
TARTUNTATAUTIEN NEUVOTTELUKUNTA

Aika Keskiviikkona, 16.12.2020 klo 10.30 -13.30

Paikka STM, Meritullinkatu 8, kokoushuone Innostamo ja Skype

Lasna:

Virolainen-Julkunen Anni, pj (x) Peltola Ville (x)

Anttila Veli-Jukka, asia 5c (x) Puhto Teija (x)

Ekholm Sari (X) Puumalainen Taneli, asia 5c (x)

Hielm Sebastian (-) Pollanen Riitta (x)

Jarvinen Asko, (X) Rahkonen Marko (x)

Kantele Anu, (X) Rantakokko-Jalava Kaisu (x)

Koivula Irma (X) Raulo Saara (x)

Kolimaa Maire (X) Rintala Esa (x)

Kuoppala Jaana (X) Rasanen Sirpa (x)

Lampinen Olli (X) Salminen Mika (-)

Lehtonen Olli-Pekka (X) Saxen Harri (x)

Nuorti Pekka (X) Syrjanen Jaana (x)

Nystedt Johanna (X) Tulokas Pekka (-)

Paakkola Katja (X) Valtonen Kirsi (x)

Paunio Mikko (X)

Sihteerit: Emmi Sarvikivi, Saara Salmenlinna ja teknisena sihteerina Johanna Sarela 

Asiantuntijat:

THL: Hanna Nohynek ja Tuija Leino

STM: Liisa Katajamaki, asia 5c, Tove Ruokoja ja Reijo Haapiainen, asia 5c

1. Kokouksen avaus, lasnaolijat ja sidonnaisuudet 

Pj avasi kokouksen klo 10.40.

2. Kokouksen asialista

Asialistan jarjestysta muutettiin: kohta 5c, Rokottamisstrategian tasmennyksista, kasiteltiin ensin. 
Luonnosvaiheessa oleva rokottamisasetus kasiteltiin tassa yhteydessa. Asialista hyvaksyttiin muutoksin.



3. Edellisen kokouksen poytakirja liitteineen

Edellisen kokouksen poytakirja (liite 1) hyvaksyttiin.

4. Ajankohtaista tartuntataudeista ja rokottamisesta

Emmi Sarvikivi esitti ajankohtaista Covid-tilanteesta (liite 2). EU-maissa tilanne parantunut viikkojen 48 ja 
49 aikana, rajoitustoimenpiteet ovat olleet massiivisia. Suomen lahialueilla tilanne huonontunut Liettuassa, 
Tanskassa, Latviassa ja Virossa. Suomessa ilmaantuvuus 106/100 000 viimeisten 14 vrk aikana, ei enaa 
nousua. Vanhempien ikaryhmien osuus kuitenkin nousussa, joka heijastuu sairaalahoidon kuormituksessa. 
Myos tehohoidossa kuormitus lisaantynyt. Kuolleisuus hieman laskemaan pain talla hetkella. Ilmaantuvuus 
neljan viikon ajalla laskussa noin puolella alueista. Kaikissa suurimmissa kaupungeissa nahty jyrkka nousu 
marras-joulukuussa, joka vaikuttaisi nyt tasaantuneen. Alueista talla hetkella vain kolme perustasolla, kuusi 
leviamisvaiheessa.

Keskustelussa todettiin, etta muissa Pohjoismaissa, erityisesti Tanskassa on nahty jyrkka nousu, mutta 
sairaalahoidon tarve ollut suhteessa vahaisempaa.

Suomessa HUS:ssa tarkastellaan paikkojen riittavyytta nyt paivittain. Selkeampi ilmaantuvuuden lasku olisi 
ollut toivottavaa, nyt ollaan edelleen varsin korkealla tasolla ja uusi ilmaantuvuuden nousu olisi erittain 
huolestuttava sairaalahoidon kuormituksen kannalta. Paakaupunkiseudulla paivittaisista tartunnoista 30-60 
% todetaan maahanmuuttajataustaisilla. Rajoitustoimet eivat ole toimineet, vaan erityyppisia ryvastymia 
havaitaan edelleen. Testeihin hakeutuminen on heikkoa. Nama ongelmat vaikuttavat suuresti HUS-alueen 
ilmaantuvuutta lisaavasti.

Varsinais-Suomessa heikentynyt tilanne selittyy pitkalti maahanmuuttajataustaisten tartunnoilla ja 
lisaantyneella testaamisella tassa vaestoryhmassa. Asiaan on pyritty loytamaan tasmaratkaisuja 
tietoisuuden lisaamiseksi, jotta rajoituksia noudatettaisiin. Matalan kynnyksen testausbussi kiertaa 
lahioissa, tartunnan saaneiden lahipiiria seulotaan aktiivisesti. Nain tartuntoja on loytynyt viime viikkoina 
paljon, mika on heijastunut ilmaantuvuuskuvaajaan. Lisaantyneen tietoisuuden toivotaan vahentavan 
tartuntoja jatkossa.

