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ITSEARVIOINTILOMAKE 
  
tartuntatautilain 48§ mukaan tarvittavasta rokotussuojasta tuhkarokkoa, hinkuyskää, 
vesirokkoa ja influenssaa vastaan sekä 55§ mukainen terveydentilan selvitys 
keuhkotuberkuloosista.  
 
Työharjoittelupaikka voi vaatia sosiaali- ja terveydenhuollon työharjoitteluun osallistuvalta 
opiskelijalta joko rokotuksen tai sairastetun taudin antaman suojan tuhkarokkoa ja 
vesirokkoa. Lisäksi voidaan edellyttää rokotuksen antamaan suojaa influenssaa vastaan ja 
alle 1-vuotiaita hoitavilla hinkuyskää vastaan 5 vuoden välein. Työnantajat ovat 
määritelleet tilat, joissa työskenneltäessä rokotussuoja on välttämätön. (Tartuntatautilaki 
1227/2016 48§).  
 
Vaadittavat rokotukset ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille maksuttomia. 
 
Rokotustietojen hankinta, rokotusten ajan tasalle saattaminen sekä harjoittelupaikan 
vaatimusten selvittäminen ovat opiskelijan vastuulla.  
 
Täytä seuraavalla sivulla olevat tiedot ja tarkista rokotussuojasi. Rokotustiedot voit 
tarkistaa rokotuskortistasi tai niiden kuntien terveyskeskuksista, joissa olet 
asunut/opiskellut. Neuvola- ja kouluiän rokotuksia voit tiedustella edelliseltä koulu- ja 
opiskeluterveydenhoitajaltasi.  
 
SÄILYTÄ LOMAKE ITSELLÄSI, JOS ROKOTUSSUOJA ON KUNNOSSA EIKÄ 
TUBERKULOOSISELVITYSTÄ TARVETTA TEHDÄ.  
 
Opiskelijan vastuulla on olla yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon, jos rokotuksia on 
täydennettävä tai tuberkuloosiselvitys tehtävä. 
 
 
KORONAVIRUKSEN OSALTA TOIMITAAN KUNTA- JA TYÖPAIKKAKOHTAISTEN 
OHJEIDEN MUKAISESTI. 



 

2 (4) 

 
 

 

 

 
 

 Kysely tartuntatautilain mukaisesta rokotussuojasta tai sairastetusta taudista 
 
 

Perusrokotus kansallisen 
rokotusohjelman mukaan 

Rokotussuoja Sairastettu tauti 

1. Tuhkarokko (MPR-rokote) 
Vuonna 1975 aloitettiin rokotukset tuhkarokkoa 
vastaan ja vuonna 1982 MPR-rokotukset neuvoloissa. 
Ennen 1970 syntyneet tulkitaan tuhkarokon 
sairastaneiksi. 
 

 Olen saanut 2 rokotetta 
 Olen saanut 1 rokotteen 
 En ole saanut rokotteita 
 En tiedä 

Tuhkarokko 
sairastettu 

 Kyllä 
 Ei 
 En tiedä 

2. Vesirokkorokote  
Syyskuussa 2017 aloitettiin rokotukset vesirokkoa 
vastaan neuvoloissa.  

 Olen saanut 2 rokotetta 
 Olen saanut 1 rokotteen 
 En ole saanut rokotteita 
 En tiedä 

Vesirokko sairastettu 
 Kyllä 
 Ei 
 En tiedä 

3. Kurkkumätä-jäykkäkouristusrokote 
(dT-rokote) 

Viimeisin rokote saatu,  
vuosi ______________ 

 En tiedä 

 

4. Kurkkumätä-jäykkäkouristus-hinkuyskärokote 
(dtap-rokote) 
Jos olet menossa harjoitteluun tai työhön, jossa hoidat 
imeväisikäisiä (alle 1-vuotiaat), sinulla pitää olla suoja 
hinkuyskää vastaan. Voimassa 5 vuotta. 

Viimeisin rokote saatu,  
vuosi ______________ 

 En tiedä 

 

5. Influenssarokote 
Annetaan vuosittain 
 

Viimeisin rokote saatu,  
vuosi _____________ 

 En tiedä 

 

 

Onko suojani kunnossa? 

