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Jakelussa mainitut 
 
TILANNEKIRJE 10:ROKOTUSTEN JATKAMINEN 31.5.2010 JÄLKEEN 
 
 
 

1. Säädöspohja ja aikaisemmat ohjekirjeet 
 
Tartuntatautiasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun asetuksen 
(707/2009) mukaan kunnan on järjestettävä vapaaehtoiset rokotukset, joiden 
tarkoituksena on suojata influenssa A-viruksen alatyypiltä (H1N1)v. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on aiemmin lähettänyt sairaanhoitopiireille, kun-
nille, terveyskeskuksille ja kuntien sosiaalitoimille kirjeet valmistautumisesta 
influenssapandemiaan ja siihen liittyvistä toimenpiteistä (Tilannekirjeet 
1/28.4.2009, 2/6.5.2009, 3/16.6.2009, 4/1.7.2009, 5/16.7.2009, 6/14.10.2009, 
6a/27.10.2009, 7/13.11.2009, 8/30.11.2009 ja 9/1.2.2010). 
 
2. Pandeemisen A(H1N1)v-influenssan tilanne 
 
Suomessa on varmistettu kaikkiaan 7669 A(H1N1)v infektiota. Positiiviset 
löydökset vähentyivät joulukuun puolen välin jälkeen nopeasti ja tämän vuoden 
puolella niitä oli koko maassa noin 20. 
 
Maalis-huhtikuussa kaikissa Euroopan maissa influenssa-aktiviteetti on ollut 
vähäistä ja satunnaista. Suurin osa influenssan kaltaisista taudeista on muiden 
kuin pandeemisen influenssa A(H1N1) viruksen aiheuttamia. Maailmanlaajui-
sesti ollaan kuitenkin edelleen WHO:n luokittelemassa pandemiavaiheessa 6. 
 
Suomeen on tuotu 5,3 miljoonaa rokoteannosta, joista 3,7 miljoonaa on jaettu 
lääkekeskuksiin ja sairaala-apteekkeihin. Noin puolet suomalaisista rokotettu 
A(H1N1)v-influenssaa vastaan. 
 
Terveydenhuollolle epidemiasta aiheutuva kuormitus on palautunut normaalik-
si ja epidemian aikaiset erityisjärjestelyt on purettu. Seuraavan influenssa-
aallon ajankohtaa ei voida varmuudella tietää. Asiantuntijat pitävät kuitenkin 
todennäköisenä, että pandeeminen A(H1N1)v -influenssavirus palaa viimeis-
tään ensi talven kausi-influenssan yhteydessä. 
 
3. Rokotusten jatkaminen 

 
On todennäköistä, että nyt käytettävissä olevalla rokotteella saadaan kohtalai-
nen tai hyvä suoja ensi influenssakaudelle, mikäli virus ei muutu merkittävästi. 
Tämän vuoksi sosiaali- ja terveysministeriö pitää terveen aikuisväestön rokot-
tamista edelleen perusteltuna. Tartuntatautiasetuksen väliaikaisesta muuttami-
sesta annettua asetusta (707/2009) tullaan jatkamaan 31.5.2011 saakka.  
 
Edelleen on turvattava rokotukset riskiryhmiin kuuluville henkilöille (esim. 
raskaana olevat, perussairauksiin sairastuvat, 6 kuukauden ikärajan ylittäneet 
pikkulapset), Heidän ja muihin yksittäisiin ryhmiin kuuluvien, rokottamatta 
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jääneiden rokotuksia jatketaan kesän ja alkusyksyn aikana. Rokotetta ei tarvitse 
säästää. Rokotepullon voi avata ja rokotteen sekoittaa, vaikka vain yhtä roko-
tettavaa varten. 
 
4. Valmistautuminen ensi syksyn rokotuksiin 
 
Ensi syksyn influenssarokotusta valmistellaan parhaillaan Terveyden – ja hy-
vinvoinnin laitoksessa. Harkittavana on mm. kausi-influenssarokotusten laajen-
taminen infektiopotilaita tai infektioille alttiita potilaita hoitavaa terveyden-
huollon henkilöstöä koskien. Myös raskaana olevien influenssarokotuksista tul-
laan antamaan lisäohjeita. Ensi syksynä on varauduttava pandemian toisen aal-
lon tulemiseen ja siksi varmistettava riittävät voimavarat rokotusten toteutuk-
seen.  
 
 
 
 
Valtuutussäännökset: 
- Tartuntatautilaki (583/1986) 6 §, 7 §, 8 §, 11 § ja 40 § 
- Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta 

(707/2009) 8 § 
- Kansanterveyslaki (66/1972) 14 § 
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 12 § 

 
 
 

Lisätietoja antavat: 
Lääkintöneuvos Merja Saarinen, puh. 09 160 74030  
Ylitarkastaja Jaana Perttunen, puh. 09 160 73890 
 
 
 
 
Kansliapäällikkö Kari Välimäki 
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JAKELU 
Kunnat 

 Terveyskeskukset ja kansanterveystyön kuntayhtymät 
Kuntien sosiaalitoimi 
Kuntien perusturva 
Aluehallintovirastot 
Ahvenanmaan maakunta 
Sairaanhoitopiirit 

 
TIEDOKSI 

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä 
Peruspalveluministeri Paula Risikko 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
- Hallinto-osasto 
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto 
- Sosiaali- ja terveyspalveluosasto 
- Talous- ja suunnitteluosasto 
- Työsuojeluosasto 
- Vakuutusosasto 
- Esikuntayksikkö 
- Kansainvälisten asioiden yksikkö 
- Valmiusyksikkö 
- Viestintäyksikkö 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Fimea 
Valvira 
Työterveyslaitos 
Huoltovarmuuskeskus 
Valtioneuvoston tilannekeskus 
Suomen Kuntaliitto 
Ministeriöiden valmiuspäälliköt  
Lääkäripalveluyritysten yhdistys 

 


