
 
Suomen Rokotepalvelu Oy pähkinänkuoressa 
 
Mistä on kyse? 
 
Suomen Rokotepalvelu haluaa tehdä tärkeistä rokotteista huolehtimisen kuluttajalle helpoksi ja 
vaivattomaksi. Se täydentää terveydenhuoltojärjestelmää tarjoamalla sairauksia ennaltaehkäisevää 
terveydenhoitoa. Rokotepalvelun idea on tarjota yhdestä paikasta rokotevalmiste sekä sen pistäminen 
ammattilaisen toimesta. Näin yksinkertainen, mutta tärkeä asia, rokotesuojasta huolehtiminen, tulee 
hoidettua nopeasti ja ilman ylimääräisiä terveyskeskuskäyntejä. Tavoitteena on alentaa kynnystä huolehtia 
omasta rokotusturvasta tulemalla lähelle asiakasta. Suomen Rokotepalvelu myy palvelujaan myös mm. 
yrityksille ja kunnille. 
 
Ruotsissa liikkuva rokotepalvelu on toiminut yli 20 vuotta, ja on vakiinnuttanut asemansa siellä tunnettuna 
terveyspalveluna. Lääketieteellisesti riippumaton Rokotepalvelu tekeekin tärkeää terveystiedottamistyötä 
lisäämällä tautitietoisuutta. 
 
Näin se toimii 
 
Rokotepalvelu liikennöi minibusseja, jotka liikkuvat kiertueaikataulunsa mukaisesti. Kauden kiertueaikataulun 
näkee Rokotepalvelun nettisivuilta. Aikuisen rokotesuojasta huolehtiminen jää usein aikuisen oman muistin 
ja viitsimisen varaan, siksi ydinasioita ovat asioinnin helppous ja asiakaskokemus. Rokotebussi liikkuu siellä 
missä ihmisetkin ja tulee lähelle kuluttajia. Rokottautuminen käy vaivattomasti ilman ajanvarausta, vaikka 
kauppaostosten yhteydessä. Henkilön tehtäväksi jää saapua Rokotepalvelun autolle ja maksaa valittu 
rokote, muusta huolehtivat Suomen Rokotepalvelun ammattilaiset. Rokotepalvelun etuna on myös 
kilpailukykyiset hinnat: Yksityishenkilö voi ostaa Rokotepalvelun kautta rokottamisen edulliseen hintaan, sillä 
tavanomaiset lääkärinpalkkiot jäävät pois kustannuksista. 
 
Rokotebussilta saa yleisimmät rokotteet kuten puutiaisaivokuume- (TBE), pneumokokki-, hepatiitti- sekä 
jäykkäkouristusrokotteet. Harvinaisempia rokotteita voi tilata etukäteen ottamalla yhteyttä. 
 
Sähköinen rokotekortti 
 
Rokottamisen bussilla suorittavat koulutetut sairaanhoitajat. Rokottamisen jälkeen tärkeät rokotustiedot 
merkitään sähköiseen rokotekorttiin. Sähköinen rokotekorttipalvelu kuuluu Rokotepalvelun asiakkaille 
palvelun hintaan. Rokotekorttiin kertyy ajan mittaan ajantasainen tieto saaduista rokotteista ja tieto, miten 
omaa rokotesuojaa tulee ylläpitää jatkossa. Kuluttaja voi hallinnoida omia rokotekorttitietojaan sähköisesti ja 
lisätä sinne myös muualla, esimerkiksi terveyskeskuksessa tai työterveyshuollon piirissä saatuja rokotuksia. 
Sähköinen rokotekortti on aina ajan tasalla, helposti saatavilla eikä se katoa laatikostojen uumeniin. 
 
Asiaa rokottamisesta 
 
Rokotukset ovat yksi kustannustehokkaimmista terveysinvestoinneista maailmassa. Rokottaminen on 
ennakoivaa terveydenhuoltoa; rokotteen ansiosta vakavat taudit jäävät sairastamatta, mikä on parempi 
vaihtoehto niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin, puhumatta inhimillisen kärsimyksen vähentämisestä. 
Rokottaminen säästää vuosittain valtavasti ihmishenkiä. 
 
Lasten rokottaminen on Suomessa hyvin hoidettu neuvolajärjestelmän kautta. Aikuisten rokotesuojasta 
huolehtiminen jää usein aikuisen vastuulle ja oman muistin varaan. Kansallisen rokoteohjelman piirissä on 
paljon hyviä, elintärkeitä rokotteita. Lisäksi saatavilla on rokotteita, jotka antavat suojaa vakavia tauteja 
vastaan, mutta jotka eivät – ainakaan toistaiseksi – ole kansallisessa rokoteohjelmassa, usein 
kustannussäästösyistä. 
 
Rokotteen hankkiminen on investointi omaan terveyteen. Rokote on näkymätön suoja monia sellaisia 
vakavia sairauksia vastaan, joihin ei ole muuta tehokasta hoitokeinoa. Rokotesuojan voi hankkia vain 
etukäteen, tautiuhkaa ennakoiden. Rokotesuoja on aina mukana ja toimii silloin, kun sitä tarvitaan. 
 
Lisätiedot: www.rokotepalvelu.fi 


