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Tarttuvat taudit – menneisyyden uhka?

• Viime vuosisadan kehitys
• Antibiootit
• Rokotteet
• Hygienian kehitys
• Isorokon juuriminen (hävitys maailmasta)
• Polion lähestulkoon hävittäminen

• -> Infektiotaudit ovat menneisyyden 
ongelma ja huomio (resurssit) tulisi 
siirtää muihin ongelmiin  kuten 
krooniset ja elintapa-taudit ja niiden 
syihin

• Näin on myös korkean tuloluokan 
maissa pääosin tehty

• Takaiskuja
• HIV/AIDS 1980-luvulla
• Mikrobilääkeresistenssin lisääntyminen 

bakteeritautien aiheuttajilla
• Zoonoottisten tautien lisääntyminen 

johtuen tehomaatalouden ja villieläinten 
elintilan kaventumisesta

• Kansainvälisen matkustuksen nope kasvu
• Geeniteknologian tuomat uudet 

mahdollisuudet
• BTWC rikkomukset (Neuvostoliiton 

ohjema, Pohjois Korea, jne.)
• KV terrorismin uhka



Kansainväliset terveysuhkatilanteet ja -
pandemiat

2001: US 9/11 Anthrax attack and
Hoaxes

2003: SARS-CoV China, Canada

2005 and forward:
”Bird flu” threat
Avian Influenza
H5N1, H7N9 etc

2009 ”Swine Flu”:
Influenza
AH1N1-pdm09 
Pandemic

2012 MERS-CoV
Arabian peninsula

2014 Ebola West Africa

2015 MERS-CoV
Seoul Outbreak

… as well as all the previous major global infectious disease threats and pandemics: HIV, TB, Polio, 
meningitis, measles and other , etc. etc…..

+ a multitude of local and regional epidemics
and zoonotic outbreaks with potential for spread

2020 SARS-CoV2
Pandemic

2018 Ebola
DRC

Tauti X?



Sample frame

D. Brockmann, D. Helbing. Science 342, 1337 (2013)

Miten lentomatkustaminen vaikuttaa epidemioiden kulkuun?



Mikä ihmeen terveysturvallisuus?
• Terveysturvallisuus (health security) on 

käsitteenä suomalaisessa 
keskustelussa melko uusi

• Otettiin käyttöön pääosin 2000-luvun 
alussa

• Aiemmin (ja yhä) käytössä olevia 
käsitteitä jotka sukua 
terveysturvallisuudelle ovat mm.
• Terveydensuojelu
• Kansanterveystyö
• Ympäristöterveys
• Tartuntatautien torjunta ja ennaltaehkäisy
• Bioturvallisuus

• Eivät kuitenkaan täysin kata 
terveysturvallisuuden käsitettä

• Esiintyy Kansainväliset terveyssäännökset IHR 
(2005) sopimuksen alkuteksteissä 
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Varautuminen terveysuhkiin ennen COVID-19 
pandemiaa
• Kansainväliset instrumentit:

• WHO International Health Regulations
IHR(2005)

• Suomessa lailla säädetty Laki ja -asetus 
kansainvälisistä terveyssäännöksistä (IHR) 
254/2007, 643/2007

• Terveysuhkien ilmoittaminen ja 
varhaisvaroitusilmoitukset

• Säädökset vaadittavista kansallisista 
kyvykkyyksistä

• WHO: kansainvälisen terveysuhkatilanteen 
toteaminen

• WHO: väliaikaisten suositusten antaminen
• Tärkeä periaate: EI MATKUSTUS- TAI 

KAUPAN RAJOITUKSIA

• EU sääntely:
• Komission ja neuvoston 

Terveysturvapäätös 1082/2013/EU 
määrittelee jäsenmaita sitovat velvoitteet

• Komission ja neuvosto päätös ECDC:stä
851/20014/EY

• Varhaisvaroitusjärjestelmät ja EU-tason 
tartuntatautiseuranta ja -riskinarviointi

• Rajat ylittävien terveysuhkien torjunta ja 
rokotteiden sekä muiden välttämättömien 
terveyshyödykkeiden yhteishankinta

• EI RAJOITUKSIA IHMISTEN TAI 
TAVAROIDEN LIIKKUMISEEN
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Kansallinen varautuminen

• Kansallinen riskinarvio
• Yhteiskunnan turvallisuusstrategia
• Kansallinen Influenssapandemia-

suunnitelma
• Alueelliset valmiussuunnitelmat
• Kunnan valmiussuunnitelmat
• Huoltovarmuuskeskuksessa ja 

sairaanhoitopiireissä 
varmuusvarastoja

• -> varautuminen kunnossa (?)

