
 

 

 

Opiskelija & Todistus rokotussuojasta 
 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden suojaamiseksi covid-19 taudilta (asiakas- ja potilasturvallisuus), 

voi työnantaja edellyttää työntekijältä ja harjoitteluun tulevilta opiskelijoilta tartuntatautilain §48a mukaista suojaa (laki 

tulee voimaan 1.1.2022 ja on voimassa 31.12.2022 saakka). Koronarokotesuojan voidaan edellyttää kaikki suoraan 

asiakas- ja potilastyötä tekevät työntekijöiltä ja opiskelijoilta sekä työntekijöiltä, jotka työskentelevät samoissa tiloissa, 

joissa asiakkaan tai potilaan hoito ja palvelu tapahtuvat. Läheiseen kosketukseen liittyy tartuntariski asiakkaille tai 

potilaille, joilla on riski sairastua covid-19 taudin vakaviin muotoihin. Lähikontaktilla tarkoitetaan tilannetta, jossa 

henkilöt ovat samassa tilassa ja kohtaaminen ei ole aivan ohimenevä. Toistuvat ohimenevät kontaktit voivat myös 

aiheuttaa tartuntariskin. 

 

Koulut varmistavat osaltaan, että opiskelijoille on tiedotettu tartuntatautilain 48a §:n mukaisesta suojelusta, jotta 

harjoittelun suorittaminen olisi mahdollista. Omakannasta tulostetun koronarokotustodistuksen (löytyy pdf-tiedostona) 

tulee antaa esihenkilölle tai muulle esihenkilön määräämälle vastuuhenkilölle (esim. iltavuorot ja viikonloput) 

ensimmäisenä harjoittelupäivänä.  

 

Suoja hankitaan ensisijaisesti rokotuksella ja esihenkilöllä on oikeus ja velvollisuus tarkistaa rokotussuojan ennen 

kuin harjoittelu voi alkaa. Jos opiskelijalla on vain yksi (1) rokoteannos, hänen on varmistettava, että hän saa toisen 

koronrokotuksen 6 viikon kuluttua ensimmäisestä. Jos työntekijä ei lääketieteellisestä syystä (voi olla vakava sairaus tai 

allergia [anafylaksia] jollekin rokotteen aineosalle tai muu erityisen vakava reaktio tai haittavaikutus aiemmasta 

koronarokotuksesta eikä vaihtoehtoista rokotetta ole tarjolla) voi ottaa rokotetta, voi suojan osoittaa enintään 72 h ennen 

työvuoroon saapumista otetun testin negatiivisella tuloksella ja sitten 72 h välein. Kotona tehtyjä itsetestejä ei hyväksytä, 

mutta pikatestejä voidaan käyttää. 

 

Opiskelija voi osoittaa soveltuvuuden jollakin seuraavista vaihtoehdoista (eli työntekijällä on täysi suoja): 

• Opiskelijalla on kaksi rokoteannosta sekä suosituksenmukainen tehosteannos (koronarokotesuoja on kunnossa) 

        o THL suosittaa kolmatta annosta kaikille 18 vuotta täyttäneille 4 -6 kk toisesta annoksesta. 

        o Kaksi rokoteannosta ja sairastettu covid-19 tauti. 

        o Yksi rokoteannos ja alle kuuden kuukauden sisällä sairastettu laboratoriovarmistettu covid-19 

            tauti (määräaikainen soveltuvuus), mutta rokotussuoja ei riitä. 

 toinen rokoteannos otetaan 4-6 kk kuluttua sairastetusta taudista. 

       o Alle kuuden kuukauden sisällä sairastettu laboratoriovarmistettu covid-19 tauti (määräaikainen 

          soveltuvuus) 

 Rokotusohjelma aloitetaan 4-6 kk jälkeen 
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Tutkimus- ja kehittämisylihoitaja  Johtajaylihoitaja 

 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/kolmas-koronarokoteannos

