
Lohjan kaupunki                                               6/2017        
Alle kouluikäisten ja heidän perheidensä palvelut/Neuvolatoiminta                  

Lasten ja nuorten rokotukset 

Kansallisen rokotusohjelman tavoitteena on suojata suomalaiset mahdollisimman hyvin rokotuksin 
estettäviä tauteja vastaan. Rokotusten avulla suojaudutaan tartuntataudeilta, niiden jälkitaudeilta 
sekä pitkäaikaisilta haittavaikutuksilta. Lapset rokotetaan pieninä, koska äidiltä saadut vasta-aineet 
suojaavat lasta vain muutamia kuukausia. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. 

Kansallinen rokotusohjelma 

*Pohjoismaiden ja Viron ulkopuolelle matkustaville suositellaan MPR-rokotetta ½ vuoden iästä lähtien 

Mahdolliset haittavaikutukset 

Osa lapsista voi saada rokotteista haittavaikutuksia. Tavallisia rokotteiden aiheuttamia haittoja ovat 
pistospaikan reaktiot, kuten punoitus, turvotus ja kuume vuorokauden sisällä rokotuksesta. 
Yleisesti rokotereaktiot kestävät noin 1-3 vrk.                                                                                                                                             
MPR-rokote voi aiheuttaa osalle lapsista kuumetta, ärtyisyyttä, yskää ja ihottumaa. Oireet tulevat 
viiveellä 5-12 vrk:n kuluttua rokotuksesta.                                                                    
Rotavirusrokote saattaa aiheuttaa ohimeneviä vatsavaivoja, lieviä yleisoireita tai kuumetta. 
Heikennetty rokotevirus saattaa erittyä vauvan ulosteisiin, joten käsihygienia vaipanvaihtojen 
yhteydessä tulee huomioida noin viikon ajan. 

Rokotereaktioita voi lievittää antamalla kipu- tai kuumelääkettä tai viilentämällä kuumottavaa, 
turvottavaa kohtaa. 

Puutiaisaivokuume- ja hepatiittirokotteet ovat maksullisia rokotteita. Reseptin voi pyytää 
neuvolalääkäriltä ja rokote annetaan neuvolassa. 

Lisätietoja www.thl.fi/rokottaminen tai www.rokote.fi 

Ikä Tauti, jolta rokote suojaa Rokote 

< 1 vko Tuberkuloosi BCG vain riskiryhmiin kuuluville 
lapsille synnytyssairaalassa. 

2 kk Rotavirusripuli Rotavirus. Suun kautta annettava 

3 kk Aivokalvontulehdus, keuhkokuume, 
verenmyrkytys ja korvatulehdus 

Pneumokokkikonjugaatti 
(PCV) 

3 kk Rotavirusripuli Rotavirus. Suun kautta annettava  

3 kk Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja 
Hib-taudit, kuten aivokalvontulehdus, 
kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys 

 
DTaP-IPV-Hib 

5 kk Aivokalvontulehdus, keuhkokuume, 
verenmyrkytys ja korvatulehdus 

Pneumokokkikonjugaatti 
(PCV) 

5 kk Rotavirusripuli Rotavirus. Suun kautta annettava  

5 kk Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja 
Hib-taudit, kuten aivokalvontulehdus, 
kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys 

 
DTaP-IPV-Hib 

6-35 kk Kausi-influenssa (vuosittain) Kausi-influenssa 

12 kk Aivokalvontulehdus, keuhkokuume, 
verenmyrkytys ja korvatulehdus 

Pneumokokkikonjugaatti 
(PCV) 

12 kk Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja 
Hib-taudit, kuten aivokalvontulehdus, 
kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys 

 
DTaP-IPV-Hib 

12-18 kk * Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko MPR 

18 kk Vesirokko, vyöruusu Vesirokkorokote(9/2017 alkaen) 

4 v Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio DTap-IPV 

6v Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko MPR 

6 v Vesirokko, vyöruusu Vesirokkorokote(9/2017 alkaen) 

11-15 v tytöt 6. - 9. 
-luokalla 

Kohdunkaulan syöpä ja sen esiasteet HPV 

14-15v Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä dtap 