• Kaikki valmiussuunnitelmat lähtivät 
siitä oletuksesta että vaikka syntyisi 
influenssapandemia, 
terveydenhuollon kapasiteetti riittää, 
vaikka voi olla hetkellisesti 
kuormittunut

• Influenssaan on lääkkeitä ja 
rokotetuotantomalli valmiina

• Jonkin verran keskustelua käytiin 
taudista X ja tehohoidon 
kapasiteetista

• Kovin syvällistä keskustelu ei koskaan 
ollut
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Tartuntatautiuhkiin varautumisen suunnitelmat
• Kansallinen varautumissuunnitelma 

influenssapandemiaa varten (STM 2006, ja 
2012; päivitys 2016)

• Ympäristöterveyden valmiussuunnittelun 
opas (STM, 2010)

• Kansallinen poliovarautumissuunnitelma 
(THL, päivitys 2015)

• Sosiaali- ja terveydenhuollon 
valmiussuunnittelun opas (STM, 2002 ja 
2008)

• Raportti: Terveyssektorin varautuminen 
tartuntatautiuhkiin (STM, 2005)

• Alueellisia ja kunnallisia suunnitteluohjeita



Johtosuhteet kriisissä
• Suomessa terveyssektorin 

varautuminen on perustunut malliin 
jossa toimitaan pääosin normaalin, 
rauhanajan organisaation mukaisesti 
myös kriisissä

• Operatiivinen johto ja paikalliset 
suunnitelmat kuntien ja niiden 
omistamien kuntayhtymien 
(sairaanhoitopiirit) vastuulla 

• Varautumissuunnitelmissa kuitenkin 
on huomioitu ministeriön 
koordinaatiovastuu

• Tätä periaatetta on pää-asiallisesti 
toteutettu myös koronakriisin aikana

• Poikkeusoloissa johtaminen kuitenkin 
siirtyi osin Valtioneuvostolle ja sen 
kanslialle (VNK)

• Valmistelutyötä on koordinoinut 
VNK:n COVID-19 koordinaatioryhmä 
jossa edustajina ovat ministeriöiden 
kansliapäälliköt

• THL pysyvä asiantuntijaedustus
• VNK:n valtiosihteeri puheenjohtaja
• Aluehallintovirastot päätökset 

rajoitustoimista
• Maakuntien / Sairaanhoitopiirien 

Ad-hoc koronakoordinaatioryhmät 
tärkeitä alueellisia toimijoita
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Terveysturvallisuus ja COVID-19 pandemia
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Terveysturvallisuus – jotta me kaikki voisimme 
hyvin
• THL ylläpitää säädösperustaisesti tarttuvien 

tautien seuranta- ja torjuntajärjestelmiä, 
kansallista rokotusohjelmaa, 
mikrobiologisia asiantuntijalaboratorioita 
ja ympäristöterveyden tutkimusta

• Toiminta tähtää väestön suojeluun 
terveysuhkilta ennaltaehkäisyn ja torjunnan 
kautta

• Yhteistoiminta toimivaltaisten paikallisten 
ja alueellisten SOTE viranomaisten ja 
muiden sektoreiden asiantuntijalaitosten 
kanssa on jokapäiväistä

• Terveysuhat eivät kunnioita rajoja ja 
olemme  suoraan osa EU-tason 
toimivaltaista seuranta- ja 
torjuntaverkostoa
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Terveysturvallisuus luo osaltaan 
kokonaisturvallisuutta
• Toimet jolla väestöä (ja 

yhteiskunnan toimintaa) 
suojellaan terveyttä 
uhkaavilta tekijöiltä

• Osa kokonaisturvallisuuden käsitteestä

• Vahva ulkoinen ja sisäinen ulottuvuus

• Mm. tarttuvien tautien aiheuttamat epidemiat, 
saasteet, ilmaston ääri-ilmiöt, kemikaali- ja 
ydinonnettomuudet jne.

