
Henkilökunnan rokotukset  
 

Ylilääkäri LT Hanna Nohynek  

SSHY kevätseminaari 

14.3.2018 

20180106 SSHY /  HNohynek 1 

Terveysturvallisuusosasto 

Infektiotautien torjunta ja rokotukset yksikkö 



Omat sidonnaisuudet 

• Valtion virkanainen – kansanterveys 

• Ammatinharjoittaja Aava, Pikkujätti -matkalääketiede 

• THL on tehnyt ja tekee yhteisrahoitteista tutkimusta 
elinkeinoelämän kanssa 
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1. Tartuntatautilaki ja rokotusasetus 
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Twitter-virrasta poimittua 5.1.2018 
Liittohallituksen jäsen  
yrityksessä SuPer: n liitohallitus 20180106 SSHY /  HNohynek 6 

https://www.facebook.com/pages/Liittohallituksen-j%C3%A4sen/165639966814371?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/SuPer-n-liitohallitus/607719125937998?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/SuPer-n-liitohallitus/607719125937998?ref=br_rs
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ESS 30.12.2017 
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Kansalaisaloite pakkorokottamista vastaan 
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Vuodessa kerätty yhteensä 1949 
kannatusilmoitusta 
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Pakolliset rokotukset Euroopassa 
Italia ja Ranska: sanktiot käyttöön v.2018 
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48§ Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja 
potilaiden suojaamiseksi 

• Työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 
toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa*, joissa hoidetaan 
lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville 
seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, saa käyttää vain 
erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen rokotussuoja 

   

• 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.   
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* Asiakas- ja potilashuoneita, sairaankuljetuksessa käytettäviä kulkuneuvoja sekä 

näihin verrattavia tiloja, joissa on mahdollisuus tartunnalle tai sen leviämiselle 

asiakkaisiin tai potilaisiin 
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• Opiskeluterveydenhuollon on huolehdittava, että 
työharjoitteluun osallistuvilla opiskelijoilla vastaava 
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), työterveyshuoltolain ja henkilötietolain 
mukaisesti  
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48§ Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja 
potilaiden suojaamiseksi 
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Tauti Leviäminen R0 

Tuhkarokko Ilmateitse 12–18 

Hinkuyskä Ilmateitse, pisaratartunta 12–17 

Kurkkumätä Sylki 6–7 

Isorokko Sosiaalinen kontakti 5–7 

Polio Fekaali-oraali tartunta 5–7 

Vihurirokko Ilmateitse, pisaratartunta  5–7 

Sikotauti Ilmateitse, pisaratartunta 4–7 

HIV/Aids Seksikontakti 2–5 

SARS Ilmateitse, pisaratartunta 2–5 

Influenssa 

(1918) 
Ilmateitse, pisaratartunta 2–3 

Lähde: CDC 

Eräiden infektioiden perusuusiutumislukuja 
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Perusuusiutumisluku  

R  =  3 
0 
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Auranen K julkaisussa  

Laurent, Nohynek Sic! 2018 



  

48§ Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja 
potilaiden suojaamiseksi 

• Esimerkkejä elimistön puolustusjärjestelmää merkittävästi 
heikentävistä tekijöistä 

– Potilaan vakava sairaus sekä syöpälääkkeet ja immuunivasteenmuuntajat 

– Raskaus 

– Alle 12 kuukauden ja yli 65 vuoden ikä   

• Rokotuksen voi kuitenkin jättää antamatta, jos henkilöllä on 
oman ilmoituksensa perusteella aiemman rokotuksen tai 
sairastetun taudin aiheuttama suoja jo olemassa 

• Tarvittaessa rokotussuojan olemassaoloa voidaan selvittää 
laboratoriotutkimuksilla 

• Uranvalinta- ja koulutusvaiheessa kiinnitettävä alalle tulevien 
huomiota siihen, että heidän olisi oltava monin tavoin valmiita 
hoitamiensa henkilöiden terveyden suojelemiseen 

