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TARTUNTATAUTI-
REKISTERIN RAKENNE 
JA TOIMINTA

Tartuntatautien ilmoittamisen ja 
seurannan tavoitteet

Tartuntatautien seurannalla tarkoitetaan jatkuvaa ja jär-

jestelmällistä tiedonkeruuta. Sen avulla tehtävät analyysit ja 

päätelmät auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan 

kansanterveyttä koskevia toimia ja arvioimaan nii-

den tehoa. Infektiotautien seurannassa on tautien 

tarttuvuuden vuoksi tiettyjä erityispiirteitä, jotka 

heijastuvat yksityiskohtaisiin tavoitteisiin ja keskeisiin 

ominaisuuksiin1.

Järjestelmän herkkyys ja ajantasaisuus ovat keskei-

siä ominaisuuksia silloin, kun pyritään havaitsemaan 

yksittäisiä merkittäviä tautitapauksia (esim. kurk-

kumätä, polio) tai epidemioita (esim. salmonella). 

Toisaalta esimerkiksi tuberkuloosin ja eräiden he-

patiittien seurannassa spesifisyys ja tapauksien hyvä 

edustavuus suhteessa seurattavaan ilmiöön väestössä 

ovat tavoiteltavampia. Millään yksittäisellä seuranta-

järjestelmällä ei voida saavuttaa kaikkia seurantata-

voitteita.

Nykyinen tartuntatauti-ilmoituksiin perustuva, 

Kansanterveyslaitoksen (KTL) ylläpitämä valta-

kunnallinen tartuntatautirekisteri aloitti toimintansa 

1.9.1994. Rekisterin toiminnasta kahdeksan vuoden 

aikana saatuja kokemuksia on käytetty perusteena 

tartuntatautilain ja –asetuksen muutoksille, jotka as-

tuvat voimaan 1.1.2004.

1Tartuntatautien seurannan tavoitteita

Havaita
- viiveettä tautitapaukset, jotka edellyttä-

vät pikaisia diagnostiikkaa, hoitoa, tar-
tunnanjäljitystä tai torjuntaa koskevia 
toimenpiteitä

- epidemioita
- ajallisia muutoksia tautitapausten esiin-

tymisessä ja erityispiirteissä
Arvioida
- torjuntatoimien tehoa (mm. rokotus-

ohjelma, väestöseulonnat, kontaminoi-
tuneiden elintarvike-erien poistaminen 
myynnistä)

- taudin aiheuttaman sairastuvuuden ja 
kuolleisuuden kokonaismäärää

Tunnistaa
- alueita, joilla ehkäisyyn ja torjuntaan 

kohdistuvat lisätutkimukset ovat tar-
peen

Järjestelmän keskeisiä ominaisuuksia

Herkkyys (sensitiivisyys)
- havaita seurannan kohteena oleva tauti
Tarkkuus (spesifisyys)
- järjestelmään ilmoitettu henkilö todella 

sairastaa seurannan kohteena olevaa 
tautia

Edustavuus
- tautitapausten edustavuus koko seuran-

nan kohteena olevassa väestössä
Ajantasaisuus
- tietojen keruun ajantasaisuus
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Ilmoittamista ja tartuntatautirekisteriä 
koskevat säädökset

Valtakunnallisen tartuntatautirekisterin toiminta perustuu 

tartuntatautilakiin (583/1986) ja tartuntatautiasetukseen (786/

1986).  Tartuntatautilain (935/2003) ja  tartuntatautiasetuksen 

muutokset tulevat voimaan 1.1.2004 (www.finlex.fi). Sosiaali- 

ja terveysministeriön määräys tartuntatautien ilmoittamisesta 

(Tartuntatautien ilmoitusmenettely, STM:n määräyskokoelma 

1997:34) lakkaa 1.1.2004. KTL antaa tartuntatautilain ja –ase-

tuksen valtuuttamana rekisteriohjeet.

Uusien perustuslakimääräysten perusteella joukko aikaisem-

min tartuntatautiasetuksessa annettuja säädöksiä on siirretty 

tartuntatautilakiin. Aikaisemmin sosiaali- ja terveysministeriön 

määräyksellä annetut säädökset tartuntatautien ilmoittamisesta 

on siirretty tartuntatautilakiin tai -asetukseen.