• Hallinta vaatii jatkuvaa ennaltaehkäisyä ja 
varautumista erityistilanteisiin

• Vahvasti poikkihallinnollista toimintaa

12

YTS 2017
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Suomen perustuslaki – 2. luku: Perusoikeudet

7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja 
koskemattomuuteen
• Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen 

vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.
….
22 § Perusoikeuksien turvaaminen
• Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja 

ihmisoikeuksien toteutuminen.
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THL ja COVID-19 pandemia – alku
• 31.12.2019 WHO IHR ilmoitus ”Pneumonia of 

unknown etiology in Chinese Wuhan”
• 8.1.2020 THL johtoryhmälle 1 tilannekatsaus
• 10.1.2020 Erityistilanneryhmän 

muodostaminen
• 16.1.2020 Virallisen tilanneryhmän 

asettaminen
• 26.1.2020 THL valmiussuunnitelman 

aktivointi
• 31.1.2020 Ensimmäinen 

riskinarviointimuistio hallitukselle 
”Pandemian riski merkittävän korkea…”

• 13.2.2020 THL ensimmäinen mediatilaisuus 
pandemian mahdollisuudesta

• 26.2.2020 Ensimmäinen hallituksen 
pandemiaa käsittelevä neuvottelu, VN 
COVID-19 ryhmän perustaminen

• 12-13.3.2020 Ensimmäisten pandemiaa 
koskevien mallinnusten läpikäynti STM ja 
ministerit

• 16.3.2020 Presidentti ja valtioneuvosto 
toteavat poikkeusolot

• 18.3.2020 Valmiuslaki voimaan
• Laajat ihmisten kontakteja vähentävät 

rajoitustoimet käyttöön
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Otteita THL:n tammi- helmikuun 
riskinarviointimuistioista valtioneuvostolle
• 31.1.2020:

• ”Mikäli laajoja tautiryppäitä alkaa syntymään 
toisiin maihin [Kiinan ulkopuolelle], pandemian 
syntyminen on tosiasia. Konservatiivinen arvio 
tämän tapahtumiselle lienee lähellä 50%”

• 11.2.2020
• ”Viimeisten päivien aikana on myös näkynyt heikkoja 

signaaleja siitä, että epidemian rajoittaminen ei ehkä 
onnistu.” 

• 23.2.2020
• ”Mikäli laajoja tautirypäitä alkaa syntyä toisiin 

maihin Kiinan lisäksi, globaalin epidemian 
(pandemian) syntyminen on tosiasia. 

• Konservatiivinen arvio tämän tapahtumiselle lienee 
jo selvästi yli 75%, pääosin siitä johtuen, että 
kaikkien maailman maiden edellytykset tunnistaa 
tapaukset ja pysäyttää jatkotartunnat eivät ole yhtä 
hyvät. 

• Viruksen tarttumiskyky on myös osoittautunut 
aikaisempia arvioita suuremmaksi.”

• 24.2.2020
• ”Euroopan tautivirasto ECDC on arvioinut epidemian 

leviämisen riskin muualle EU:n alueella varsin 
korkeaksi (moderately high risk). 
….
Siksi on todennäköistä että epidemia ennen 
pitkää leviää useassa aallossa koko EU:n alueelle, 
tartuttaen merkittävän osan väestöstä. 
….
Suuria epäsuoria negatiivisia vaikutuksia saattaa 
syntyä myös talouselämälle ja työllisyydelle sekä 
suomessa että muissa maissa, mikäli moni maa 
ylireagoi ja esim. sulkee rajojaan tai toimillaan 
aiheuttaa merkittäviä häiriöitä kansainväliseen 
kauppaan ja logistiikka sekä raaka-aineketjuihin.
….
Sairaalahoitoa saattaa pahimpien epidemiaviikkojen 
aikana tarvita useampi tuhat ihminen, vakavimmissa 
skenaarioissa tätäkin useampi.”

