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Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje kunnille ja sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymille covid-19-rokotusten järjestämisestä ja rekisteröinnistä
Covid-19-rokottamisella pyritään vähentämään tautitaakkaa, estämään kuolemia ja eliniän
menetystä sekä turvaamaan terveydenhuollon kantokykyä. Covid-19-rokotustietojen tallentaminen
sähköiseen potilastietojärjestelmään on välttämätöntä henkilön yksilöllisen rokotussuojan
varmistamiseksi, väestön rokotuskattavuuden seuraamiseksi sekä rokotteen tehon ja turvallisuuden
arvioimiseksi.
Covid-19-rokotteet tulee antaa välittömästi, kun ne ovat käytettävissä
Tartuntatautilain (1227/2016) 45 §:n mukaisesti kunnan on järjestettävä valtioneuvoston päättämät
yleiset vapaaehtoiset rokotukset.
Vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1105/2020) 1 §:n
mukaisesti kunnan on järjestettävä tartuntatautilain 45 §:n mukaisesti yleiset vapaaehtoiset
rokotukset, joiden tarkoituksena on suojata covid-19-taudilta.
Suomeen saapuu covid-19-rokotteita sitä mukaa, kun rokotevalmistajat pystyvät myyntiluvan
saaneita rokotteita valmistamaan ja toimittamaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
lääketukkukauppa antaa rokote-erien toimitusta, säilytystä ja kuljetusta koskevia ohjeita
sairaanhoitopiirien lääkejakelukeskuksille.
Kuntien tulee järjestää covid-19-rokotukset mahdollisimman nopeasti, kattavasti ja joustavasti siten,
että rokotteet annetaan välittömästi niiden alueelle saapumisen jälkeen. Edellisen erän covid-19rokotukset tulee pääsääntöisesti olla annettu seuraavan rokote-erän saapuessa. Tarvittaessa
rokotuksia voidaan antaa myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Covid-19-rokotusten järjestämisessä kuntien tulee huomioida THL:n tarkennetut ohjeet koskien
rokotusten kohderyhmiä. Rokotusten käytännön järjestelyjä suunniteltaessa on hyvä huomioida
esimerkiksi covid-19-rokotteiden kohderyhmään kuuluvien lukumäärä ja tavoittaminen,
rokotustaitoisen henkilökunnan lukumäärä ja saatavuus, infektioturvalliset rokotustilat,
rokotusvälineet sekä rokotelogistiikka sairaala-apteekeista tai lääkekeskuksista rokotuspisteisiin.
Covid-19-rokotustoiminnan kokonaisuuden johtaminen ja koordinaatio kunnassa tulee vastuuttaa
tietylle taholle. Kunnan tulee huolehtia covid-19-rokotuksiin liittyvästä kansalaisviestinnästä
alueellaan. Rokotusten järjestämisessä kunnat voivat tehdä yhteistyötä keskenään,
sairaanhoitopiirin kanssa tai muiden paikallisten toimijoiden kuten työterveyshuoltoyksiköiden ja
yksityisen sektorin kanssa.
Rokotusta koskevat tiedot on merkittävä potilastietojärjestelmään rakenteisesti
Vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n mukaisesti annetut
rokotukset on merkittävä sähköiseen potilastietojärjestelmään. Potilastietojärjestelmään merkitään
potilaan tunnistetietojen lisäksi rokotuspäivämäärä, rokotteen nimi, eränumero, pistoskohta,
rokotustapa ja rokottaja. Rokotetulle on tarvittaessa annettava todistus annetusta rokotuksesta.
Rokotustiedot tallennetaan sähköiseen potilastietojärjestelmään rakenteisesti kansallisen
tietosisältömäärittelyn mukaisesti, jolloin tiedot ovat valtakunnallisesti vertailukelpoisia ja
hyödynnettävissä valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa. Lain sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) mukaisesti THL on laatinut rakenteisen
tietosisältömäärittelyn covid-19-rokotuksille.
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Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 15 §:n mukaan julkisen
terveydenhuollon palvelujen antajan tulee liittyä Kanta-palvelujen käyttäjäksi. Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antajan tulee liittyä näiden tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi, jos sen
potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys toteutetaan sähköisesti. Kanta-palvelun avulla tieto covid-19rokotuksesta on käytettävissä myös muilla terveydenhuollon palveluntuottajilla. Omakanta-palvelun
kautta kansalaisten on mahdollisuus nähdä omat covid-19-rokotustietonsa.
Covid-19-rokotusten toimeenpanon tilannekuvaa seurataan valtakunnallisen
rokotusrekisterin avulla
Tartuntatautilain 44 §:n mukaan mukaisesti THL ohjaa yleisten rokotusten toimeenpanoa ja seuraa
niiden toteutumista ja vaikutuksia. Lain 51 §:n mukaisesti THL:n on seurattava rokotuksissa
käytettävien rokotteiden tehoa, vaikuttavuutta ja turvallisuutta sekä ryhdyttävä toimenpiteisiin
todetun tai epäillyn rokotteen tai rokotuksen haittavaikutuksen selvittämiseksi.
THL:lla on oikeus saada käyttöönsä potilasasiakirjoissa olevat, tehtävien suorittamiseksi
välttämättömät tiedot ja yhdistää näitä tietoja tartuntatautirekisterissä, Kansaneläkelaitoksen
etuusrekisterissä ja terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain mukaisissa
rekistereissä oleviin tietoihin.
Vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n mukaisesti covid19-rokotusta koskevat tiedot on välitettävä ajantasaisesti THL:n ylläpitämään valtakunnalliseen
rokotusrekisteriin. Jos covid-19-rokotusten antamisesta on sovittu muiden kuntien, kuntayhtymien tai
yksityisten toimijoiden kanssa, tulee järjestämisvastuulla olevan kunnan ennen rokottamisesta
sopimista varmistua siitä, että rokottava taho siirtää rokotustiedot valtakunnalliseen
rokotusrekisteriin. Rokotustiedot tulee siirtää valtakunnalliseen rokotusrekisteriin mahdollisimman
pian, kuitenkin vähintään päivittäin.
Rokotustietojen puutteellinen siirtyminen potilasasiakirjoista valtakunnalliseen rokotusrekisteriin voi
johtua virheistä tiedonsiirtymisketjun jokaisessa vaiheessa tietojen rakenteisesta kirjaamisesta
tietojen välittymiseen ja koostamiseen. Rokotteita antavaa henkilökunnalle on annettava koulutusta
rakenteisessa kirjaamisessa. Rokotustietojen siirtymisen varmistamiseksi rokotuksia antavat toimijat
voivat tehdä yhteistyötä potilastietojärjestelmien ohjelmistotoimittajien kanssa. Rokotustietojen
siirtymisen voi varmistaa THL:n kuutioraportointi-palvelusta palveluntuottajakohtaisesti.
Ongelmatilanteissa neuvontaa antaa rokotusrekisteri@thl.fi.
Valtakunnallisen rokotusrekisterin tiedot perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon
hoitoilmoitusjärjestelmään (Hilmo). Lain Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) 5 §:n
mukaisesti THL:lla on oikeus saada tiedot sosiaali- ja terveydenhuoltoa järjestäviltä viranomaisilta
sekä yksityisesti sosiaali- ja terveysalan palveluja järjestäviltä ja tuottavilta sosiaali- ja
terveydenhuollon laitoshoitoa ja avopalveluita sekä ensihoitoa koskevat tiedot Hilmo-järjestelmään.
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Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten (STM 2012:9),
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