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TIETOA ROKOTUKSISTA VANHEMMILLE 
 
Rokotukset ovat erinomainen esimerkki hyvästä ehkäisevästä terveydenhuollosta. Yksittäisen lapsen ja hänen perheensä lisäksi 
rokottamisesta hyötyy koko yhteiskunta, sillä kattavalla rokotusohjelmalla estetään epidemioiden puhkeaminen väestössä. Lasten 
rokottaminen edistää koko väestön terveyttä tehokkaammin, kuin mikään sairaanhoito-ohjelma tai lääke. Parhaassa tapauksessa 
rokotuksilla voidaan hävittää tauti kokonaan maapallolta. Kun neuvolarokotukset aloitettiin maassamme 1940-luvulla, sairastavuus 
rokotettaviin tauteihin vähentyi oleellisesti. Terveydenhuollon ensimmäisiä tavoitteita ja yksi maailman terveysjärjestön keskeisiä päämääriä 
on tarjota rokotukset kaikille maailman lapsille. ROKOTUKSILLA EHKÄISTÄÄN YLI KYMMENTÄ TAUTIA! 

 
1. HINKUYSKÄ (Pertussis) on epidemioina esiintyvä hengitysteiden sairaus. Sille on ominaista kohtauksittain tulevat, usein 

oksennuksiin päätyvät yskänpuuskat. Pikkulapsille ja imeväisille hinkuyskä on erityisen vaarallinen. DTaP-IPV-Hib rokotteen aP-osa 
suojaa hinkuyskältä. 

 
2. KURKKUMÄTÄ (Difteria) on raju, bakteerin aiheuttama kuumeinen nielutulehdus. Bakteerit erittävät vereen kurkkumätämyrkkyä, 

joka vaurioittaa useita eri elimiä. DTaP-IPV-Hib rokotteen D-osa suojaa kurkkumädältä. 
 
3. JÄYKKÄKOURISTUS (Tetanus) Jäykkäkouristusbakteereja on Suomenkin maaperässä. Tartunnan saa, jos bakteeri pääsee 

elimistöön esim. likaisen haavan kautta. Bakteerien erittämä jäykkäkouristusmyrkky aiheuttaa rajuja kouristuksia. DTaP-IPV-Hib 
rokotteen T-osa suojaa jäykkäkouristukselta. 

 
4. POLIO eli lapsihalvaus on virustauti, joka ei aiheuta valtaosalle mitään oireita. Osa saa nuhakuumeen kaltaisen taudin ja osa 

halvaantuu. Rokotteiden IPV-osa suojaa poliolta.  
 
5. HEMOFILUSTAUDIT ovat tietyn hemofilusbakteerin aiheuttamia vakavia infektiotauteja. Näistä yleisimpiä ovat märkäinen 

aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja vaikea keuhkokuume. DTaP-IPV-Hib rokotteen Hib-osa suojaa hemofilustaudeilta. 
 
6. TUHKAROKKO (Morbilli) on tarttuvimpia virustauteja. Tuhkarokko aiheuttaa jälkitauteja, kuten keuhkokuumetta tai 

aivokalvontulehdusta jopa 10%:lle sairastuneista. MPR-rokotteen M-osa suojaa tuhkarokolta. 
 
7. SIKOTAUTI (Parotitis) on yleensä lievä virustauti. Tautiin voi liittyä sikotautiviruksen aiheuttama kivestulehdus, joka saattaa johtaa 

hedelmättömyyteen. Sikotautivirus voi aiheuttaa myös aivo- tai aivokalvontulehduksen. MPR-rokotteen P-osa suojaa sikotaudilta. 
 
8. VIHURIROKKO (Rubella) on lievä virustauti. Raskauden aikana sairastettu vihurirokko voi kuitenkin vaurioittaa sikiötä ja 

aiheuttaa keskenmenon. Infektio saattaa aiheuttaa sikiölle sokeutta, kuuroutta ja sydänvikoja. MPR-rokotteen R-osa suojaa 
vihurirokolta. 
 

