
Korona-ajankohtaista ÖVPH:n
opiskelijoille

Rokotussuojaus

Opiskelijalla oletetaan olevan sama rokotuskattavuus kuin henkilökunnalla, ts. kolme rokoteannosta.

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. Toistuvat ohimenevät kontaktit voivat myös aiheuttaa

tartuntariskin. Koulut varmistavat osaltaan, että opiskelijoille on tiedotettu tartuntatautilain 48a §:n

mukaisesta suojelusta, jotta harjoittelun suorittaminen olisi mahdollista.

Opiskelijan tulee tulostaa koronatodistus Omakanta -sivuilta (saatavana pdf-tiedostona) ja antaa se

työnjohtajalle tai muulle työnjohtajan määräämälle vastuuhenkilölle (esim. iltavuoro ja viikonloppu)

ensimmäisenä harjoituspäivänä.

Suoja hankitaan ensisijaisesti rokotuksella ja esihenkilöllä on oikeus ja velvollisuus tarkistaa

rokotussuojan ennen kuin harjoittelu voi alkaa.

Opiskelijat voivat osoittaa sopivuutensa seuraavasti (eli että opiskelijoilla



on riittävä suoja):

Opiskelijalla on kaksi rokoteannosta sekä suosituksenmukainen tehosteannos (koronarokotesuoja on

kunnossa).

ü THL suosittaa kolmatta annosta kaikille 18 vuotta täyttäneille 4 -6 kk toisesta annoksesta,

riskiryhmiin kuuluville 12–17-vuotiaille ja 12 vuotta täyttäneille, joilla on vakavasti heikentynyt

immuunijärjestelmä. Myös muut 12–17-vuotiaat voivat saada kolmannen rokoteannoksen, jos se

on erityisistä syistä tarpeen, esimerkiksi rokotustodistuksen vuoksi, kuten koronapotilaita hoitava

terveys- ja lääkintähenkilöstö, henkilökunta ympäri vuorokauden ensihoidon ja muun sosiaali- ja

terveydenhuollon henkilöstö.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-

koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/oma-koronarokotus-miten-miksi-ja-

milloin-

ü Kaksi rokoteannosta ja sairastettu covid-19 tauti.

ü 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.

ü Opiskelijat ovat sairastaneet laboratoriossa todetun koronataudin viimeisen puolen vuoden

aikana (aikarajoitettu soveltuvuus) → Rokotusohjelma tulee aloittaa 4–6 kuukauden kuluessa.

Oireet, jotka voivat liittyä koronavirukseen ja testaukseen

Opiskelijan tulee pysyä kotona, jos havaitaan oireita, jotka voivat liittyä koronavirukseen. Sosiaali- ja

terveydenhuollon työntekijöiden ja opiskelijoiden, lukuun ottamatta keskussairaalan,

dialyysiyksiköiden, ensihoidon ja päivystyspoliklinikan henkilökuntaa/opiskelijoita, tulee ensisijaisesti

käyttää kotitestiä oireiden ilmetessä.

On tärkeää pysyä kotona heti oireiden ilmaantuessa.



Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja opiskelijoiden tulee eristyä (eli pysyä kotona)

positiivisen testituloksen jälkeen seitsemän (7) päivän ajan ensimmäisistä oireista.

Oireettomia opiskelijoita ei tarvitse testata ennen harjoittelujakson alkua, eikä myöskään ulkomailta

tulevia opiskelijoita.

Maskisuositus

Sosiaali- ja terveystyöntekijöiden maskisuositus on tällä hetkellä voimassa elokuun 2022 loppuun

asti, sitä jatketaan tarvittaessa.
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