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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
rokotuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muut-

tamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan rokotuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (149/2017)

2 §:n 3 momentti ja liite, sellaisena kuin niistä on liite asetuksessa 179/2018, seuraavasti:

2 §

Kohdennetut rokotukset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Henkilölle, jolla on oman sairautensa vuoksi lisääntynyt vaara sairastua vakavaan pneu-

mokokkitautiin, annetaan pneumokokkirokotus. Henkilölle, jolla on oman sairautensa
vuoksi lisääntynyt vaara sairastua vakavaan meningokokkitautiin, annetaan meningokok-
kirokotukset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee käytettävät rokotteet ja roko-
tusaiheet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä maaliskuuta 2020.
Kunnan on järjestettävä meningokokkirokotukset ja liitteen mukaiset HPV-rokotukset

1 päivästä elokuuta 2020.HPV-rokotukset on järjestettävä lukuvuosina 2020–2021 ja
2021–2022 myös perusopetuksen 7–9 luokkien pojille tai vastaavan ikäisille pojille. Näi-
hin rokotuksiin oikeutettu oppilas voi täydentää puutteelliseksi jäänyttä HPV-rokotussuo-
jaansa myöhemmin.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2020

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

Hallitusneuvos Liisa Katajamäki
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Liite
Kansallisessa rokotusohjelmassa käytettävät rokotteet

Lyhenne Rokote

BCG tuberkuloosirokote (Bacillus Calmette-Guerin)

Rotavirus rotavirusrokote

DTaP-IPV-
Hib

kurkkumätä (diphtheria = D)-, jäykkäkouristus (tetanus = T)-, soluton 
hinkuyskä (acellular pertussis = aP)-, polio (IP)- ja Haemophilus 
influenzae tyyppi b (Hib) -rokote

DTaP-IPV kurkkumätä (D)-, jäykkäkouristus (T)-, soluton hinkuyskä (aP)- ja polio 
(IP) -rokote

dtap kurkkumätä (d)-, jäykkäkouristus (t)- ja soluton hinkuyskä (ap) -rokote, 
alhaisempi antigeenimäärä

dT kurkkumätä (d) ja jäykkäkouristus (T) -rokote

Hib Haemophilus influenzae tyyppi b (Hib) -rokote

IPV inaktivoitu poliorokote

MPR tuhkarokko (morbilli = M)-, sikotauti (parotitis = P)- ja vihurirokko 
(rubella = R) rokote

MPRV tuhkarokko (morbilli = M) -, sikotauti (parotitis = P)-, vihurirokko 
(rubella = R)- ja vesirokkorokote (varicella=V)

HAV hepatiitti A-rokote

HBV hepatiitti B-rokote

HAV-HBV hepatiitti A- ja hepatiitti B-rokote

HPV papilloomavirusrokote

influenssa influenssarokote

TBE puutiaisaivotulehdusrokote (Tick-borne encephalitis)

PCV pneumokokkikonjugaattirokote

PPV pneumokokkipolysakkaridirokote

Men meningokokkirokote

vesirokko vesirokkorokote

Lasten ja nuorten rokotukset

Rokote Ikä, jolloin rokotus tai rokotussarja suositellaan annettavaksi

Rotavirus 6 vko alkaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikseen laa-
timan aikataulun mukaisesti

DTaP-IPV-Hib+PCV 3 kk

DTaP-IPV-Hib+PCV 5 kk

DTaP-IPV-Hib+PCV 12 kk

MPR 12–18 kk
2



132/2020  
Jos rokotusohjelma ei ole toteutunut suositellun aikataulun mukaisesti, rokotussuoja täy-
dennetään puuttuvien rokoteannosten osalta ohjelmaa yksilöllisesti soveltaen.
DTaP-IPV-Hib ja DTaP-IPV -yhdistelmärokotteen sijasta voidaan käyttää myös erillis-
tai muita yhdistelmärokotteita, jos se on lääketieteellisesti perusteltua tai jos näitä yhdis-
telmärokotteita ei ole saatavilla.

Aikuisten rokotukset
Jokaisella aikuisella tulisi olla vähintään kolmen jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja polio-
rokotuksen antama suoja. Lisäksi jokaisella aikuisella tulisi olla joko sairastettujen tautien
tai kahden MPR -rokoteannoksen antama suoja tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia
vastaan. Jos aikuisen rokotussuoja todetaan näiden rokotusten osalta puutteelliseksi, se
täydennetään. Sen jälkeen rokotuksia jatketaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mää-
rittelemien rokotteiden ja rokotusaiheiden mukaisesti.

Asetuksen 2 §:n mukaiset rokotukset
Seuraavia rokotuksia annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämien roko-
tusaiheiden mukaisesti:

Asetuksen 3 §:n mukaiset rokotukset
Seuraavia rokotuksia annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämien roko-
tusaiheiden ja riskialueiden mukaisesti:

vesirokko
DTaP-IPV

18 kk
4 v

MPR +vesirokko tai 
MPRV

6 v

HPV 11–12 v Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikseen laatiman 
aikataulun mukaisesti

dtap 14–15 v

Rokote Ikä, josta alkaen rokotus voidaan antaa

BCG 0 vrk

HBV 0 vrk

HAV 12 kk

HAV-HBV 12 kk

Influenssa 6 kk

Men 3 kk

PCV 2 kk

PPV 2 v

Rokote Ikä, josta alkaen rokotus voidaan antaa

TBE 12 kk
3



132/2020  
Asetuksen 4 §:n mukaiset rokotukset
Seuraavia rokotuksia annetaan puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa:

dT
dtap

Men

Influenssa

MPR henkilölle, jolla on puutteellinen suoja tuhkarokkoa, sikotautia tai vihuri-
rokkoa vastaan.

TBE Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemillä riskialueilla palveluk-
sensa suorittaville
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