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Influenssarokotukset neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 2022-2023 
 
Kenelle maksuton influenssarokote äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa? 
 
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö (toisen asteen lähihoitajaopiskelijat saavat rokotteen 
opiskeluterveydenhuollosta) 
• Raskaana olevat naiset (saavat rokotteen neuvolasta) 
• Kaikki 6 kuukauden - 6 vuoden ikäiset lapset (saavat rokotteen neuvolasta) 
• Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat (neuvolaikäiset saavat rokotteen neuvolasta, kouluikäiset ja opiskelijat 
saavat rokotteen koulu- / opiskeluterveydenhuollosta)   (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-
o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/sairauden-tai-hoidon-vuoksi-riskiryhmaan-kuuluvien-influenssarokotukset) 
• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-
o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/alttiiden-henkiloiden-lahipiirin-influenssarokotukset ) 
 
Lähde: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote- 
 

Neuvoloiden influenssarokotukset Karviaisen alueella 2022-2023 
 

- Raskaana olevat äitiysneuvolan asiakkaat ja heidän perheenjäsenensä pyritään ensisijaisesti rokottamaan 
neuvolakäyntien yhteydessä. 

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

- Neuvolakäyntien lisäksi neuvoloista on mahdollista saada influenssarokotus erillisellä ajanvarauskäynnillä marras-
joulukuussa 2022. Ajanvaraus tapahtuu soittamalla omaan neuvolaan tai puhelinaikojen ruuhkautuessa soittopyynnön 
voi jättää osoitteeseen neuvola.vihti@karviainen.fi,  
neuvola.karkkila@karviainen.fi.  

- Alkuvuonna 2023 influenssarokotuksia saatavilla neuvoloissa avoneuvolan vastaanotolla ja neuvolakäyntien yhteydessä.  
 
Neuvoloiden tarkemmat yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://karviainen.fi/terveyspalvelut/neuvolat/yhteystiedot/  

 
Koulu ja -opiskeluikäisten influenssarokotukset Karviaisen alueella 2022-2023  
 
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 vanhempien tullessa rokotuskäynnille mukaan).  
Terveydenhoitajan avoimen vastaanottoajan ollessa rauhallinen, voi rokotteen saada myös avoimen vastaanoton aikana 
(pyydämme suosimaan ajanvarausta).  
Huomioittehan, että koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ei ole nenäsumuterokotetta (Kts neuvoloiden rokotukset).  
Tiedustelut ja ajanvaraukset puhelimitse sekä Wilman välityksellä oman koulun/oppilaitoksen terveydenhoitajalta.  
 

Jotta vältettäisiin tilojen ruuhkautumista, niin noudatattehan seuraavia suosituksia:  
- Saavuttehan rokotusajalle vasta oman ajan ollessa vuorossa (ei juurikaan aikaisemmin). 

- Neuvoloissa ulkovaatteet toivotaan asiakkaiden kantavan mukanaan vastaanotolle (ei naulakkoon) ja kenkien riisumisen 
sijaan käytetään kenkäpusseja (saatavilla neuvolan eteisessä).  

 
Rokotuksiin saapuvien tulee olla terveitä. Varaathan uuden ajan, jos sairastut juuri ennen rokotusaikaasi.  
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