Kohdat 1. ja 2.: Jos vastasit ”olen saanut 2 rokotetta” tai ”tauti sairastettu” sinulla on suoja 
tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan.  

Kohta 3.: Jos olet saanut dT-rokotteen viimeisen 20 vuoden aikana, suoja 
jäykkäkouristusta ja kurkkumätää vastaan on kunnossa.  

Kohta 4.: Jos olet ottanut hinkuyskärokotteen viiden vuoden sisällä, on suojasi kunnossa. 
Päiväkodeissa ei suojaa edellytetä, vain sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoyksiköissä. 

Huomioi, että sinun tulee tiedostaa tartuntatautilain antama velvoite vuosittaisen 
influenssarokotuksen ottamisesta. 

 

Jos olet suojastasi epävarma tai tarvitset rokotuksia, ota yhteyttä terveydenhoitajaan.  
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2. Tuberkuloosin seulonta; sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijat 

 

Tartuntatautilain 55§ velvoittaa työnantajaa tietyissä tilanteissa, potilaiden tai asiakkaiden 
suojaamiseksi, vaatimaan sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköön tai alle 
kouluikäisten lasten hoitotehtäviin harjoitteluun meneviltä luotettavaa selvitystä siitä, ettei 
opiskelija sairasta hengityselinten tuberkuloosia. Selvitys on erittäin tärkeä tehdä, koska 
keuhkotuberkuloosia sairastavasta opiskelijasta infektio voi levitä hoidettavana oleviin 
potilaisiin tai asiakkaisiin ja hoidettavien joukossa on usein henkilöitä, joiden vastustuskyky 
on alentunut. Selvitys sisältää haastattelun ja tarvittaessa keuhkokuvan. 

 

Arvioi alla olevien kysymysten avulla, onko kohdallasi tarvetta 
tuberkuloosiselvitykseen.    

Onko sinulla esiintynyt seuraavia oireita? 
 

Yskää yhtäjaksoisesti yli 3 viikkoa  Kyllä            Ei 

Ysköksiä (limaa yskän mukana)  Kyllä            Ei 

Verta yskän mukana  Kyllä            Ei 

Kuumetta yli 2 viikkoa  Kyllä            Ei 

Yöhikoilua yli 2viikkoa  Kyllä            Ei 

Poikkeuksellista väsymystä yli 2 viikkoa  Kyllä            Ei 

Laihtumista  Kyllä            Ei 

 

Tuberkuloositartunnalle altistavat tekijät 
 

Oletko ollut lähikontaktissa henkilöön, jolla on 

keuhkotuberkuloosi (esim. samassa taloudessa asuvat, 

sukulaiset, ystävät)?  

 Kyllä            Ei 

Oletko aiemmin sairastanut tuberkuloosin?   Kyllä            Ei 

vuonna:_____ 

Oletko hoitanut missä tahansa maassa 

tuberkuloosipotilaita?  

 Kyllä            Ei 

Maat, joissa olet oleskellut yhtäjaksoisesti vähintään 12 

kuukautta tai työskennellyt terveydenhuollossa 

yhtäjaksoisesti vähintään 3 kuukautta: 

_________________________________________ 
 

 

 
Syntymämaa:_______________________________ 
Erittäin korkean riskin maa:          Kyllä            Ei  
katso: 
http://www.thl.fi/attachments/Infektiotaudit/maaluettelo.pdf 

 

 
Mikäli vastaat yhteenkin kohtaan Kyllä, on sinulle tehtävä tuberkuloosiselvitys ennen kuin 
aloitat harjoittelun sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikössä tai alle kouluikäisten lasten 
hoitotehtävissä. Ota yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon.
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HUOM! Selvitys ei ole tarpeellinen, jos edellisestä selvityksestä on kulunut alle 2 vuotta ja 
uutta altistumista ei ole tapahtunut.  
 
Mikäli vastaat kaikkiin kohtiin Ei, sinulle ei tarvitse tehdä tuberkuloosiselvitystä. 