9. TUBERKULOOSI on bakteerin aiheuttama tauti. Se on tavallisin yksittäisestä kuolemaan johtavista infektiotaudeista maailmassa. 
Suomessa tuberkuloosia esiintyy edelleen siinä määrin, että tartunnan mahdollisuus on olemassa. BCG- eli Calmette-rokotus suojaa 
tuberkuloosilta. Neuvola seuloo riskiryhmät. 

 
10. B-HEPATIITTI on tarttuva viruksen aiheuttama maksasairaus. Virukset tarttuvat seksikontakteissa ja äidistä lapseen synnytyksen 

yhteydessä sekä lisäksi suonensisäisten huumeidenkäyttäjien keskuudessa likaisia välineitä käytettäessä. Virus aiheuttaa 
maksatulehdusta, vuosien kuluessa maksakirroosia ja sen jälkiseurauksena maksasyöpää. HBV-rokote suojaa B-hepatiitilta. 
Rokotusohjelmassa on vastasyntyneenä aloitettu rokotusohjelma. Jos rokotukset aloitetaan myöhemmin, niin ne annetaan aikataululla 
0,1 ja 6kk.  

 
11. ROTAVIRUS on yleisin pienten lasten ripulitaudin aiheuttaja sekä Suomessa, että muualla maailmassa. Suomessa keskimäärin 3400 

lasta joutuu vuosittain sairaalahoitoon ripulin vuoksi ja näistä noin puolet rotaviruksen aiheuttamina. Rotavirus on harvinainen alle 
½-vuotiailla lapsilla. 5 v:n ikään mennessä lähes jokainen on sairastanut rotavirusinfektion. Koko rokotussarja annettava ennen 32 
viikon ikää. 

 
12. PNEUMOKOKKI on merkittävin vakavien bakteeritulehdusten aiheuttaja Suomessa. Vakavia tulehduksia ovat esim. verenmyrkytys 

ja aivokalvotulehdus. Pneumokokki on myös tavallisin keuhkokuumeen ja pikkulasten välikorvatulehduksen aiheuttaja. 
 

13. VESIROKKO on Varicella zoster -viruksen aiheuttama erittäin helposti tarttuva tauti, jonka oireita ovat kuume ja voimakkaasti 
kutiseva vesirakkulainen ihottuma. Pitkäaikaista iho- tai keuhkosairautta (esim. atopia, astma) sairastavilla lapsilla sekä nuorilla ja 
aikuisilla vesirokko voi kuitenkin olla vakava infektio. Raskaudenaikainen vesirokko aiheuttaa huomattavan komplikaatioriskin sekä 
äidille että sikiölle. Myös puolustuskyvyltään heikentyneen potilaan vesirokko voi olla vaikea, jopa kuolemaan johtava tauti. 

Vesirokon sairastaneista noin joka kolmas saa elinaikanaan kivuliaan vyöruusun.  

 
14. HPV on ihmisen papilloomavirusrokote, ehkäisee erityisesti kohdunkaulan syöpää ja sen esiasteita. Rokote torjuu syöpää estämällä 

papilloomavirustartuntoja. Se tehoaa parhaiten, kun se annetaan ennen sukupuolielämän aloittamista.  
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IKÄ ROKOTE  TAUTI  SIVUVAIKUTUKSET (mahdolliset) 
 
0kk BCG (vain riskiryhmille) tuberkuloosi  noin kk:n kuluttua rokotuskohtaan ilmes-
     tyy pahkura, joka voi märkiä, mutta para- 
     nee muutaman kk:n kuluessa  
 

HBV I (vain riskiryhmille) B-hepatiitti  paikallinen punoitus, harvoin kuumetta 
    

 
1kk HBV II (vain riskiryhmille) B-hepatiitti 
 
 
2kk HBV III (vain riskiryhmille) B-hepatiitti 
 ROTAVIRUSROKOTE I Rotavirus   Rotavirusrokote annostellaan suun kautta 
     vatsaoireita 
 
