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Oppilaitoksille 
 
 
 
 
TARTUNTATAUTILAIN VAIKUTUKSET OPISKELIJOIDEN HARJOI TTELUUN SATAKUNNAN 
SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 
 
 
 

1. Rokotussuojan tarkastus 
 
Eduskunta on antanut uuden tartuntatautilain (1227/2016) helmikuussa 2017. Annetun lain 
48 § rajoittaa työnantajan mahdollisuuksia käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayk-
siköissä henkilöitä, joilla on puutteellinen rokotussuojaus. 
 
Lain nojalla edellytetään, että työntekijällä tai työharjoittelussa tai opetusjaksolla olevalla 
opiskelijalla on: 

− rokotuksen tai sairauden antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa  vastaan, 
− rokotuksen antama suoja influenssaa  vastaan influenssaepidemiakauden aika-

na. 
− Näiden lisäksi imeväisikäisiä hoitavalla tulee olla rokotuksen antama suoja hin-

kuyskää  vastaan. 
 
Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on huolehtia, että harjoitteluun tulevilla opiskelijoilla on 
yllä mainittu rokotussuojaus. Rokotukset ovat maksuttomia ja kuuluvat yleiseen rokotusoh-
jelman piiriin. Influenssarokotuskaudella opiskelijalla on mahdollisuus ottaa influenssaroko-
te harjoittelupaikassa. 
 
Pyydämme oppilaitoksia ottamaan huomioon, että harjoittelun edellytys Satakunnan sai-
raanhoitopiirissä on, että opiskelijalla on laissa määrätty rokotussuojaus 
 
Edellä mainitun perusteella toivomme, että oppilaitokset yhteistyössä opiskeluterveyden-
huollon järjestäjien kanssa huolehtivat siitä, että opiskelijoiden rokotussuojaus on kunnossa 
ennen harjoittelua. Suojauksen tulee olla kunnossa viimeistään 1.3.2018 . 

 
 

2. Tuberkuloosiriskin selvitys 
 
Tartuntatautilain 55 § nojalla tulee ennen harjoittelun alkua selvittää, että opiskelija ei sai-
rasta tarttuvaa keuhkotuberkuloosia. 
 
Tuberkuloosiselvittelyn kohderyhmät: 
Syntynyt korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maassa 
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/bakteeritaudit/tuberkuloosi (Maalista päivittyy 
todennäköisesti lähiaikoina THL:N sivuille) 
 

− Oleskelu vähintään 12 kk em. maassa 
− Työskentely vähintään 3 kk terveydenhuollossa em. maassa. 
− Altistunut läheisesti tartuttavalle keuhkotuberkuloosille joko aiemmassa työssään 

tai kotona 
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Toteutus opiskelijaterveydenhuollossa, mikäli kuuluu em. ryhmiin. 

• Haastattelu: 
– Syntymämaa, missä muissa maissa työskennellyt 
– Onko itse tai lähipiiri sairastanut tuberkuloosia 
– Oirekysely 
– kaikille tuberkuloosin suhteen suuren ilmaantuvuuden maasta tuleville tulee 

antaa kirjallista informaatiota tuberkuloosista ja kehotus hakeutua tutkimuk-
siin, mikäli oireita ilmaantuu (pitkittynyt yskä, laihtuminen, yleistilan lasku, 
kuumeilu) 

• Keuhkojen rtg-tutkimus tarvittaessa 
• Tulosten perusteella päätös siitä voiko henkilö aloittaa ko. työ- tai harjoittelutehtä-

vässä 
 
 

3. Tartuntojen torjunnan perusteet  
 
Lisäksi sairaanhoitopiiri edellyttää, että kaikki harjoittelujaksolle tulevat opiskelijat ovat tu-
tustuneet Satakunnan sairaanhoitopiirin ohjeisiin tavanomaiset varotoimet ja kosketusvaro-
toimet.  
Ohjeet löytyvät myös hoito-ohjeet.fi sivustolta, klikkaa ensin yläpalkista ”Ammattilaisille”, 
jonka jälkeen hakukenttä toimii.  
 
 
 
 
Porissa, 31.8.2017 
 
 
 
 
 
Ermo Haavisto   Paula Asikainen 
johtajaylilääkäri   hallintoylihoitaja  