•
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Epidemiaskenaarioita, 12.2.2020
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Satunnainen vaiheittainen leviäminen eri maissa

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Epidemia sammuu torjuntatoimien 
ansiosta tai kesän vaikutuksesta (Kiina)
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26.2.2020 hallituksen työkokous

Euroopan tautien ehkäisyn ja valvonnan keskuksen (ECDC) ja 
Maailman terveysjärjestön (WHO) sekä THL:n arvioihin 
perustuen epidemian leviämiseen Suomeen on varauduttava 
nopeasti, laaja-alaisesti ja monella yhteiskunnan eri sektorilla.
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Globaali pandemiatilanne 25.8.2021



https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/

EU/ETA-maiden tilanne
Viikot 31-32

Tapaukset

Rokotukset

EURO_COVID19_Dashboard - PUBLIC

Kuolemat

1. Annos 63,4 %

2. annos 
54,8 %

260 000

6 000

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61


• Ilmoitettuja tapauksia 
yhteensä:
124 285 (+650 tapausta)

• I l maantuvuus: 171,5/100.000
väestö/14 vrk

• Tehollinen Rt : 0,85–1,1

• n. 6,4 miljoonaa tutkittua näytettä

• Menehtyneitä 1018

• Kuolleisuus yhä matalalla tasolla 
kasvaneista tartuntamääristä 
huolimatta

www.thl.fi/koronakartta

Suomi: COVID-19 tapausmäärät 26.8.2021
COVID-19
tapaukset

Menehtyneet

http://www.thl.fi/koronakartta
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24.8.2021  - Ikäryhmästä COVID-19 rokotettuja
 - Ikäryhmästä COVID-19 rokotettuja 2. annos %

Kaikista suomalaisista n.72 % kerran rokotettu ja 
47% saanut täyden rokotussarjan



Rokotekattavuus EU/ETA
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Yksi 
annos

Täysi 
rokotussarja



Globaali rokotuskattavuus, täysi sarja
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COVID-19-epidemia ja sen vaikutukset Suomessa : 
Keskipitkän aikavälin skenaarioita
• Varanka, Jouni; Määttä, 

Seppo; Gullichsen, Ines; 
Tapanainen-Thiess, Jaana; 
Pohjola, Pasi; Voipio-Pulkki, 
Liisa-Maria; Lehtimäki, 
Vuokko; Volk, Raija; Rissanen, 
Pekka; Salminen, Mika; 
Railavo, Jukka; Sovala, 
Markus; Spolander, Mikko; 
Tikka, Tiina; Nederström, Heli; 
Pirhonen, Eeva-Riitta; 
Auranen, Kari; Leino, Tuija; 
Vänskä, Simopekka (2021-04-
16)
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Skenaariot ovat mahdollisia kehityskulkuja, eivät 
ennusteita 
• Skenaario 1: Epidemia saadaan hallintaan sekä Suomessa että 

maailmalla kevätkaudella 2021
• VM:n joulukuun suhdanne-ennusteen perusura on laadittu tämän skenaarion 

mukaan
• Tilanteen normalisoituminen, talven 2021–2022 epidemia jää vaikutuksiltaan 

lieväksi   
• Skenaario 2: Epidemia saadaan hallintaan Suomessa kevätkaudella, 

hallinta maailmalla pitkittyy vuoteen 2022 
• Osittaisia sulkutoimia voimassa, kehittyvissä maissa tilanne voi olla vaikea, 

epävarmuutta, vaikutus Suomeen viennin kautta 
• Skenaario 3: Epidemian hallintaan saaminen pitkittyy sekä 

Suomessa että maailmalla vuoteen 2022
• Tilanne ”päällä” vielä syksyllä 2021
• Talousvaikutus erityisesti yksityisen kulutuksen kautta, riskit tulevan kasvun 

edellytyksille kasvavat (konkurssit, osaamisen rapautuminen…), sosiaaliset 
vaikutukset syvenevät



