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Jakelussa manituille 
 
TILANNEKIRJE 6 KUNNILLE 
PANDEEMISEN A(H1N1)v -INFLUENSSAN EHKÄISYYN TARKOITETUT ROKOTUKSET 
 

1. Tausta 
 
Sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluvat tartuntatautilain 6 §:n mukaan 
tartuntatautien vastustamistyön yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta. 
Tartuntatautilain 7 §:n mukaan kunnan velvollisuutena on järjestää alu-
eellaan laissa tarkoitettu tartuntatautien vastustamistyö osana kansanter-
veystyötä. Tartuntatautilain 11 §:n mukaan kunnan on järjestettävä ylei-
siä vapaaehtoisia rokotuksia tartuntatautien ehkäisemiseksi. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on aiemmin lähettänyt sairaanhoitopiireil-
le, kunnille, terveyskeskuksille ja kuntien sosiaalitoimille kirjeet valmis-
tautumisesta influenssapandemiaan ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. 
(Tilannekirjeet 1/28.4.2009, 2/6.5.2009, 3/16.6.2009, 4/1.7.2009 ja 
5/16.7.2009). Tilannekirjeessä 4 (1.7.2009) on kehotettu kuntia suunnit-
telemaan toimenpiteet rokotuksia varten.  

2. Pandeemisen A(H1N1)v-influenssatilanne 

WHO on ottanut dokumenteissaan käyttöön termin 'pandemic (H1N1) 
2009 virus'. Tästä suomennettu muoto 'pandeeminen (H1N1) 2009 virus' 
tarkoittaa samaa kuin edellinen virallinen nimi 'influenssa A(H1N1)v -
virus' sekä yleisesti käyttöön jäänyt epävirallinen 'sikainfluenssavirus'.  
  
Suomessa on varmistettu yli 300 A(H1N1)v –tartuntaa, mutta todellinen 
tapausmäärä on huomattavasti suurempi, koska oireisten kattavasta tes-
taamisesta luovuttiin siirryttäessä taudin rajaamisvaiheesta lieventämis-
vaiheeseen heinäkuussa 2009. Nopeaa tapausmäärien lisääntymistä tai 
laajoja yhteisötartuntoja ei ole havaittu. Suomesta ei ole saatu viitteitä 
laajemmista yhteisötartunnoista eivätkä tapausmäärät ole nousseet nope-
asti. Suomi ei ole vielä varsinaisessa influenssaepidemiatilanteessa. 
THL:n tilannekatsaus on osoitteessa www.thl.fi > A (H1N1)v. 
 
3. Rokotusten järjestäminen 
 
Valtioneuvosto hyväksyi 24.9.2009 asetuksen (707/2009) tartuntatau-
tiasetuksen 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (voimassa 31.5.2010 
saakka). Asetus velvoittaa kunnat järjestämään vapaaehtoiset rokotukset, 
joiden tarkoitus on suojata influenssa A-viruksen alatyypiltä (H1N1)v. 
Rokotukset annetaan eri väestöryhmille tietyssä järjestyksessä.  
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Järjestys on määritelty lääketieteellisin perustein tämänhetkisen epide-
miologisen tiedon valossa. Järjestyksestä päättäminen oli tarpeen, koska 
rokotetta saadaan maahan erissä, ja rokotusten toteuttaminen vie useita 
kuukausia. Asetuksessa määrätty järjestys on ehdottomasti kuntia sitova 
eikä rokotetta tule antaa muille kuin asetuksessa määrätyille ryhmille.  
 
Kuntien on paikallisesti määriteltävä THL:n ohjeen mukaan ketkä työnsä 
takia kuuluvat infektiopotilaita tai infektioille alttiita potilaita hoitavaan 
terveyden- ja sosiaalihuollon sekä sairaankuljetuksen  henkilöstöön.  
 
Ensimmäinen rokotetoimituserä saapui Suomeen viikolla 42. 
Toimituksia tulee viikoittain rokotevalmistajan ilmoituksen mukaisesti. 
Rokotteet jaetaan kolmen lääketukun kautta mahdollisimman nopeasti 
lääkekeskuksiin ja sairaala-apteekkeihin. Niistä rokotteet jaetaan 
edelleen terveyskeskuksiin ja muihin rokotuspisteisiin. Kuljetus, 
tarkistus ja pakkaus tapahtuu kylmäkuljetuksina lääkelain ja 
Lääkelaitoksen määräysten mukaisesti. Kaikissa kunnissa päästään 
rokottamaan viikolla 44.  

