
 

PTKY Karviaisen influenssarokotukset neuvoloissa sekä kou-
lu- ja opiskeluterveydenhuollossa 2020-2021 
 
Kenelle maksuton influenssarokote äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä koulu- ja opiskelutervey-
denhuollossa? 
 

Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden 

terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä. 
 
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö (toisen asteen lähihoitajaopiskelijat 
saavat rokotteen opiskeluterveydenhuollosta) 
• Raskaana olevat naiset (saavat rokotteen neuvolasta) 
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet  

• Kaikki 6 kuukauden - 6 vuoden ikäiset lapset (saavat rokotteen neuvolasta) 
• Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat (neuvolaikäiset saavat rokotteen neuvolas-
ta, kouluikäiset ja opiskelijat saavat rokotteen koulu- / opiskeluterveydenhuollosta) 
• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri   
• Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset 
 

Maksuttomaan rokotukseen ovat oikeutettuja myös henkilöt, jotka asuvat tai oleskelevat pitkäaikaisesti 
laitosmaisissa olosuhteissa kuten vastaanottokeskuksissa ja vankeinhoitolaitoksissa. 
 

Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri arvioi kuuluuko rokotettava maksuttoman rokotuksen kohde-
ryhmään. Jos henkilö ei kuulu kohderyhmään, hänen tulee hankkia rokote itse. 
 
Lähde: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote  

 

PTKY Karviaisen neuvoloiden influenssarokotukset 2020-2021 
 

- Raskaana olevat äitiysneuvolan asiakkaat ja heidän riskiryhmään kuuluvat perheenjäsenet pyri-
tään ensisijaisesti rokottamaan neuvolakäyntien yhteydessä. 

- Neuvolaikäiset lapset ja heidän riskiryhmään kuuluvat perheenjäsenet pyritään rokottamaan 
ensisijaisesti influenssarokotuskaudelle ajoittuvan neuvolakäynnin yhteydessä.  

- Neuvolakäyntien lisäksi neuvoloista on mahdollista saada influenssarokotus ajanvarauksella. 
Ajanvaraus tapahtuu soittamalla omaan neuvolaan tai puhelinaikojen ruuhkautuessa soittopyyn-
nön voi jättää osoitteeseen neuvola.vihti@karviainen.fi,  
neuvola.karkkila@karviainen.fi. Rokotusaikoja voi alkaa varaamaan heti tämän tiedotteen 

julkaisun jälkeen. Rokotteet saapuvat viimeistään viikolla 48.  

Neuvoloiden tarkemmat yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
http://karviainen.fi/lapset_ja_nuoret/yhteystiedot  
 
 

Jotta rokotukset sujuisivat turvallisesti ja vältettäisiin turhia kontakteja, niin nouda-

tattehan seuraavia suosituksia:  
- Saavuttehan rokotusajalle vasta oman ajan ollessa vuorossa (ei juurikaan aikaisemmin). 
- Ajanvarauksella rokotuspäivään saapuvien asiakkaiden toivotaan käyttävän suu- ja hengitys-

suojainta.  
- Kädet tulee pestä neuvolatiloihin saapuessanne ja käyttäkää desinfektiohuuhdetta ennen neu-

volatiloista poistumista (löytyy neuvolan eteistilasta) 

- Ulkovaatteet toivotaan asiakkaiden kantavan mukanaan vastaanotolle (ei naulakkoon) ja 
kenkien riisumisen sijaan käytetään kenkäpusseja (saatavilla neuvolan eteisessä).  
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Neuvolakäynneille ja rokotuksiin saapuvien tulee olla täysin terveitä. Varaathan uuden ajan, 

jos sairastut ennen neuvolaan tuloa.  
 

PTKY Karviaisen koulu ja -opiskeluikäisten influenssarokotukset 2020-2021 
 
 

Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat kouluikäiset ja opiskelijat rokotetaan koulu- 
ja opiskeluterveydenhuollossa.  

Rokotteen voi saada rokotuskaudelle ajoittuvan terveystarkastuksen yhteydessä tai varaamalla erillisen 
ajan rokotukseen (pyrimme tarjoamaan joustavasti aikoja myös aamusta ja koulu päivän päätteeksi van-
hempien tullessa rokotuskäynnille mukaan).  
Terveydenhoitajan avoimen vastaanottoajan ollessa rauhallinen, voi rokotteen saada myös avoimen vas-
taanoton aikana (pyydämme suosimaan ajanvarausta).  

Huomioittehan, että koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ei ole nenäsumuterokotetta. Pienten lasten ro-
kotukset neuvoloista.  
Tiedustelut ja ajanvaraukset puhelimitse sekä Wilman välityksellä oman koulun/oppilaitoksen terveyden-
hoitajalta. Rokotusaikoja voi alkaa varaamaan heti tämän tiedotteen julkaisun jälkeen. Rokotteet 
saapuvat kouluille viimeistään viikolla 48.  
 

Jotta rokotukset sujuisivat turvallisesti ja vältettäisiin turhia kontakteja, niin nouda-

tattehan seuraavia suosituksia:  
- Saavuttehan rokotusajalle vasta oman ajan ollessa vuorossa (ei juurikaan aikaisemmin). 

- Kädet tulee pestä terveydenhoitajan huoneeseen saapuessanne ja käyttäkää desinfektiohuuh-
detta ennen koulun tiloista poistumista. 

- Rokotusajalle saapuvien huoltajien toivotaan käyttävän suu- ja hengityssuojainta.  
 
 
7.10.2020  
Terveysneuvontapalveluiden osastonhoitaja 
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