THL toiminta pandemian aikana
• THL:n toiminnan voimakas suuntaaminen 

pandemian torjuntaan ja seurantaan
• Erittäin laaja asiantuntijatuki

• Alueellisille ja paikallisille terveysviranomaisille
• Sosiaali- ja terveysministeriölle
• Muille ministeriöille ja virastoille
• Puolustusvoimat
• Valtioneuvosto ja Pääministerin kabinetti
• Järjestöt ja elinkeinoelämä

• Suora operatiivinen toiminta
• Testaus ja testien arviointi
• Ammattilaisten ohjeet ja suositukset 
• Väestöviestintä !!!
• Median palvelu
• Tuki valtion toimijoille
• Rokotehankinta ja jakelu

• Pää-asialliset toiminta-alueet
• Kansallinen tilanneseuranta, tiedon keruu, 

arviointi, tulkinta ja raportointi
• Epidemiologinen mallinnus ja skenaarioiden 

luominen
• Kansallinen tietojärjestelmäkehitys ja 

ylläpito
• EU- ja Globaalitason tilanneseuranta
• Uuden tutkimustiedon kerääminen ja 

rullaava arviointi 
• Interventioiden vaikuttavuuden arviointi
• Pandemian epäsuorien sosiaalisten ja 

terveysvaikutusten arviointi
• Rokotusten suunnittelu ja seuranta
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Joitakin THL pandemia KPI´s

• N. 750 päivittäistä THL tilanneryhmä 
kokousta

• Ensimmäinen PCR testi Suomessa 
käytössä 24.1.2020

• n. 600 päivittäistä tilannekatsausta 
julkaistu

• 90 viikottaista sairaanhoitopiirien 
koordinaatiokokousta

• >90 valtioneuvoston 
poikkihallinnollista 
koordinaatioryhmäkokousta

• >70 valtioneuvoston neuvottelua 
jossa THL asiantuntijapanos

• 35 COVID19 hybridistrategiaraporttia
• 40 raporttia väestön hyvinvoinnista, 

taloudesta ja palveluiden käytöstä 
• >60 viikoittaistaTHL- STM media- ja 

väestöinfotilaisuutta (striimattu)
• >20 THL mediainfoa (striimattu)
• >50 KV-mediahaastattelua
• >400 erillistä sidosryhmätapaamista
• > 60% väestöstä käyttänyt 

Koronavilkkua 
• Jne. jne…..
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THL viestinnän 
vaikuttavuus (Helmikuu)
• THL korona verkkosivut

• 15 Miljoonaa yksilökäyttäjää
• 60 Miljoonaa sivulatausta
• 34 Miljoonaa sessiota

• THL Koronakartta ja avoin 
ajantasaisdata (ESRI 
yhteistyö)
• 14,2 Miljoonaa sivulatausta
• 500 t Ruotsinkielisen version 

latausta
• 250 t Englanninkielisen version 

latausta
• 100 Miljoonaa (!!!) API latausta 

muihin sovelluksiin
8/30/2021 28

http://www.thl.fi/koronakartta
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rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
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Väestön palvelu median kautta

• THL media palvelut

• 3-10 päivittäistä 
printtimedia haastattelua 
Tammikuun 2020 jlk

• 1-10 viikoittaista
nauhoitettua TV  tai 
Radio/podcast haastattelua 

• 1-2 viikoittaista
osallistumista live TV tai 
Radiolähetykseen, Aamu-TV, 
Iltauutiset, Ajankohtais-
ohjelma, Keskustelu ja Call-
in ohjlemat
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THL vapaat infomateriaalit– maanlaajuinen 
käyttö
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Miten Suomi on toistaiseksi selvinnyt? - ei kovin huonosti

30.8.2021

Tartunnan saaneiden osuus väestössä (%) Kuolleiden osuus väestössä (per miljoona) 

Tapauskohtainen kuolleisuus (%) 
potilaita sairaalassa / päivä

Suomi: 1,6 %
Tsekki: 15,3 %

Suomi: 166/1 milj.
Tsekki: 2845/1 milj.

