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HUSin ostopalveluntuottajat, palvelusetelin palvelun tuottajat ja sosi-

aali- ja terveydenhuollon ammatinharjoittajat  

Tartuntatautilain 48 a § mukainen riittävän suojan tarkistaminen HUSin ostopalveluissa  

Tartuntatautilain 48 a §:n 1 momentin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 
kaikissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski Covid-19 -taudin 
vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa käyttää vain erityisestä syystä 
henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta 
aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vas-
taan.  

Tartuntatautilain 48 a §:n tarkoittamaa suojaa edellytetään ostopalveluna ja 
palvelusetelillä tuotettavassa palvelussa työskentelevältä henkilöltä, johon 
voidaan soveltaa tartuntatautilain 48 a §:ää. Riittävää suojaa edellytetään 
myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammatinharjoittajilta. Riittävää suojaa edel-
lytetään henkilöiltä, jotka työskentelevät lähikontaktissa potilaiden tai asiakkaiden 
kanssa tai pääsääntöisesti tai toistuvasti käyvät asiakas- ja potilastiloissa. 

Tartuntatautilain 48 a §:n perusteella riittäväksi suojaksi katsotaan  

• kolme koronavirusrokoteannosta, ja rokotuksesta on kulunut vähintään viikko* tai  

• laboratoriovarmistettu sairastettu tauti ja kaksi rokoteannosta (ks. THL:n ohje)** tai 

• laboratoriovarmistettu sairastettu tauti 6 kuukauden sisällä.*** 
  
*Jos työntekijä on rokottamaton tai saanut vain yhden rokoteannoksen, suoja on riittä-
mätön ja joudutaan arvioimaan työsiirtoa. Katso tarkemmat ohjeet taulukosta (Liite 1) 
siitä, milloin työntekijä voi jatkaa työssä FFP2/3-hengityksensuojaimen ja varotoimioh-
jeiden kanssa ennen riittävän rokotussuojan täyttymistä.     

**HUS suosittelee lisäksi kolmatta rokoteannosta 3-4 kuukauden kuluttua toisesta roko-
teannoksesta tai sairastetusta taudista sen mukaan, kumpi on ollut viimeisin. Tämä ei 
kuitenkaan vaikuta varotoimiohjeisiin, koska edelleen THL:n mukaan sairastettu tauti 
antaisi yhtä rokoteannosta vastaavaa suojaa.  

***HUSissa on päädytty omikronvariantin vuoksi siihen, että laboratoriovarmistettu 
tauti antaa suojaa vain 3 kuukauden ajan (toisin kuin lain 48 a §:ssä todetaan). Katso 
tarkemmat ohjeet taulukosta (Liite 1) siitä, milloin työntekijä voi jatkaa työssä FFP2/3-
hengityksensuojaimen ja varotoimiohjeiden kanssa ennen riittävän suojan täytty-
mistä.     

Ostopalvelun ja palvelusetelin palvelun tuottajan tulee varmistaa, että sen 
työntekijöillä on työskennellessään tartuntatautilain 48 a §:n tarkoittamissa 
tehtävissä HUSissa riittävä suoja. Myös itsenäisillä ammatinharjoittajilla 
(esim. tutkijat) tulee olla riittävä suoja työskennellessään em. tehtävissä HU-
Sissa.  

Mikäli teille on epäselvää, sovelletaanko sopimuksen mukaiseen toimintaan tartuntatauti-
lain 48 a §:ää, voitte olla tarvittaessa yhteydessä ao. sopimuksen HUSin yhteyshenkilöön.  

 

 

 

 

  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/ammattilaisten-kysymyksia-koronarokotuksista/vaikuttaako-sairastettu-koronavirustauti-rokottamiseen-
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Liite 1. Taulukko riittävästä rokotussuojasta, suojautumistoimenpiteistä ja työsiir-

rosta.  

 
Koronavirusstatus (ro-
kotus tai sairastettu 
tauti)  

Koronavirussuoja  Suojautumistoimenpiteet (ensisi-
jaisesti venttiilitön FFP2-hengityk-
sensuojain ja muut varotoimioh-
jeet) tai työsiirto  

Ketä koskee?  

Kolme rokoteannosta (vä-
hintään 1 vko viimeisestä 
annoksesta)  

Suoja kunnossa toistaiseksi.  Nykyinen työ jatkuu. Työyksikön nykyi-
set suojainkäytännöt voimassa.  

Henkilökunta,  
opiskelijat  

Laboratoriovarmistettu 
tauti (missä tahansa vai-
heessa) ja kaksi rokotean-
nosta (vähintään 1 vko vii-
meisestä annoksesta)  

Suoja kunnossa toistaiseksi.   
  
HUOM! Suositellaan kuitenkin 
myös kolmas rokoteannos 3–4 
kk kuluttua toisesta rokoteannok-
sesta tai sairastetusta taudista sen 
mukaan, kumpi on ollut viimei-
sin.    

Nykyinen työ jatkuu. Työyksikön nykyi-
set suojainkäytännöt voimassa.  
  
  
  

Henkilökunta,  
opiskelijat  

Laboratoriovarmistettu 
tauti sairastettu enintään 6 
kk aikaisemmin (kotitesti ei 
kelpaa)  
  
  

Suoja täysin kunnossa 3 kk ajan 
sairastetusta taudista, jossa en-
simmäinen rokoteannos ote-
taan aikaisintaan 6 vko kuluttua 
sairastetusta taudista.  
  