Ilmoitus- ja rekisteröintijärjestelmän 
rakenne

Valtakunnallisen tartuntatautirekisterin perusrakenne py-

syy entisellään. Henkilötunnuksen käyttö laajenee koskemaan 

kaikkia ilmoitettavia tauteja ja mikrobilöydöksiä. Seurannalle 

tärkeiden mikrobikantojen tai –näytteiden jatkuva lähettämi-

nen KTL:n asiantuntijalaboratorioihin (tartuntatautirekisterin 

mikrobikantakokoelma) pe-

rustuu tartuntatautirekisteriä 

koskeviin säädöksiin.

Lomakkeella tehtävien 

lääkärin ja laboratorion tar-

tuntatauti-ilmoitusten tiedot 

tallennetaan keskitetysti 

KTL:ssa kolmen arkipäivän 

kuluessa niiden saapumi-

sesta. Sähköisesti tehdyt 

laboratorion tartuntatauti-

ilmoitukset siirretään tartun-

tatautirekisterin tietokantaan 

päivittäin.
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Tietojen täydentäminen väestötietojärjestelmästä
Valtakunnallisen tartuntatautirekisterin tietoja täydenne-

tään väestötietojärjestelmästä. Välittömästi täydennettävät tie-

dot ovat asuinpaikan kunta, kotikunta, syntymähetken kansa-

laisuus sekä nykyinen kansalaisuus. Myöhemmin täydennetään 

tiedot, jotka koskevat mahdollista kuolemaa 30 vrk kuluessa.

Tietosuoja ja rekisterin käyttäjät
Tartuntatautirekisterin sisältämien henkilötietojen vuoksi 

tartuntatauti-ilmoituksien käsittely ja sähköisten rekisteritie-

tojen hallinta toteutetaan huolellista tietosuojaa noudattaen. 

Järjestelmä on suojattu niin, että vain tartuntatautirekisterin 

toiminnan ylläpidosta vastaavat pääsevät niihin käsiksi. 

Sairaanhoitopiirissä nimetään alueellisesta tartuntatautire-

kisteristä vastaava lääkäri sekä sairaanhoitopiirissä ja terveys-

keskuksessa ne henkilöt, joilla on heidän työhönsä liittyvä syy 

tartuntatautirekisterin tietojen etäkäyttöön. Tartuntatautire-

kisterin ilmoittamis- ja etäkäyttötoiminnoissa tietoliikenne on 

vahvasti salattua.

Tartuntatauti-ilmoitukset hävitetään ilmoittamista seuraa-

van vuoden loppuun mennessä. Niiden tietoja ei saa kopioida 

tai siirtää terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin potilasrekiste-

riin tallennettavaksi (tartuntatautilaki 23 a §). 

Tietojen luovuttaminen tartuntatauti-
rekisteristä

Sairaanhoitopiirin tartuntatautirekisteristä vastaava lääkäri 

ja terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri voivat 

saada oman alueensa ilmoitustiedot valtakunnallisesta tartun-

tatautirekisteristä käyttäen salattua www-yhteyttä.

Valtakunnallisesta tartuntatautirekisteristä ei luovuteta jat-

kuvasti tietoja HIV-tapauksista, joista lain 23. § 1. momentin 

nojalla tehdään ilmoitus vain KTL:een. Tartuntatautilain pe-

rustelujen mukaisesti epidemiaa epäiltäessä HIV-infektoitunei-

den henkilötietojen luovuttaminen on mahdollista tartuntatau-

tilain 40. a §:n 4. momentin säännösten perusteella.

Sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi 

luovuttaa valtakunnallisesta tartuntatautirekisteristä saamiaan 
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tietoja terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille 

siinä laajuudessa kuin se on kunnan tartuntatautien vastusta-

mistyöhön kuuluvien tehtävien vuoksi välttämätöntä.

