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Tartuntatautilain tavoite on 
 

 

tartuntatautien ja niiden leviämisen 

ehkäisy väestössä 
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Tartuntatautilaki www.finlex.fi 

  

 1227/2016 Tartuntatautilaki 

– voimaan 1.3.2017, siirtymäsäännöksellä 48§ 1.3.2018 

 

 146/2017 Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista 

– voimaan 13.3.2017 

 

 149/2017 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

rokotuksista 

– voimaan 13.3.2017 
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MÄÄRITELMIÄ 
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3§ Määritelmät 

 2) hoitoon liittyvällä infektiolla sosiaali- ja 

terveydenhuollossa toteutetun tutkimuksen tai 

annetun hoidon aikana syntynyttä tai alkunsa 

saanutta tartuntatautia; 

 

 3) lääkkeille erittäin vastustuskykyisillä mikrobeilla 

sellaisia mikrobeja ja mikrobikantoja, joiden 

aiheuttamien infektioiden hoitoon on rajallisesti tai ei 

lainkaan käyttökelpoisia, tehokkaita mikrobilääkkeitä; 
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3§ Määritelmät 

 9) laboratoriolla julkista tai yksityistä 

toimintayksikköä, joka tekee tartuntatautien 

toteamiseksi tai torjumiseksi tarvittavia 

mikrobiologisia tai muita laboratoriotutkimuksia ja -

tehtäviä terveydenhuollon potilaiden tai 

sosiaalihuollon asiakkaiden terveydentilan tai hoidon 

tarpeen arvioimiseksi; 

 10) asiakas- ja potilastilalla asiakas- ja 

potilashuoneita, sairaankuljetuksessa käytettäviä 

kulkuneuvoja sekä näihin verrattavia tiloja, joissa on 

mahdollisuus tartunnalle tai sen leviämiselle 

asiakkaisiin tai potilaisiin. 

 
STM / HTO   22.9.2017 



SISÄLLÖLLISIÄ MUUTOKSIA 
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17§ Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta 

 Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksikön on torjuttava 

suunnitelmallisesti hoitoon liittyviä infektioita.  Toimet on sovitettava 

yhteen terveydenhuoltolain (1326/2010) 8 §:ssä säädettyjen 

potilasturvallisuutta edistävien toimien kanssa. 

 

 Toimintayksikön johtajan on seurattava tartuntatautien ja lääkkeille 

erittäin vastustuskykyisten mikrobien esiintymistä ja huolehdittava 

tartunnan torjunnasta. Toimintayksikön on huolehdittava potilaiden, 

asiakkaiden ja henkilökunnan tarkoituksenmukaisesta suojauksesta ja 

sijoittamisesta sekä mikrobilääkkeiden asianmukaisesta käytöstä. 

 

 Toimintayksikön johtajan on käytettävä apunaan tartuntatautien 

torjuntaan perehtyneitä terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja 

sovitettava toimintansa yhteen kunnan tai kuntayhtymän toteuttamien 

toimien sekä valtakunnallisten hoitoon liittyvien infektioiden 

torjuntaohjelmien kanssa. 
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TYÖELÄMÄÄN LIITTYVÄÄ 
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48§  Työntekijän rokotussuoja potilaiden 

suojaamiseksi - tulee voimaan 1.3.2018 

 Työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 

toimintayksiköiden asiakas - ja potilastiloissa, joissa hoidetaan 

lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville 

seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, saa käyttää vain 

erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen rokotussuoja. 

 

 Työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on 

oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja 

tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään 

rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä 

hoitavilla hinkuyskää vastaan.  
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48§  Työntekijän rokotussuoja potilaiden 

suojaamiseksi - tulee voimaan 1.3.2018 

 Opiskeluterveydenhuollon on huolehdittava, että 

työharjoitteluun osallistuvilla opiskelijoilla on 2 momentissa 

tarkoitettu rokotussuoja. 

