
    Päivitetty 28.4.2017 Opiskeluterveydenhuolto 

TURUN KAUPUNGIN HYVINVOINTITOIMIALA TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO  Terveys ja hyvinvointi 

02-266 1570    Ruiskatu 8   

  

OPISKELIJAN  ROKOTUSTIEDOT  

Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin sisältyvää harjoittelua toteutetaan sairaaloissa ja muissa 

hoitolaitoksissa. Potilasturvallisuuden ja opiskelijoiden sekä henkilökunnan työturvallisuuden 

vuoksi kaikilta tarvitaan rokotustiedot. Lomakkeen tulee olla kaikilta osin täytetty 

(kuulakärkikynällä).  Tietyillä terveydenhuollon yksiköillä on potilaiden suojaamiseksi velvollisuus 

evätä harjoittelujakso, mikäli opiskelija ei ole rokotettu tai hän on rokotettu vain osittain. 

Ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoista bioanalyytikko-, ensihoitaja-, kätilö-, 

röntgenhoitaja, sairaanhoitaja-, suuhygienisti- ja terveydenhoitajaopiskelijat ovat oikeutettuja 

maksuttomaan B-hepatiittirokotukseen ja vesirokkorokotukseen. Nämä rokotukset annetaan 

opintojen alettua opiskeluterveydenhuollossa. Muille sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille nämä 

rokotesuojat ovat suositeltavia, mutta omakustanteisia. Muut alla luetellut rokotukset tulee olla 

otettuna jo ennen opintojen alkua. Mikäli rokotuksesi ovat puutteelliset, ne tulee täydentää  

omassa terveyskeskuksessa.  

Kaikilta potilastyössä olevilta opiskelijoilta edellytetään, että he ottavat myös vuosittaisen 

maksuttoman influenssarokotteen.      

Täytä ja allekirjoita tämä lomake mahdollisimman pian, kun saat tietää opiskelupaikastasi ja  

postita lomake osoitteeseen Opiskeluterveydenhuolto, Hämeenkatu 10, 3.krs, 20500 Turku.  

Mikäli rokotuskorttisi ei ole tallella, voit kysellä tietoja omasta terveyskeskuksestasi tai siitä 

hoitopaikasta, missä rokotukset on annettu. 

 

Sukunimi: ________________________________     Etunimi: _____________________________ 

 

Henkilötunnus: ____________________________  Puhelin: _____________________________ 

 

Osoite: _________________________________________________________________________ 

 

Sähköpostiosoite: _________________________________________________________________ 

 

Koulutus / tuleva ammatti __________________________________________________________ 

  

MPR- yhdistelmärokote (tuhkarokko-sikotauti-vihurirokko)  

 

Olen saanut lapsena normaalin rokotusohjelman mukaisesti MPR -rokotteet (2 kpl)? 

Kyllä___  En___ 

 

VESIROKKO 

 

Oletko sairastanut vesirokon? Kyllä  ____ En  ____ 

 

Jos et ole sairastanut vesirokkoa, oletko saanut 2 Varicella-rokotusta 3 kuukauden 

välein?       

Kyllä___  En___  

 



 

TETANUS-DIFTERIA - yhdistelmärokote (jäykkäkouristus-kurkkumätä) 

 

Viimeisin rokotuspäivämäärä: ____________________  

                                                 (tehoste kuuluu ottaa 10 vuoden välein) 

POLIO (lapsihalvaus) 

 

Oletko saanut lapsena normaalin rokotusohjelman mukaisesti poliorokotukset (4 kertaa)?  

Kyllä _____   En _____ 

  

HINKUYSKÄ 

 

Oletko saanut lapsena normaalin rokotusohjelman mukaisesti hinkuyskärokotukset  

(3 kertaa)?      

Kyllä _____   En_____ 

  

Pienten lasten kanssa työskentelevälle suositellaan tetanus-difteria rokotuksen tilalla 

tetanus-difteria-pertussis (dtap) –rokotetta 10 vuoden välein. 

 

B-HEPATIITTI 

 

 Oletko saanut B-hepatiitti rokotussarjan (3 kertaa/ 0,1,6 kk)?  

Kyllä___  En___  

 

  

Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikeat ja alkuperäisistä rokotustiedoista tarkistettu. 

 

Päivämäärä Opiskelijan allekirjoitus 

 

 

____________ ____________________________________________________  

 

 

 

Lomakkeen hyväksynyt 28.4.2017 

Jane Marttila, ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri 

Infektioiden torjuntayksikkö 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala 

 

 