Toinen rokoteannos otetaan 
aikaisintaan 6 vko kuluttua ensim-
mäisestä rokoteannoksesta tai sai-
rastetusta taudista.   
  
Lisätietoa THL:n ohje.  

Suoja kunnossa 3 kk ajan sairastetusta 
taudista, ja käytössä kirurginen suu-ne-
näsuojus tai työyksikön suojainkäytän-
nön mukaisesti FFP2/3-hengityksensuo-
jain.  
  
  
3 kk–6 kk sairastetusta taudista jatkaa 
edelleen nykyisessä työssä, mutta 
käyttää FFP2/3-hengityksensuojainta, 
kunnes toisesta rokoteannoksesta on vä-
hintään 1 vko. Sen jälkeen jatkaa työyksi-
kön voimassa olevilla suojainkäytän-
nöillä.   

Henkilökunta,  
opiskelijat  

Laboratoriovarmistettu 
tauti ja yksi rokoteannos   

Suoja kunnossa vain 3 kk ajan sai-
rastetusta taudista. Toinen ro-
koteannos otetaan aikaisintaan 
6 vko kuluttua ensimmäisestä ro-
koteannoksesta tai sairastetusta 
taudista.  

Voi olla nykyisessä työssä. FFP2/3-hen-
gityksensuojain, kunnes toisesta roko-
teannoksesta on vähintään 1 vko.   

Henkilökunta,  
opiskelijat  

Kaksi rokoteannosta (vä-
hintään 1 vko toisesta an-
noksesta)  

Suoja ei riittävä.   
  
Kolmas rokoteannos 3–4 kk 
kuluttua. HUOM! suositukset ro-
kotusvälistä voivat muuttua.  

Voi olla nykyisessä työssä. FFP2/3-hen-
gityksensuojain, kunnes kolmannesta ro-
koteannoksesta on vähintään 1 vko.  

Henkilökunta,  
opiskelijat  

Yksi rokoteannos  Ei suojaa.  
  
  
Toinen rokoteannos 3–4 vko 
kuluttua ja kolmas   
rokoteannos 3–4 kk kulut-
tua.  HUOM! suositukset rokotus-
välistä voivat muuttua.  

Ei voi olla nykyisessä työssä. Työnanta-
jalla muun työn tarjoamisvelvollisuus.   
  
Pääsee takaisin nykyiseen työhönsä 
vasta, kunnes toisesta rokoteannoksesta 
on vähintään 1 vko. Tämän jälkeen 
FFP2/3-hengityksensuojain, kunnes kol-
mannesta rokoteannoksesta on vähin-
tään 1 vko.  

Henkilökunta  
  

Ei rokotettu, terveydellinen 
peruste (työterveyshuollon 
lausunto)  

Ei suojaa.   
  
Tarjotaan toista rokotetyyppiä, jos 
ei vasta-aiheita.  

Voi olla nykyisessä työssä. Vaaditaan la-
boratoriovarmistettu koronavirustesti, 
joka tehty enintään 72 h ennen työvuo-
ron alkua. Lisäksi FFP2/3-hengityksen-
suojain.  

Henkilökunta  

Ei rokotettu, ei terveydel-
listä perustetta  

Ei suojaa.   
  
Vahvasti suositellaan ottamaan 
kolmen rokoteannoksen sarja, 
ellei vasta-aiheita.  

Ei voi olla nykyisessä työssä. Työnanta-
jalla muun työn tarjoamisvelvollisuus 
(kts. ohje esihenkilöille). Lisäksi 
FFP2/3-hengityksensuojain.  

Henkilökunta  

https://hussote.sharepoint.com/sites/12239/Henkilstohjeet/Tartuntatautilaki%2048%20a/Henkil%C3%B6st%C3%B6n%20koronavirusrokotusten%20ohjeistus%20tartuntatautilain%2048%20a%20%C2%A7%20perusteella.pdf
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Ei anna tietoa koronavi-
russtatuksesta  

Ei suojaa.   
  
Vahvasti suositellaan ottamaan 
kolmen rokoteannoksen sarja, 
ellei vasta-aiheita.   

Ei voi olla nykyisessä työssä. Työnanta-
jalla muun työn tarjoamisvelvollisuus 
(kts. ohje esihenkilöille). Lisäksi 
FFP2/3-hengityksensuojain.  

Henkilökunta  

Rokotettu ei EU:ssa hyväk-
sytyllä rokotteella (esim. 
Sputnik)  

Suoja ei todistetusti kunnossa.   
Kts. THL:n ohjeet ulkomailla an-
nettujen rokotteiden voimassa-
olosta.   

Laita kysymys sähköpostiin tartuntatau-
tilaki48a.kysymykset@hus.fi  
  
  

Henkilökunta  

 

https://hussote.sharepoint.com/sites/12239/Henkilstohjeet/Tartuntatautilaki%2048%20a/Henkil%C3%B6st%C3%B6n%20koronavirusrokotusten%20ohjeistus%20tartuntatautilain%2048%20a%20%C2%A7%20perusteella.pdf
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/ammattilaisten-kysymyksia-koronarokotuksista
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