta.

• Rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan heikkenee noin 3-4 
vuodessa, joten suoja tulisi tehostaa viimeistään viiden vuoden 
kuluttua.

• Koska rokotuksella saatu hinkuyskäsuoja heikkenee melko nopeasti, 
henkilökuntaa ei tule rokottaa ”etukäteen varmuuden vuoksi” vaan 
nimenomaan silloin, kun henkilö työskentelee tai siirtyy 
työskentelemään toimipisteeseen, jossa hoidetaan jatkuvasti 
imeväisikäisiä.

• Opiskelijan hinkuyskäsuoja kannattaa tehostaa vasta, kun hän on 
aloittamassa työharjoittelun imeväisikäisten parissa.



Hepatiitti- B- rokotus

• Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä tarvitsee hepatiitti B-
rokotuksen, jos hän voi työssään altistua verelle. 

• Rokotukseen ovat oikeutettuja

• Terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, kätilöt, 
laboratoriohoitajat, röntgenhoitajat ja lähihoitajat, 
ensihoitajat opiskelijat; hammashoitajat ja suuhygienistit

• Lääkärit ja hammaslääkärit

• Välinehuoltajat

• Vanginvartijat ja poliisit

• Pyritään rokottamaan opiskeluvaiheessa.



Influenssarokotukset

• on oikeus ilmaisiin influenssarokotuksiin. Työntekijän oman 
suojan lisäksi rokotusten tavoitteena on suojata välillisesti 
myös asiakkaita ja potilaita.

• Työnantajan tulee huolehtia siitä, että influenssan vakaville 
seurauksille alttiita henkilöitä hoitaa riittävän kattavasti 
influenssaa vastaan rokotettu henkilökunta.

• Influenssasuojaa ei tarvitse edellyttää influenssakauden 
ulkopuolella.



Rokote

• Kansallisen rokotusohjelman kausi-influenssarokotetta on 
valmistettu samalla menetelmällä jo 70-luvulta lähtien. 
Rokotteita on käytetty satoja miljoonia annoksia. Vakavia 
haittoja on ilmennyt vain harvoin.

• Perusterveellä työikäisellä rokottaminen estää 7 - 9 
influenssaa kymmenestä.

• Täytyy ottaa joka vuosi koska virus- A ja B- eri alalajeineen  
muuntuu vireästi.



Henkilökunnan rokotukset

• Suojaa influenssalta.

• Suojaa ikääntyneitä ja henkilöitä, joiden oma vastustuskyky on 
heikentynyt sairauden tai sen hoidon takia. Näillä ryhmillä 
influenssarokotusten teho jää usein vajaaksi silloinkin, kun epidemiaa 
aiheuttavien virusten ja rokotevirusten vastaavuus on hyvä.

• henkilöstöä on riittävästi töissä myös epidemian aikana. Tämä 
vähentää henkilökunnan kuormittuneisuutta ja parantaa 
työturvallisuutta.

• Henkilökunnan rokotukset vähentävät parhaimmillaan kuolleisuutta 
etenkin pitkäaikaislaitoksissa ja ikääntyneiden vuode- sekä 
vanhainkotiosastoilla.

• Vaikka rokotus ei estäisi sairastumista, se yleensä helpottaa oireita ja 
vähentää tartuttavuutta.



Muut työntekijäryhmät

• Laboratorio -----

• Päiväkoti MPR, vesirokko

• Koulu  vesirokko

• Jätehuolto A- hepatiitti, polio ( epidemiatilanne)

• Vankila B-hepatiitti

• Poliisi B-hepatiitti

• Metsä / maasto- TBE

• Eläinlääkärit  vesikauhu



Lähteet

• THL

• Finlex