20171124 19 Aikuisten rokotukset /  HNohynek 



Prosessit  
Henkilökunnan rokotukset potilaiden 
suojaamiseksi 

Henkilökunnan informointi eri 
tiloissa tehtävien töiden 

edellyttämästä rokotussuojasta 

• Sote -toimipisteen on määritettävä ne tilat, joissa 
hoidetaan infektiotautien vakaville seurauksille 
alttiita asiakkaita tai potilaita 

• Työterveyshuollolle tieto eri tiloissa 
työskentelevistä ja tarvittavasta rokotussuojasta  

Työterveyshuollon suorittama 
rokotustarpeen arviointi ja 

täydennysrokottaminen 

• Työntekijä päättää 
luovuttaako rokotuksia tai 
soveltuvuutta koskevia 
tietoja työnantajalle 

Työnantaja päättää 
työntekijöiden sijoittumisesta 
eri työtehtäviin huomioiden TT 

lain 48§:n vaatimukset  
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Tuhkarokkotapaukset Suomessa ennen ja nyt 
2000-luvulla 

4.10.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 21 

• Kesällä 2017 Itä-Suomen tartuntaketju ja Pirkanmaan tapaukset, joissa 

alkuperä Italiasta ja yksi tapaus, jonka alkuperä Englannista 



Tuhkarokkoepidemia Suomessa kesällä 2017 
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Vesirokkorokote suojaa lapsena ja aikuisena 

24 



Vesirokko 

• Aikuisista muutama prosentti ei ole sairastanut 
vesirokkoa 

• Vuosittain noin 57 000 tapausta, 200-300 
sairaalahoitojaksoa ja 1-2 kuolemaa 

– Raskaudenaikainen vesirokko: äidin keuhkokuume ~ 30% 
kuolleisuus, sikiövaurioita 

– Vastasyntyneillä ja immuunipuutteisilla hengenvaarallinen  

• Helposti tarttuva jo ennen ihottuman puhkeamista 

• Yhden rokoteannoksen suoja noin 90 %, 2 annoksella 
lähes lähes 100% 

• Rokotetaan kaikki ne jotka eivät tiedä 
sairastaneensa vesirokkoa  
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Eniten rokotettavia nuorimmissa, kouluiässä valtaosa 
lapsista jo sairastanut vesirokon 

26 

ikä 85% 
5% 



Hinkuyskä 

• Esiintyy kaikissa ikäryhmissä 

• Elämää uhkaava <3 kk ikäisille, vakava < 1 vuotiailla 

• Käytössä oleva rokote aP antaa ~70-85% suojan ~5 vuodeksi  

• Suomen hinkuyskätilanne verrattuna muihin länsimaihin ollut 
hyvä 
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Tartuntatautirekisteriin ilmoitetut 
hinkuyskätapaukset vuosina 1995-2015 

• Yhteensä ilmoitettiin 12,412 laboratoriovarmistettua tapausta 

• Vuotuisvaihtelu 165-1631 / v 

• Aikasarjatarkastelu : 𝑛  1995-2004 = 806 tapausta / v ja   𝑛  2005-2015 = 395 
t / v 
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Uusi ohjelma  
wP  -> aP 

Alokkaiden dtap 



Pertussis in Finland - Vaasa hospital district 
 

7 cases 

9 cases 

2 cases 

26+15 

cases 

1 case 

• Between 1.1.2017 – 
30.1.2018, 69 cases have 
been reported to the TTR 
from the hospital district 

• sex distribution: 
30 males and 39 females 

• median age 14 years 
(ranged 2-68 years) 

• confirmed typically by 
antibody testing, followed 
by PCR, and culture 

• (vaccination status of the 
cases is missing from 
TTR) 

8 cases 

(as of 30 JAN) 

1 case 



aP Rokotussuositus 

• Imeväisikäisiä hoitavilla sosiaali- ja terveydenhuollon 
työntekijöillä on säännöllisesti annettuna hinkuyskärokotus. 
Rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan heikkenee 
noin 3-4 vuodessa, joten suoja tulisi tehostaa viimeistään 
viiden vuoden kuluttua.  