 

 Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän tai 

työharjoittelussa olevan opiskelijan 1 momentissa tarkoitettuihin 

tehtäviin soveltuvuutta koskevia tietoja riittävän rokotussuojan 

osalta työntekijän tai opiskelijan suostumuksella yksityisyyden 

suojasta työelämässä annetun lain (759/2004), 

työterveyshuoltolain (1383/2001) ja henkilötietolain (523/1999) 

mukaisesti. 
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55§ Terveydentilan selvitys hengityselinten 

tuberkuloosista työtehtävää varten  

 Työnantajan on vaadittava työntekijältä luotettava 

selvitys siitä, ettei tämä sairasta hengityselinten 

tuberkuloosia, jos on perusteltu syy epäillä 

työntekijän sairastavan hengityselinten tuberkuloosia 

ja työntekijä on sellaisissa tehtävissä, joissa 

hengityselinten tuberkuloosin leviämisen seuraukset 

ovat tavanomaista vakavammat. Selvitys on 

vaadittava myös harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta 

henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla ilman 

palvelussuhdetta. 

– sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköissä 

asiakkaiden ja potilaiden läheisyydessä 

– alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä 
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56§ Terveydentilan selvitys 

salmonellatartunnasta työtehtävää varten  

 Työnantajan on vaadittava työntekijältä luotettava 

selvitys siitä, ettei tällä ole salmonellatartuntaa, jos 

työntekijä on sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy 

salmonellatartunnan tavallista suurempi 

leviämisvaara. Selvitys on vaadittava myös 

harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä, jotka 

toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta. 

– elintarvikehuoneistossa tehtävässä, jossa hän käsittelee 

pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia 

elintarvikkeita 

– maidon tuotantotilalla muissa maidonkäsittelytehtävissä kuin 

lypsytyössä, jos tila toimittaa maitoa meijeriin, jossa maitoa ei 

pastöroida 
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Tavoitteista totta nyt 
 

 

…entä uusissa maakunnissa? 
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 HE 15/2017 eli hallituksen esitys eduskunnalle 

maakuntien perustamista ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisen uudistusta 

koskevaksi lainsäädännöksi 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValti

opaivaasia/Sivut/HE_15+2017.aspx 

 perustuslakivaliokunnan lausunto 29.6.2017 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/Pe

VL_26+2017.aspx 

 Hallituksen linjaus 5.7.2017 aikataulusta 

– uudistus tulee voimaan 1.1.2020 

– maakuntavaalit lokakuussa 2018 
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SOTE- ja maakuntauudistus 

http://alueuudistus.fi 

 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_15+2017.aspx
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https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_26+2017.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_26+2017.aspx
http://alueuudistus.fi/


SOTE- ja maakuntauudistus 

http://alueuudistus.fi/rakenne 

 
 Palveluiden järjestämisvastuu kunnasta maakunnalle 

– rahoitus, palvelujen taso ja yhteistyösopimukset 

– maakuntien tehtävät, maakuntalaki 6§ 

 Palveluiden tuottaminen julkisella, yksityisellä ja 

kolmannella sektorilla 

– Maakuntien ja palveluntuottajien sekä SOTE-

yhteistyöalueiden väliset sopimukset ja muu ohjaus 

– Tuottajien työnjako: kuka tekee mitä, missä ja miten? 

 Tartuntatautilain ja muun erityislainsäädännön 

päivitys 

 Valmius ja varautumissuunnitelmat 

– maakuntalaki 137§, järjestämislaki 52§ 
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

aluekierros, syksy 2017 

 http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-edistamisen-

aluekierros 

 Tuetaan kuntien ja maakuntien valmistelua sekä 

tiekartan ja järjestäjän käsikirjan toimeenpanoa 

 Verkostoidaan alueen toimijoita 

 Vahvistetaan yhteistä tahtotilaa 

 

 Aamupäivällä vuorovaikutteinen seminaari, iltapäivä 

työpajoissa, joissa teemat maakunnan tarpeiden 

mukaan 

 Etelä-Savo aloitti 5.9.2017 Mikkelissä! 
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Tartuntatautilain tavoite 
 

 

tartuntatautien ja niiden leviämisen 

ehkäisy väestössä 

 

 - myös uusissa maakunnissa! 
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