Valtakunnallisen tartuntatautirekisterin tietoja voidaan luo-

vuttaa tutkimuskäyttöön (tartuntatautilaki 23 b §). Päätöksen 

tietojen luovutuksesta tekee KTL kuultuaan tietosuojavaltuu-

tettua.

Tilastot

Tartuntatautirekisteriin tehtyjen ilmoitusten ja väestötieto-

järjestelmästä saatujen tietojen perusteella laaditaan julkista 

käyttöä varten tilastoja. Ne löytyvät osoitteesta www.ktl.fi/ttr. 

Tapaus sijoitetaan tartuntatautirekisterissä ensisijaisesti asuin-

kuntaan, sen puuttuessa kotikuntaan ja näiden molempien 

puuttuessa hoitopaikan kuntaan. 

Tilastot laaditaan siten, että niiden tietoyhdistelmien pe-

rusteella yksittäistä tapausta ei voida tunnistaa. Tästä syystä 

tilastoissa ei ole tautitapausten jakautumaa kuntiin tai terveys-

keskuksiin.

Samalle henkilölle ilmoitetun saman tartuntataudin tai mik-

robilöydöksen rekisteröimisessä uutena tapauksena käytetään 

tautikohtaista aikaväliä (yhdistämisaikaväli). Yksityiskohtaiset 

tiedot yhdistämisaikaväleistä ovat osoitteessa www.ktl.fi/ttr.

Analyysi ja tiedottaminen

KTL, sairaanhoitopiiri ja terveyskeskus analysoivat kertyviä 

ilmoitustietoja edellä mainittujen seurantatavoitteiden toteut-

tamiseksi.

KTL julkaisee tartuntatautirekisterin tietojen perusteella 

yhteenvetotietoja kuukausittain mm. Kansanterveyslehdessä ja 

vuosittain »Tartuntataudit Suomessa» -raportissa. Sairaanhoi-

topiirit ja kunnat tiedottavat alueensa tartuntatautitilanteesta 

huomioiden tietosuojaan liittyvät näkökohdat.

Taulukossa on esimerkkejä tartuntatautirekisterin tietojen 

jatkuvasta tai hankekohtaisesta hyödyntämisestä. Näiden lisäksi 

valtakunnallisesta tartuntatautirekisteristä lähetetään säännöl-
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lisesti tapauskohtaisia tietoja ilman henkilötunnisteita useihin 

EU:n tautikohtaisiin tartuntatautien seurantaverkkoihin.

Esimerkkejä tartuntatautirekisterin tietojen käytöstä

Käyttäjät Sisältö Aikaväli Väline

Julkiset tilastot Tartuntatautirekisterin vakiotilastot viikoittain internet: www.ktl.fi/ttr

Kuukausiraportti ja ajankohtaiset 
havainnot ja kommentit

kuukausittain Kansanterveys -lehti

Tartuntatautirekisterin vuosiraportti vuosittain internet: www.ktl.fi/ttr
painettu julkaisu

Terveyskeskukset Terveyskeskusalueen tapausten 
yksityiskohtainen tarkastelu

jatkuva etäkäyttöjärjestelmä

Sairaanhoitopiirit Sairaanhoitopiirin tapausten 
yksityiskohtainen tarkastelu

jatkuva etäkäyttöjärjestelmä

Mikrobiologit ja infektiolääkärit Viruslöydösraportti viikoittain sähköpostijakelu

Tutkijat Tartuntatautirekisterin tietoja pyydettäessä henkilötietoja vain 
luvanvaraisesti
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OHJEET LÄÄKÄREILLE

Yleiset ohjeet

Lääkäri ja hammaslääkäri ovat velvollisia ilmoittamaan tar-

tuntatautitapauksista. Hammaslääkäri voi ohjata ilmoitettavia 

tauteja sairastavat potilaat diagnoosin varmistamiseksi lääkärin 

vastaanotolle, jolloin lääkäri tekee tartuntatauti-ilmoituksen. 

Lääkärin ja hammaslääkärin tekemistä ilmoituksista käytetään 

nimitystä lääkärin tartuntatauti-ilmoitus.