5. Ajankohtaista COVID-19 tilanteesta

a) epideeminen tilannekatsaus ja tartuntatilanteet

Kasiteltiin kohdassa 4.

b) Hallituksen esitykset tartuntatautilain muuttamiseksi

Pj totesi tartuntatautilain muutosesityksen tiloja ja toimintoja koskevista rajoitustoimista edenneen 
eduskuntaan. Muutosesitys on nahtavilla Valtioneuvoston verkkosivulla osoitteessa: 
https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/tartuntatautilain-muutos-eduskuntaan-lisaa-keinoia-
koronavirustilanteen-hillitsemiseksi

Esitysta on jo kasitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa. TTNK:n tekemat huomiot ovat olleet tarkeita 
esityksen valmistelussa.

https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/tartuntatautilain-muutos-eduskuntaan-lisaa-keinoia-


Rajanylitykseen liittyva muutosesitys on edelleen valmisteltavana. Ravintoloita koskevat tartuntatautilain 
helmikuun loppuun 2021 voimassa olevan muutoksen saflimat rajoitukset saadetaan asetuksin noin kerran 
kuukaudessa.

c) Rokottamisstrategian tasmennyksista ja asetusluonnoksesta

Hanna Nohynek alusti koronarokotteista (liite 3). Uutiset paivittyvat nopealla aikataululla, kehitteilla olevat 
rokotteet ovat tehokkaita. mRNA-rokotteiden tehoestimaatit ovat olleet 94-95 %, myds ikaantyneilla on 
tutkimuksissa todettu hyva teho. Adenovirusvektorirokotteella on tutkimuksissa todettu noin 70 % teho 
(60-90 % riippuen annoksesta).
Yhdysvailoissa FDA on myontanyt hatakayttoluvan ensimmaiseile BioNTech/Pfizerin mRNA-rokotteelle, 16 v 
iasta alkaen Seuraavan, Modernan mRNA valmisteen hatakayttolupakasittely on viela talla viikolla 
17.12.2020. Euroopassa prosessi on erilainen, ns. ehdollinen myyntilupa vaatii laajemman kasittelyn. 
Ensimmaiseile rokotteelle lupa on mahdollisesti tulossa EMA:lta jo 21.12, tai vaihtoehtoisesti 29.12., 
komission kasittely kestaa taman jalkeen pari paivaa. Valmistaja mahdollisesti pystyy toimittamaan 
ensimmaisen eran rokotetta jo samalla viikolla niihin maihin, joilla on siita ostosopimus.

Tuija Leino alusti riskiryhmaanalyysista (liite 4). Tartuntatautirekisterin covid-tapausten taustasairauksia on 
selvitetty eri rekistereista (Kelan erityiskorvattavat laakkeet, Hilmo, Avohilmo, Vaestotietojarjestelma, 
Tehohoidon laaturekisteri). Ika-ja sukupuolivakioitu kohorttianalyysi sairaanhoidon, tehohoidon ja 
kuoleman riskia selittavista tekijoista loysi useita tilastollisesti merkitsevia sairaalahoidon riskia lisaavia 
taustasairauksia. Kuolinriski liittyy sen sijaan hyvin voimakkaasti korkeaan ikaan. Taustasairauksien yhteys 
vakavaan Covid-tautiin vaihteli, ja riskia lisaavat sairaudet on siksi mahdollista jakaa kahteen ryhmaan 
rokotusja rjestysta suunniteltaessa. Yksityiskohtaisempaa ohjeistusta varten jatketaan viela analysointia 
mm. Avohilmoa ja Syoparekisterin tietoja kayttaen.

Ville Peltola kertoi KRAR:n linjauksista koskien koronarokotusten priorisointia. Euroopassa useat maat ovat 
julkaisseet jo suunnitelmansa rokottamisjarjestyksesta, ensi linjassa suunniteltu rokotettavan ikaantyneet, 
erityisesti hoivakodeissa asuvat seka sote-henkilosto. Korkeaan ikaan liittyy hyvin suuri kuoleman riski. Alle 
70-vuotiailla perussairauksien merkitys korostuu ja eri sairauksilla riskit ovat erilaiset. Sote-henkiloston 
rokottaminen on perusteltua paitsi tyontekijan, myds hoidettavien suojaamiseksi. Sote-henkiloston 
laajamittaista rokotusta ensivaiheessa on kuitenkin tarkoituksenmukaista rajoittaa, jotta pystytaan 
rokottamaan ikaantyneita, joilla taudin seuraamukset ovat vakavimmat. Priorisoinnissa on lisaksi 
huomioitava rokotekohtaiset erot. KRAR:n ehdotus ei ole viela valmis eika julkinen.