Suomi: 0,77 %
Bulgaria: 4,28 %



Mitä emme olleet osanneet ennakoida (täysin?)

• Median täydellinen 
ylikierroksille meno melko 
välittömästi

• ”Asiantuntijoita” löytyi kuin 
sieniä sateella

• PELKO. PELKO. PELKO
• Ihmiset eivät pysty enää 

suhtautumaan täysin 
objektiivisesti kulkutautiin

• WHO:n alkutoimet hitaita
• Epidemia levisi odotettua 

nopeammin
• Kunnollista tietoa 

sairastuneisuudesta saatiin 
hitaasti

• Yhteiskunnan ja ihmisten 
valmiutta rajoitustoimiin
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Mitä kukaan ei osannut ennakoida globaalisti 

• Rajojen totaalisulku 
monessa maassa

• Ulkosuomalaisten 
massavaellusta suomeen

• Valtavaa globaalia 
suojavälinepulaa

• Muutkin kysyntäshokit –
testausvälineet ja laitteet

• Nopeaa rokotekehitystä
• Länsimaisen 

terveydenhuollon vaikeaa 
sopeutumista 
tartuntatautiepidemiaan

• Talous: vaikea tautitilanne 
selvästi pahempi taloudelle 
kuin rajoitukset
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Tiedolla johtamisen ja valmiussuunnitelmien 
haasteet
• Mikä on 

yhteiskuntajärjestyksen ja 
hallinnon päätehtävä?

• -> Varmistaa kansalaisten 
turvallisuus

• Pandemia muodosti 
turvallisuusuhan 
lukemattomin tavoin

• Pandemia on vaikuttanut 
laajasti valtioiden suhteisiin

• Lähes välitön KV-mallien
hylky ja sisäänpäin 
kääntyminen

• EU – peruspilari järkkyy: 
vapaa liikkuvuus ja Italian 
jääminen yksin

• KV suhteet: Kiinan syyttely ja 
vastasyyttely

• Huoltovarmuuden kriisi
• Rokotenationalismi
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Väestöterveys ja hyvinvointi on aina politiikkaa

• Vastaan on tullut jonkin verran 
tilanteita jossa eri intressit ovat 
törmänneet

• Yhteiskunnat jotka 
keskusjohtoisia tai eristyneitä 
pärjänneet ”paremmin” kuin 
avoimet demokratiat

• Epätasarvoiset
terveysjärjestelmät pärjänneet 
heikommin
- > USA korkea kuolleisuus 
vähäosaisilla

• On naiivia kuvitella että kaikki 
päätökset aina perustuvat 
vankkaan tietoon tai näyttöön

• Epäonnistunut tai poukkoileva 
johtaminen on saanut myös 
sisäpoliittisia vaikutuksia: 
• USA:Trump – Biden

• Toisaalta - pandemia on myös 
jättänyt huomiotta muita 
haasteita: 
• Brexit
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Kiitos mielenkiinnosta!
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Varakalvoja
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

THL terveysturvallisuus
Tehtäviä

30.8.2021
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Epidemiaselvitys ja tartuntatautien 
torjuntavalmius
• THL tuottaa viikoittaista tartuntatautien 

tilannekuvaa, mikä perustuu kansallisiin ja 
kansainvälisiin seurantalähteisiin, tiivistää 
keskeiset epidemiat ja erityistilanteet ja arvioi 
riskejä Suomen kannalta

• EU:n tautikeskus ECDC ja maailman 
terveysjärjestö WHO ylläpitävät 
varhaisvaroitusjärjestelmiä, minkä kautta 
välitetään tietoja kansainvälisesti merkittävistä 
terveysuhkatilanteista

• THL:llä on jatkuva asiantuntijapäivystys, joka 
arvioi kotimaassa syntyviä uhkatilanteita, 
osallistuu uhkia koskevaan kansainväliseen 
viestintään sekä käynnistää tarvittaessa viiveettä 
kansallisia toimia