• Koska hinkuyskäsuoja heikkenee nopeasti, ei rokoteta 
”etukäteen varmuuden vuoksi” vaan kun henkilö työskentelee 
tai siirtyy työskentelemään toimipisteeseen, jossa hoidetaan 
<12 kk ikäisiä.  

• Myös opiskelijoiden hinkuyskäsuoja kannattaa tehostaa 
vasta, kun aloitetaan työharjoittelua imeväisikäisten parissa. 
Huomaa, että kaikki sosiaali- ja terveysalan opiskelijat eivät  
tarvitse hinkuyskäsuojaa.  
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Influenssa 

• Influenssa tulee joka vuosi 

• Sairastettu tauti ei yleensä anna pitkäaikaista suojaa 

• Taudin vakavuuden kirjo suuri - myös oireeton voi tartuttaa 

• Tehoon vaikuttaa kiertävien ja rokotevirusten vastaavuus 
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Eniten kysymyksiä ja huolta  

liittyy influenssarokottamiseen 
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Kentältä tulleita kysymyksiä 

Kysyisin muutaman kysymyksen liittyen tilastointiin influenssarokotteen 
suhteen.  

• 1. Onko olemassa tilastoa, josta voisi nähdä, kuinka moni sairastuu 
influenssaan ja kuinka paljon sairastuneista on rokottamattomia tai 
rokotettuja?  

• 2. Onko olemassa tilastoa, josta voisi nähdä, miten paljon 
terveydenhuoltohenkilöstö tartuttaa potilaisiin influenssaa ja millä 
tavoin terveydenhuoltohenkilöstön rokottaminen vaikuttaa potilaiden 
sairastavuuteen?  

• 3. Onko olemassa tilastoa, josta voisi nähdä, kuinka monta henkilöä 
vuodessa kuolee influenssaan tai sen jälkitauteihin ja kuinka moni 
heistä oli rokotettu?  

 

Olisin kiitollinen vastauksestanne näihin kolmeen kysymykseen, 
voidakseni perehtyä asiaan syvemmin.  
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Terveydenhuollon ammattilaisten kirje 
kansanedustajalle 
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Näytön asteen eri maailmat 

• Cochrane liputtaa 
satunnaistettuja 
kontrolloituja 
tutkimuksia 

• Käytännössä näyttö 
nousee 
havainnoivista 
tutkimuksista  
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Huoli haitoista ja hyporesponssista 
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Influenssarokotteen tehon vaihtelu kausittain 
2012/13 – 2016/17 
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Rekisterien yhdistämiseen perustuva tutkimus 

Ikonen ym, Influenssakausi Suomessa, viikot 40/2016-20/2017, www.julkari.fi 



Influenssarokotteen tehon vaihtelu kausittain 
2012/13 – 2016/17 
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Rekisterien yhdistämiseen perustuva tutkimus 

Ikonen ym, Influenssakausi Suomessa, viikot 40/2016-20/2017, www.julkari.fi 

A(H1N1) 

A(H3N2) 

Terveillä aikuisilla  

jopa 8 / 10 sta 

laboratoriovarmis-

tetusta influenssasta 

estettävissä 

rokotteella   

 



www.influenssa.fi 11.3.2018 
 

65v + vuotiailla (1,2 mi väestöpohja) 
influenssarokotteen (TIV) tehot* 
- Kokonaisteho A+B -viruksia vastaan 

  24 % (20 – 28 %)  

- Teho B-influenssavirusta vastaan  

  35 % (30- 39%)  

- Teho A-influenssavirusta vastaan 

  10 % (2 – 17 %)  

*Analysoitu tartuntatauti- ja rokotusrekisterin tietoja yhdistämällä 
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http://www.influenssa.fi/


Reaaliaikainen tehon seuranta 
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Uusi suositus miten laskea henkilökunnan 
influenssarokotuskattavuus 
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X = Osoittaja   

on maaliskuun loppuun mennessä (31.3.2018) 

erikoissairaanhoidon toimintayksikköjen  

rokotettujen hoitajien ja lääkärien lukumäärä yhteensä. 

