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Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista 
   
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tartuntataudeista. 

Asetus liittyy vuonna 2016 voimaan tulevaan uuteen tartuntatautilakiin.  

 

1 luku: Tartuntatautien luokittelu 

 

2 § Valvottavat tartuntataudit 

SuPer pitää tärkeänä ja kannatettavana pneumokokin aiheuttamien vaikeiden yleisinfektioiden ja 

aivokalvontulehdusten, rotavirusinfektion sekä tetanuksen lisäämistä valvottaviin tartuntatauteihin. Kyse 

on kansantaloudellisesti merkittävistä taudeista, jotka voidaan torjua kansalliseen rokotusohjelmaan 

sisältyvillä rokotteilla. 

 

Luku 2: Viranomaisten, sairaanhoitopiirien kuntayhtymien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävät 

 

5 § Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävät 

SuPer pitää erittäin tärkeinä sairaanhoitopiirin kuntayhtymille esitettyjä velvoitteita järjestää 

tartuntatautien torjunnan koulutusta, sekä huolehtia alueellisesta tartuntatauteihin liittyvästä 

tiedotuksesta yhteistyössä kuntien kanssa.  Kaiken toimintaa ja koulutusta koskevan torjuntatyön 

onnistumisen ja jalkautumisen edellytyksenä on, että ne lähtevät päättävältä tasolta.   

 

7 § Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävät 

SuPer pitää hyvänä kohtaan 3) kirjattua täsmennystä THL:n velvollisuudesta antaa asiantuntija-apua 

kuntien tartuntatautien torjuntatyötä tekeville tahoille, sekä sairaanhoitopiirien kuntayhtymille 

tartuntatautiepidemioiden selvittämisessä. Kohdassa 4) SuPerin mielestä olisi tärkeää, että tartuntatautien 

vastustustyöhön liittyvä koulutus koskisi kaikkia sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöitä. Kannatettavaa 

on myös kohtaan 5) lisätty täsmennys THL:n tiedottamisvelvollisuudesta koskien ajankohtaista 

tartuntatautitilannetta.  

 

 

 

 



Luku 3 Tartuntatautien ilmoittaminen 

 

9 § Laboratorion tartuntatauti-ilmoitus 

SuPer kannattaa esitystä rekisteröidä lääkkeille erityisen vastustuskykyisten mikrobien aiheuttamat 

infektiotapaukset ja niiden lähialtistumiset välittömästi alueelliseen ja tapauskohtaiseen rekisteriin, jotta 

tällaisten infektioiden leviäminen voidaan torjua tehokkaasti. SuPerissa nähdään, että tällainen toiminta 

parantaa samalla myös hoitohenkilökunnan työsuojelua.  

 

13 § Otosseurannalla seurattavat taudit ja oireyhtymät 

SuPer pitää otosseurantaa tarpeellisena, koska sen avulla on mahdollista saada riittävästi tietoa 

kansanterveydellisesti tärkeiden infektioiden ja tautien esiintyvyydestä, sekä torjunnan kannalta 

merkittävistä, altistavista tekijöistä. Otosseuranta antaa tarpeellista tietoa tartuntatautien torjuntatyöhön 

rasittamatta kuitenkaan kohtuuttomasti koko terveyden- ja sosiaalihuoltoa.  

 

Luku 4: Erinäiset säännökset 

 

14 § Hoitoon liittyvät infektiot 

Erikoissairaanhoidon toimintayksiköiden tiedonantovelvoitteet sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle on tärkeä täsmennys, jonka kansanterveydellinen merkitys korostuu 

väestön vanhetessa. Tällä hetkellä noin puolet erikoissairaanhoidon somaattisilla vuodeosastoilla 

hoidettavista potilaista on ikäihmisiä.   
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