• THL järjestää (monisektoraalisia) 
valmiusharjoituksia, joiden avulla ylläpidetään ja 
kehitetään tartuntatautien torjuntavalmiutta

• THL ohjaa ja tukee alueellisia toimijoita epidemioiden 
selvitystyössä
• Tartuntatautien torjuntatyössä on keskeistä havaita, selvittää ja pysäyttää 

tartuntatautiepidemiat
• Selvitykset tuottavat tärkeää tieteellistä tietoa esimerkiksi
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Tartuntatautien seurantajärjestelmät
Seuraamme tarttuvien tautien esiintymistä ja 
olemme osa EU:n säädösperustaista tartuntatautien 
seuranta- ja varhaisvaroitusverkostoa

Raportoimme terveydenhuollon ammattilaisille, medialle ja 
kansalaisille Suomen tartuntatautitilanteesta

Tärkein työkalumme on valtakunnallinen 
tartuntatautirekisteri

• Rekisteri on ollut toiminnassa vuodesta 1995 alkaen

• Toiminta perustuu tartuntatautilakiin (1227/2016) ja 
tartuntatautiasetukseen (146/2017)

• Lääkäri ilmoittaa rekisteriin yleisvaarallisista (22) ja 
valvottavista (18) tautitapauksista

• Laboratoriot tekevät ilmoitukset noin 70 nimetyn 
taudinaiheuttajamikrobin löydöksistä sekä kaikista 
verestä ja selkäydinnesteestä tehdyistä 
mikrobilöydöksistä

Kehitämme ja ylläpidämme hoitoon liittyvien infektioiden 
(SIRO) ja mikrobilääkeresistenssin seurannan (Finres) 
järjestelmiä

Hyödynnämme muita järjestelmiä tartuntatautien 
seurannassa ja torjunnassa (Hilmo, Avohilmo, laaturekisterit)

30.8.2021

Tartuntatautirekisteri

Käyntisyyseuranta
Rokotusrekisteri
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Asiantuntijamikrobiologia
• Toimii kansallisena asiantuntijalaboratoriona 

bakteeri- ja virusinfektioissa, 
mikrobilääkeresistenssissä ja 
vesimikrobiologiassa

• Tuottaa seurantatietoa mikrobien 
esiintyvyydestä ja osallistuu 
epidemiaselvityksiin

• Ylläpitää valmiutta todeta ja torjua uusia tai 
harvinaisia vakavia bakteeri- ja virustauteja

• Kehittää eri väestöryhmien rokotussuojan 
immunologista arviointia

• Toimii Maailman terveysjärjestön (WHO) 
alueellisena polioasiantuntijalaboratoriona ja 
WHO:n kansallisena influenssakeskuksena 
sekä tuhkarokko- ja vihurirokkolaboratoriona
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Tieto, tulkinta & 
torjunta 
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Kansallinen rokotusohjelma 
• Rokotusohjelmassa lapsille tarjotaan suojaa 

13 taudinaiheuttajaa vastaan 

• STM päättää rokotuksista - THL hankkii ja 
jakelee ohjelman rokotteet keskitetysti ja 
kustannustehokkaasti

• Uudet rokotteet ovat kalliita, eikä ole 
itsestään selvää, että ne ovat kustannus-
vaikuttavaa terveydenhuoltoa, vaikka niitä 
mainostetaan paljon 

• Uudesta rokotteesta teemme etukäteen 
laajan rekisteritutkimuksen: arvioimme 
rokotteella estettävissä olevan tautitaakan 
terveydenhuollossa sekä elinvuosien ja 
elämänlaadun menetykset 

• Nämä arviot toimivat myös 
rokotushankintojen tukena: tiedetään kuinka 
paljon enemmän hiukan vaikuttavampi 
valmiste saa maksaa STM:n kilpailuttaessa 
rokotehankinnat 
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• Kun ennustetaan, mitä uudella rokotteella voidaan saada 
aikaan tulevaisuudessa, tarvitaan aina matemaattisia 
malleja 

• Rokotusohjelmaan kohdistuu paljon paineita, ja vain oma 
tieteellinen osaaminen auttaa perustelemaan päätökset 
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