Lääkärin ilmoittaminen koskee vajaata 10:tä prosenttia 

kaikista tartuntatautirekisteriin ilmoitettavista tautitapauksis-

ta. Hoitavan lääkärin antamat tiedot täydentävät olennaisesti 

laboratorion samoista tapauksista tekemiä aiheuttajamikrobien 

tietoja. Lääkärin ilmoituksen tiedot koskevat taudin tarkempaa 

kliinistä luokittelua, diagnoosin perusteita, oireellisuutta ja 

oireiden alkamisaikaa sekä todennäköisintä tartuntatapaa ja 

–paikkaa, jotka ovat välttämättömiä tapausten epidemiologisen 

merkityksen analysoinnissa ja torjuntatoimien ohjaamisessa. 

Lääkärin ilmoittamat tautitapaukset perustuvat aiheuttajamik-

robin mikrobiologiseen osoitukseen. 

Edellä olevasta poiketen lääkäri ilmoittaa kliinisesti diag-

nosoidun tapauksen ilman mikrobiologista vahvistusta seuraa-

vissa tilanteissa: (1) Tuberkuloositapauksessa, jossa päätetään 

antaa täysi tuberkuloosihoito, (2) Kyseessä on rokotussarjaan 

johtanut epäilty altistus vesikauhulle.

Epäiltäessä vaarallista tartuntatautia on tärkeätä, että hoita-

va lääkäri ottaa epäilyn varhaisessa vaiheessa puhelimitse yhte-

yden sairaanhoitopiirin ja terveyskeskuksen tartuntataudeista 

vastaavaan lääkäriin sekä KTL:een jatkotoimen-

piteiden suunnittelemiseksi. Tällaisia tauteja ovat 

keltakuume, kurkkumätä, pernarutto, polio, rut-

to, SARS, vesikauhu ja verenvuotokuumeet paitsi 

myyräkuume. Puhelimitse tehty alustava ilmoitus 

on vahvistettava kirjallisella tartuntatauti-ilmoi-

tuksella ilmoituskriteerien täyttyessä.

Yhteydenotot puhelimitse 
epäiltäessä erittäin vaarallista

tartuntatautia:

Sairaanhoitopiiri ja terveyskeskus
Tartuntataudeista vastaava lääkäri

Kansanterveyslaitos
Infektioepidemiologian osasto,

puhelin (09) 4744 8557
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Ilmoitettavat tartuntataudit

Lääkärin tai hammaslääkärin ilmoitettavat tartun-

tataudit sisältyvät tartuntatauti-asetuksessa lueteltui-

hin yleisvaarallisiin ja ilmoitettaviin tartuntatauteihin. 

Kaikista taudeista ei kuitenkaan tarvitse tehdä tartun-

tatauti-ilmoitusta2. Lääkärin ilmoitusvelvollisuuden 

poistuminen ei vaikuta tautien diagnostiikan, hoidon 

tai tulomenetysten korvattavuuteen.

Ilmoitus tehdään riippumatta siitä, onko potilaalla 

kliininen sairaus vai ei. Jos myöhemmin ilmaantuva 

tieto osoittaa tehdyn ilmoituksen virheelliseksi tai 

puutteelliseksi, ilmoitus peruutetaan tai täydenne-

tään uudella.

HIV-infektiosta ilmoitetaan tartunnan toteamis-

hetkellä, taudin edetessä AIDS-vaiheeseen ja tartun-

nan saaneen kuollessa.

Lääkärin ilmoittamisen tautikohtaiset perusteet 

ovat osoitteessa www.ktl.fi/ttr.

Ilmoituslomakkeet

Tartuntatautien ilmoittamisessa käytetään  loma-

ketta tai tarkoitukseen soveltuvaa atk-järjestelmän tu-

lostetta, joka vastaa lomakesisältöä. Lääkäri ilmoittaa 

tartuntatautitapaukset lääkärin tartuntatauti-ilmoi-

tuslomakkeella A (KTL 100/124) ja HIV-tapaukset lääkärin 

tartuntatauti-ilmoituslomakkeella B (KTL 100/122). Ilmoitus-

lomakkeiden takana on ohjeita lomakkeen täyttämisestä.

