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Rokotusohjelma lapsille ja aikuisille 

Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet ovat maksuttomia. Ne annetaan neuvolassa, 

kouluterveydenhuollossa tai omalla terveysasemalla. 

Sivun sisältö 

• Lasten rokotukset 

• Aikuisten rokotukset  

• Rokotusohjelma ikävuosittain 

• Riskiryhmiin kuuluvien rokotukset 

Lasten rokotukset 

Suomessa kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada rokotus 13:a eri tautia, niiden 

jälkitauteja ja pitkäaikaisia haittoja vastaan (taulukko).  

Jokainen rokotus annetaan sellaisessa iässä, että lapsi saa parhaan mahdollisen suojan juuri 

oikeaan aikaan.  

Lisätietoa pikkulasten rokotuksista:  

Neuvolaikäisen rokotusopas (pdf 2,8 Mt) 

Aikuisten rokotukset 

Aikuisten tulee itse huolehtia siitä, että ovat saaneet perussarjana vähintään kolme 

jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja poliorokotusta.  

Lapsuus- ja nuoruusiässä annettuja jäykkäkouristus-, kurkkumätä-, ja hinkuyskärokotuksia 

tehostetaan aikuisiässä (taulukko). Poliorokotetta ei normaalisti tarvitse tehostaa perussarjan 

saaneella aikuisella. Tehostetta suositellaan vain riskimaihin lähteville tai sieltä saapuville.  

Jokaisella aikuisella tulee olla joko sairastettujen tautien tai kahden MPR-rokoteannoksen 

antama suoja tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia vastaan. Aikuisen MPR-rokotussuoja 

täydennetään, jos se on puutteellinen. 
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Rokotusohjelma ikävuosittain 

Taulukko. Lasten ja aikuisten rokotusohjelma 

Ikä Tauti, jolta rokote suojaa Rokote 

2 kk Rotavirusripuli Rotavirus 

3 kk Aivokalvontulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja 

korvatulehdus 

Pneumokokkikonjugaatti 

(PCV) 

  

3 kk Rotavirusripuli Rotavirus 

3 kk Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, 

kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja 

verenmyrkytys  

Viitosrokote 

(DTaP-IPV-Hib) 

5 kk Aivokalvontulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja 

korvatulehdus 

Pneumokokkikonjugaatti 

(PCV) 

5 kk Rotavirusripuli Rotavirus 

5 kk Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, 

kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja 

verenmyrkytys   

Viitosrokote 

(DTaP-IPV-Hib) 

12 kk Aivokalvontulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja 

korvatulehdus  

Pneumokokkikonjugaatti 

(PCV) 

12 kk Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, 

kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja 

verenmyrkytys   

Viitosrokote 

(DTaP-IPV-Hib) 

12-

18 kk 

* 

Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko  MPR 

6 kk 

- 6 v 

Influenssa (vuosittain) Influenssa 
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1,5-

11 v 

Vesirokko  Vesirokko ** 

4 v Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio Nelosrokote (DTaP-

IPV) 

6 v Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko, vesirokko MPRV  

6 tai 

12 v 

Vesirokko  Vesirokko *** 

10-

12 v  

Ihmisen papilloomavirusten aiheuttamia syöpiä, kuten 

kohdunkaulan syöpä, emättimen, ulkosynnyttimien, peräaukon, 

peniksen sekä pään ja kaulan alueen syöpiä  

HPV 

14 - 

15 v 

Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä dtap-tehoste 

25 v Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä dtap-tehoste 

45 v Kurkkumätä, jäykkäkouristus dT-tehoste 

65 v Kurkkumätä,jäykkäkouristus (tämän jälkeen 10 vuoden välein) dT-tehoste 

65 v Influenssa (vuosittain) Influenssa 

* THL suosittelee, että MPR-rokotteen ensimmäinen annos annetaan 12 kk iässä 

** lapsille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa 

*** Vesirokkorokote-sivun ohjeiden mukaisesti 

Riskiryhmiin kuuluvien rokotukset 

Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvan perusrokotussuojan lisäksi riskiryhmiin kuuluville 

tarjotaan heille räätälöityä rokotussuojaa tiettyjä sairauksia vastaan.  

Myös nämä rokotukset kuuluvat kansalliseen rokotusohjelmaan ja ovat saajalleen maksuttomia. 

BCG-rokotukset 
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BCG- eli tuberkuloosirokotetta tarjotaan vain niille alle 7-vuotiaille lapsille, joilla on THL:n 

määrittelemien rokotusaiheiden mukaisesti lisääntynyt vaara saada tuberkuloosi. 

BCG-rokote 

Pneumokokkirokotukset 

Alle 5-vuotiaat tiettyihin lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat lapset voivat saada PCV-

pneumokokkirokotteen lisäksi PPV-rokotteen ilmaiseksi kansallisen rokotusohjelman osana.  

Ilmaisiin PPV-rokotuksiin ovat oikeutettuja lapset, joilla on sairautensa vuoksi erityisen suuri 

riski saada vakava pneumokokkitauti tai siihen liittyvä jälkitauti. 

Pneumokokkirokotteet 

Influenssarokotukset 

Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan 

tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä. 

Influenssarokote 

Puutiaisaivotulehdusrokotukset  

Kansallisen ohjelman puutiaisaivotulehdus- eli TBE-rokotteisiin ovat oikeutettuja 3 vuotta 

täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka asuvat vakituisesti tai kesäasunnossa sellaisilla 

alueilla, joissa puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus on suuri.  

TBE-rokote eli "punkkirokote" 

Hepatiittirokotukset 

Henkilö, jolla elinolosuhteidensa vuoksi on lisääntynyt vaara saada hepatiitti A- tai hepatiitti B  

-tartunta, on oikeutettu hepatiittirokotuksiin THL:n määrittämien rokotusaiheiden mukaisesti. 

Hepatiitti A -rokote 

Hepatiitti B -rokote 

Hepatiitti A- ja B -yhdistelmärokote 
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Kantasolusiirteen saaneiden rokottaminen 

Kantasolusiirron jälkeen potilaat ovat tavanomaista alttiimpia monille rokotuksin ehkäistäville 

taudeille. Tämän vuoksi heidän rokotussuojansa pitää rakentaa uudestaan.  

Kansallisen rokotusohjelman rokotukset ovat kantasolujen siirron saaneille maksuttomia. 

Lisäksi heille suositellaan tiettyjä muita rokotuksia. 

Kantasolusiirteen saaneiden rokottaminen 

Meningokokkirokotukset 

Meningokokki ACWY ja meningokokki B -rokotetta tarjotaan kansallisessa rokotusohjelmassa 

maksutta 1.8.2020 alkaen THL:n määrittämiin lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville.  

Meningokokkirokotteet 

Päivitetty:  1.11.2021 
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