Keskustelussa todettiin, etta KRARrn esitys ensin rokotettavista ryhmista on perusteltu ja hyva, mutta sote- 
henkiloston rokottamisjarjestysta pitaisi pystya viela tarkentamaan. Toisaalta on otettava huomioon, etta 
lopulliset rokottamisen indikaatiot eivat viela ole selvilla, ne on viela sovitettava priorisointiin. 
Ryhmakohtaiset rokotettavien maarat tarvitaan ennen kuin voidaan arvioida ja rjestysta tarkemmin. Eri 
rokotteiden osalta myyntilupien saaminen vaikuttaa siihen miten nopeasti rokotteet tulevat markkinoille, ja 
toimitusaikataulusta riippuu, miten tarkkaan priorisointijarjestyksessa on pitaydyttava.

TTNK kannattaa KRARm esitysta, mutta tunnistaa tarpeen tarkennuksiin ja joustavuuteen, koska moni 
rokotteisiin liittyva asia tulee viela tarkentumaan. Rokottamisen kansallinen ohjeistus on THL:n vastuulla, 
ohjeistusta sovelletaan paikallisesti ja alueellisesti tarpeen vaatiessa.

Liisa Katajamaki esitteli Valtioneuvoston asetusluonnoksen koronarokottamisesta. Asetus saatava voimaan 
ennen rokotteiden saapumista. Asetus annetaan Tartuntatautilain 45§:n mukaisesti, silla koronarokote ei 
kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan. Rokottamisen jarjestaminen on kunnan velvollisuus, valtio huolehtii 
omista laitoksistaan. Tyoterveyshuollon toimijoille on mahdollista antaa oikeus osallistua rokottamiseen



lain 49§:n mukaisesti, tama on sovitettava yhteen kunnan rokotustoiminnan kanssa. Rokotteen ottaminen 
on vapaaehtoista.

Asetusluonnos sisaltaa maininnan rokotteista, joita asetus koskee, seka ottaa kantaa rokotusten 
antojarjestykseen. Asetusluonnoksessa edellytettaisiin, etta rokotteen antaminen on kirjattava sahkoiseen 
potilastietojarjestelmaan ja etta rokotustiedon on siirryttava kansalliseen rokotusrekisteriin ajantasaisesti.

Asetuksen voimaantulopaivaa ei viela ole maaritelty. Ehdotettiin muotoiluksi "kun rokotteet kaytettavissa". 
Asetus on suunniteltu toistaiseksi voimassa olevaksi ja kumotaan, kun rokotuksia ei enaa tarvitse jarjestaa.

Keskustelussa todettiin, etta yksityisen tyoterveyshuollon tullessa mukaan rokottamiseen, on varmistettava 
rokotustiedon siirtyminen rokotusrekisteriin. Rokottamistydn jakaminen tyoterveyshuollon kanssa on 
mahdollisuus, velvollisuutta yksityisella tyoterveyshuollolla ei ole.

Rokotteiden nimeaminen asetukseen olisi hyva saada mahdollisimman yleisella tasolla, esimerkiksi 
"Euroopassa viranomaisen turvallisiksi ja tehokkaiksi arvioimat covid-19-rokotteet".

TTNK kannattaa asetukseen kirjausta rokotusten antamisesta eri vaestoryhmille THL:n maarittelemassa 
jarjestyksessa. Todetaan myos, etta rokotetta tarjotaan koko vaestolle. Rokotteiden jakelu toteutetaan THL 
toimesta ja normaaleja kanavia pitkin.

6. Pandemiajaoksen nimittaminen

29 henkiloa on ehdotettu jaoksen jaseniksi. Paula Tiittala STM:sta oli jo edellisessa kokouksessa nimetty 
puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi STM esittaa Krista Lyyraa samasta organisaatiosta. Jaoksen tehtava 
on kuulla asiantuntijoita laajasti ja valmistella asiat TTNK:n kasittelyyn.

Aiemmin ehdotettujen lisaksi esitettiin seuraavia henkiloita jaoksen jaseniksi: Eeva Ruotsalainen (HUS),
Irma Weijo (HUS), Kati Kainulainen (HUS), Piia Niemi-Mustonen (Vantaa), Tiina Kurvinen (TYKS).

Esitys nimittamisesta hyvaksyttiin ylla olevin lisayksin.

7. Muut mahdolliset asiat 

Muita asioita ei ollut.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetaan ke 20.1.2021.

9. Kokouksen paattaminen 

Pj paatti kokouksen klo 13.30.

Vakuudeksi,

Anni Virolainen-Julkunen Emmi Sarvikivi



puheenjohtaja sihteeri