 

Y = Nimittäjä  
on viikon 44 maanantaina (tänä vuonna 30.10.2017)  

erikoissairaanhoidon toimintayksikköjen  

lääkäreiden ja hoitajien lukumäärä yhteensä  

rajaten pois ko. päivänä yli 30 vrk poissaolleet syytä katsomatta 

(virkavapaa, sairasloma tai muu syy).  

 



Keskustelua 

• Minkä vuoksi laki on näin kirjoitettu ? 

• Kuinka vankka on lain perustalla oleva tieteellinen 
näyttöpohja ? 

• Miten paremmin ymmärrämme miten lain kirjain 
toteutuu (kattavuus) ? … miten lain kirjain suojaa 
(vaikuttavuus) ? 

• Voimmeko oppia toinen toisiltamme ? 

• Onko syytä tarkentaa lakia ? 

• Onko syytä tarkentaa / luoda mittareita ?  
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Työterveyshuoltolaki 13 §:  Työntekijän 
velvollisuus osallistua 
terveystarkastukseen 

• Työntekijä ei saa ilman perusteltua syytä kieltäytyä osallistumasta 
tässä laissa tarkoitettuun terveystarkastukseen, joka työhön 
sijoitettaessa tai työn kestäessä on välttämätön: 

• 1) hänen terveydentilansa selvittämiseksi erityistä sairastumisen 
vaaraa aiheuttavassa työssä tai työympäristössä; tai 

• 2) hänen työ- tai toimintakykynsä selvittämiseksi työstä 
aiheutuvien, terveydentilaan kohdistuvien vaatimusten vuoksi. 

 

• Terveystarkastus suoritetaan yhteisymmärryksessä työntekijän 
kanssa siten kuin potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 
(785/1992) 6 §:ssä säädetään. 
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• Työterveyshuoltolaki (1383/2001) 18 § 1 kohta (Salassa pidettävien tietojen 
luovuttaminen): 

– ”Salassa pidettäväksi säädettyjä tietoja ei saa ilmaista, jollei se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on 
säädetty, anna siihen suostumustaan siten kuin erikseen säädetään. Työterveydenhuollon palvelujen tuottajan 
palveluksessa oleva työterveyslääkäri saa sen estämättä, mitä potilasasiakirjojen salassapidosta potilaan 
asemasta ja oikeuksista annetussa laissa säädetään, antaa:  

– 1) työnantajalle erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä kirjallisen lausunnon 
terveystarkastusten johtopäätöksistä sekä niiden perusteella aiheellisista työsuojelutoimista, siltä osin kuin ne 
liittyvät työsuojeluun ja työterveyshuoltoon;” 

– Esim.  huumausainetestin tulos on annettava testatulle itselleen. 

• Työterveyshuoltolaki 19 §:n 2 momentti, Huumausainetesti ja sitä koskeva 
todistus: 

– ”Huumausainetestiä koskevan todistuksen sisällöstä säädetään yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa 
laissa (759/2004). Todistus on annettava testatulle itselleen työnantajalle toimitettavaksi.” 

 

• Henkilötietolaki (533/1999)  11 §:n 4 kohta: . 
– Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka 

kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan:  4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen 
kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia;” 

• Henkilötietolain 12 §:n 1 momentin 1 kohta: 
– Mitä 11 §:ssä säädetään, ei estä:  

– 1) tietojen käsittelyä, johon rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa;” 

  

• Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 5 §:n 1 momentti: 
– Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja, jos tiedot on kerätty 

työntekijältä itseltään tai hänen kirjallisella suostumuksellaan muualta ja tietojen käsittely on tarpeen 
sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien terveydentilaan liittyvien etuuksien suorittamiseksi taikka sen 
selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu syy, taikka jos työntekijä nimenomaisesti haluaa 
selvitettävän työkykyisyyttään terveydentilaa koskevien tietojen perusteella. Lisäksi työnantajalla on oikeus 
käsitellä näitä tietoja niissä tilanteissa ja siinä laajuudessa, kuin muualla laissa erikseen säädetään. 
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