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Jakelussa mainitut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARAUTUMINEN MAHDOLLISEN SIKAINFLUENSSAEPIDEMIAN VARALLE 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa sairaanhoitopiirejä ja terveyskeskuksia 
sekä kuntien sosiaalitoimea päivittämään valmiussuunnitelmansa mahdollisen 
sikainfluenssaepidemian varalta. Sosiaali- ja terveysministeriö on aiemmin kir-
jeessään (14.5.2007) ohjeistanut influenssaepidemiaan varautumista. 
 
Tilanteen kehittymistä ja annettavia ohjeita tulee seurata Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen sivuilta (www.thl.fi), ja johdon on syytä tiedottaa henkilö-
kunnalle tilanteesta ja sen vaikutuksesta työhön. Viestintäsuunnitelma on tar-
peen päivittää tautitapausten ja -epäilyjen varalta myös asiaan liittyvän alueelli-
sen/paikallisen tiedottamisen tarpeita ajatellen 
 
Varautumisessa on huomioitava myös riittävän materiaalisen valmiuden ylläpi-
to. 
 
Viruslääkkeet 

 
Huoltovarmuuskeskus on hankkinut  valtion varmuusvarastoon viruslääkkeitä, 
joiden arvioidaan riittävän mahdollisessa epidemiatilanteessa sairastuvien hoi-
toon. Lääkelaitos on valmistanut lääkkeiden käyttöönottoa ja jakelulogistiikkaa 
koskevan suunnitelman.(Lääkelogistiikan varautumissuunnitelma influenssa-
epidemiaa varten/Selvitys 14.12.2007) 
 
Pandemiasta varoittavissa WHO:n määrittelemissä uhkavaiheissa 3-5 ei ole 
tarkoitus ottaa käyttöön valtion varmuusvarastossa olevia viruslääkkeitä, mikäli 
lääkkeitä on saatavissa normaalin lääkejakelun kautta. Kansallisessa pandemia-
suunnitelmassa on suositeltu, että sairaanhoitopiirit hankkivat vähintään 500 
hoitokuurin varaston oseltamiviiriä pandemiauhkan vaiheissa 3-5 mahdollista 
tarvittavaa käyttöä varten. 
 
Tartuntatautiasetuksen muutoksella on tarkoitus määrätä ihmiselle uuden H1N1 
influenssa A- viruksen aiheuttama tauti yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi 
WHO:n pandemiasta varoittavissa vaiheissa 3-5. Näin taudin tutkimus ja hoito 
on potilaalle maksuton ja kustannuksista vastaa potilaan kotikunta. Pandemia-
vaiheessa 6 potilailta perittäisiin normaali asiakasmaksu. 
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Hengityssuojaimet 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on suosittanut, että sairaanhoitopiirit hankkisivat 
varmuusvarastoihinsa 4000 kpl/väestöpohjan 100 000 asukasta kohden FFP3- 
tason hengityssuojaimia sekä silmäsuojaimia.  Määrän arvioidaan riittävän 
pandemiavaiheen 6 tehohoitoa vaativien potilaiden hoitoon osallistuville. Huol-
tovarmuuskeskus on hankkinut 150 000 FFP 3 –tason suojaimen varaston, osa 
siitä on hajasijoitettu sairaanhoitopiireihin. Suojaimet on tarkoitettu pandemias-
ta varoittavien vaiheiden 3-5 aikaiseen käyttöön.  
 
Hengityslaitteet 
 
Kansallisen varautumissuunnitelman mukaan kukin terveydenhuollon yksikön 
tehtävänä on kartoittaa hengityskone- ja tehonhoitovoimavaransa, suunnitella 
niiden käyttö pandemiatilanteessa ja tehdä kustannuksellaan tarvittavat lisä-
hankinnat. 
 
Rokotteet 
 
Sikainfluenssaan ei ole suojaavaa rokotetta. Rokotteiden kehittäminen on 
käynnistynyt, ja kun sitä on saatavana, sitä pyritään hankkimaan Suomeen. 
Suomeen on hankittu lintuinfluenssaepidemian varalta prepandeemista rokotet-
ta, mutta sillä ei saatujen tietojen perusteella ole suojaavaa vaikutusta sikain-
fluenssassa. Kausirokotteiden mahdollista suojavaikutusta selvitetään. 
 
Antibiootit 
 
Terveydenhuollon toiminta on turvattu varastoimalla tarpeellisia antibiootteja 
ja muita lääkevalmisteita lääkkeitä velvoitevarastoimalla ja varmuusvarastoi-
malla. Velvoitevarastojen tulee olla ajan tasalla. 
 
Sosiaalitoimen valmiussuunnitelmat 
 
Sosiaalitoimelta ei edellytetä välittömiä toimenpiteitä, mutta kuntien sosiaali-
toimen valmiussuunnitelmissa on oltava tiedot siitä, miten poikkeavissa oloissa 
hoidettaisiin lasten päivähoito, lastensuojelu, kotipalvelut ja vanhustenhuolto, 
vammaisten huolto, toimeentuloturva-asiat ja muu yleinen sosiaalityö. Lisäksi 
mahdollisen pandemian aikana sosiaalipalveluja tarvitaan järjestämään tila-
päismajoitusta, muonitusta, vaatetusta ja kuljetusta niille, jotka eivät pandemi-
an aikana voisi eri syistä asua kotonaan tai jotka pandemian uhkan vaiheissa 4 
tai 5 asetettaisiin karanteeniin. 
 
 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) seu-
raavat tilannetta ja tulevat antamaan uutta ohjeistusta tilanteen vaatimalla taval-
la. 
 
 
Ylijohtaja  Aino-Inkeri Hansson 
 
Lääkintöneuvos Merja Saarinen 
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JAKELU Kunnat 

Sairaanhoitopiirit 
Terveyskeskukset ja kansanterveystyön kuntayhtymät 
 

TIEDOKSI VNK 
Ministeriöt 
Lääninhallitusten ja alueellisten palveluyksiköiden sosiaali- ja terveysosastot 
STM:n osastot ja erilliset tulosyksiköt 
Hallinnonalan keskusvirastot 
Huoltovarmuuskeskus 
 