THL on lähettänyt lääkekeskuksille ja sairaala-apteekeille toimintaoh-
jeet. Ne ovat osoitteessa www.thl.fi > A (H1N1)v > Terveyden ammatti-
laisille.  

4. Tarvittavat toimenpiteet 

STM:n tilannekirjeessä 4 (1.7.2009) velvoitettiin kuntia ja kuntayhtymiä 
suunnittelemaan käytännön järjestelyt ja materiaalinen varautuminen vä-
estönsä rokotuksiin. Tämänhetkisen tiedon perusteella on todennäköistä, 
että ainakin aikuisväestön osalta riittää varautuminen yhteen rokotean-
nokseen.   
 
THL ja STM vastaavat pandemiarokotusten yleisinformaatiosta valta-
kunnallisella tasolla. Kunnilla on vastuu tiedottaa rokotusjärjestelyistä 
paikallisesti ja huolehtia siitä, että asetuksessa määrättyihin ryhmiin kuu-
luvat saavat riittävän ajoissa tiedon rokottamismahdollisuudesta. STM 
kehottaa kuntia ja terveyskeskuksia tiedottamaan selkeästi kuntalaisille 
rokotuksista ja käyttämään tässä erilaisia tiedotuskanavia.  Kuntien 
sosiaali- ja terveysviranomaisten yhteistyö on tärkeää, jotta 
tavoitettaisiin eri rokotusryhmiin kuuluvat kuntalaiset. THL tuottaa 
kuntien tueksi viestintämateriaaleja. 
 
Kuntiin saapuvat rokotteet voidaan käyttää asetuksen määräämien 
ryhmien rokottamiseen mahdollisimman nopeassa tahdissa.  
 
Rokotetta suositellaan kaikille asetuksessa määriteltyihin ryhmiin 
kuuluville, mutta niiden ottaminen on vapaaehtoista. Tämä on syytä 
selkeästi tuoda esiin tiedotuksessa. Lasten ja peruskouluikäisten 
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huoltajalta tulee olla erillinen kirjallinen rokotuslupa. THL valmistelee 
asiaa koskevan kirjallisen materiaalin.  
 
Kunnat voivat toteuttaa rokotukset terveyskeskuksissa tai muussa 
sopivassa työpisteessä. Rokotuksen voi antaa muun organisaation 
toteuttavaksi (esim.työterveyshuolto). Rokotuksen tulee kuitenkin olla 
rokotettaville maksuttomia.  Järjestelytavasta riippumatta on 
varmistettava rokotuksiin liittyvä kirjaaminen potilasasiakirjoihin THL:n 
ohjeistuksen mukaisesti..  
 
 
Lisätietoja antavat: 
Lääkintöneuvos Merja Saarinen, puh. 09-160 74030  
Ylitarkastaja Maarit Raappana, puh. 09-160 74126 
 
Valtuutussäännökset: 
- tartuntatautilaki 6 §, 7 §, 8§ ja 11 § 
- laki potilaan asemasta ja oikeuksista 6 § ja 7 § 
 
 
 
 
Kansliapäällikkö Kari Välimäki 
 
 
 
Lääkintöneuvos  Merja Saarinen 
 
 

 
 
JAKELU Sairaanhoitopiirit 

Ahvenanmaan maakunta 
Kunnat 
Terveyskeskukset ja kansanterveystyön kuntayhtymät 
Kuntien sosiaalitoimi 
Kuntien perusturva 
Lääninhallitukset 
 
 

TIEDOKSI  Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä 
 Peruspalveluministeri Paula Risikko 
 Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Sosiaali- ja terveyspalveluosasto 
- Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osasto 
- Talous- ja suunnitteluosasto 
- Viestintäyksikkö 
- Valmiusyksikkö 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Työterveyslaitos 
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Lääkelaitos 
Valvira 
Valtioneuvoston tilannekeskus 
Huoltovarmuuskeskus 
Ministeriöiden valmiuspäälliköt 
Lääkäripalveluyritysten yhdistys 
 

 