3kk DTaP-IPV-Hib I kurkkumätä  paikallinen punoitus, harvoin kuumetta 
   jäykkäkouristus    
   hinkuyskä, polio 
   hemofilustaudit 
 ROTAVIRUSROKOTE II 
 PNEUMOKOKKIROKOTE I keuhkokuume, välikorvantulehdus paikallinen punoitus, harvoin kuumetta 
   aivokalvotulehdus, verenmyrkytys 
 
5 kk ROTAVIRUSROKOTE III 
 DTaP-IPV-Hib II 
 PNEUMOKOKKIROKOTE II 
 
 
1 vuotta DTaP-IPV-Hib III 
 HBV IV (vain riskiryhmille) 
 PNEUMOKOKKIROKOTE III 
 MPR I  tuhkarokko  oireet ilmaantuvat noin viikon kuluttua 
   sikotauti  rokotuksesta. Saattaa esiintyä kuumetta 
   vihurirokko  nuhaa, yskää tai päänsärkyä, levottomuutta ja 

    niveloireita 
 
1½ vuotta VESIROKKOROKOTE I   paikallinen punoitus, kuume, pistoskohdan  
     ihottuma 
 
4 vuotta DTaP-IPV  kurkkumätä  paikallinen punoitus, harvoin kuume 
   jäykkäkouristus 
   hinkuyskä, polio 
 
6 vuotta MPR II 
 VESIROKKOROKOTE II 
 
11-12 vuotta HPVI  papilloomavirus  pistosalueen punoitus, turvotus. Paikallinen
 HPVII    kipu. Päänsärky, lihassärky, sairauden tunne, 

    harvoin kuume 
14-15 vuotta dtap  kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä  
 
Erityistilanteissa rokotusohjelma tarkennetaan yksilöllisesti THL:n ja rokotevalmistajien antamien ohjeiden mukaisesti.  
 

Kausi-Influenssarokote on tarkoitettu suojaamaan influenssavirukselta. Rokotusohjelmaan kuuluu alle 9-vuotiaille lapsille kaksi 

annosta ensimmäisellä rokotuskerralla, sen jälkeen riittää yksi rokoteannos / vuosi 

Syksyisin on mahdollisuus 6-35 kk:n ikäisillä pikkulapsilla ja riskiryhmiin kuuluvilla 

mahdollisuus saada rokotus maksutta neuvolasta tai kouluterveydenhoitajalta 
 
Lapselle voi antaa tarvittaessa kuumetta ja kipua lievittämään rokotuksen jälkeen parasetamolia vauvalle peräpuikkona tai isommalle 
lapselle suun kautta. 
MITÄ ROKOTTAMINEN ON? 
Rokottamisen periaate on luonnollinen ja yksinkertainen. Siinä elimistö kohtaa samoja taudinaiheuttajia kuin infektiotaudissakin, mutta 
vaarattomassa muodossa. Rokotteen aikaansaama suoja perustuu siihen, että lapsen omat solut synnyttävät vastustuskyvyn. Rokottamalla 
lapsi saa vastustuskyvyn taudille joutumatta alttiiksi taudin vakaville vaikutuksille. 
 
Jokaisen rokotteen käyttöönottoa edeltävät pitkät ja vuosia kestävät tutkimukset sen tehosta ja turvallisuudesta. Kansainväliset määräykset 
lääkkeiden valmistuksesta ja laadunvaatimuksista säätelevät myös rokotteen valmistusta. Jokaisen rokotevalmistajan on saatava 
lääkintäviranomaisten lupa rokotteiden tuottamiseen ja myymiseen. Kansanterveyslaitos varmistaa jokaisen Suomen neuvoloissa 
käytettävän rokote-erän puhtauden, tehon ja turvallisuuden. 