Ilmoituksen lähettäminen

Lääkärin tartuntatauti-ilmoitus on tehtävä viimeistään seit-

semän vuorokauden kuluessa ilmoitusperusteiden täyttymises-

tä. Ilmoitus lähetetään suljetussa kuoressa, jossa on merkintä 

»tartuntatauti-ilmoitus».

2Yleisvaaralliset ja ilmoitettavat tartuntataudit
• Creutzfeldt-Jakobin tauti, uusi variantti* 
• EHEC-infektio
• ekinokokkoosi
• Hemofiluksen aiheuttamat septiset taudit ja 

aivokalvontulehdukset*
• hepatiitti A
• hepatiitti B 
• hepatiitti C
• HIV-infektio
• keltakuume
• sukupuoliteitse leviävät klamydiainfektiot*
• kolera
• kuppa
• kurkkumätä
• lavantauti ja pikkulavantauti
• muut salmonellojen aiheuttamat taudit*
• legionelloosi
• listerioosi
• malaria
• meningokokin aiheuttamat septiset taudit ja 

aivokalvontulehdukset
• muut mykobakteeritaudit kuin tuberkuloosi*
• pernarutto
• polio
• rabies
• rutto
• sankkerit
• SARS
• shigellapunatauti
• sikotauti
• tippuri
• toisintokuume*
• tuberkuloosi
• tuhkarokko
• vihurikokko
• virusten aiheuttamat verenvuotokuumeet (ei 

kuitenkaan myyräkuume)

* lääkärin ei tarvitse tehdä tartuntatauti-ilmoitusta
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Ilmoittaja lähettää lääkärin kolmiosai-

sen tartuntatauti-ilmoituslomakkeen A 

sivut 1 ja 2 potilaan asuinpaikkakunnan 

mukaisen sairaanhoitopiirin tartunta-

tautirekisteristä vastaavalle henkilölle. 

Tarkka lähetysosoite varmistetaan tarvit-

taessa vastaanottajalta tai KTL:sta. Sivu 

3 lähetetään potilaan asuinpaikkakun-

nan terveyskeskuksen tartuntataudeista 

vastaavalle lääkärille. Sivu 4 jää potilaan 

asiakirjoihin liitettäväksi.

Lääkärin tartuntatauti-ilmoituslomake 

B lähetetään suoraan valtakunnalliseen 

tartuntatautirekisteriin  osoitteella Kan-

santerveyslaitos, Infektioepidemiologian 

osasto, PL 29, 00301 Helsinki.

Tartunnan jäljitykseen 
liittyvät ilmoitukset

Potilasta hoitava lääkäri on ensisijaises-

ti vastuussa siitä, että potilas ja mahdolli-

sesti muut tartunnan saaneet saatetaan 

tutkimukseen ja hoitoon. Mikäli hoitava 

lääkäri ei voi tehdä itse jäljitystä, hän voi 

käyttää  tartuntatauti-ilmoituslomaketta 

C (KTL 100/126) pyytääkseen terveys-

keskuksen (tai sairaanhoitopiirin) tar-

tuntataudeista vastaavalta lääkäriltä apua 

tehtävän suorittamiseksi. Tämä ilmoitus 

on hävitettävä heti tartunnan leviämisen 

ehkäisemiseen tähtäävien toimenpiteiden 

jälkeen, eikä sitä saa tallettaa potilasasia-

kirjoihin.
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Tietojen luovuttaminen terveyden-
suojeluviranomaiselle

Lääkäri voi luovuttaa sairastuneiden henkilötietoja kun-

nan terveydensuojeluviranomaiselle, jos hän epäilee tai toteaa 

juomaveden tai elintarvikkeen välityksellä leviävää epidemiaa 

(tartuntatautilaki 23 c §). Terveyskeskuksen tartuntataudeista 

vastaavan lääkärin tulee ilmoittaa kunnan eläinlääkintäviran-

omaiselle epäilemästään tai toteamastaan tartuntataudista, 

joka voi olla peräisin eläimestä tai joka voi tarttua ihmisestä 

eläimeen.
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Lääkärin tartuntatauti-ilmoituslomake B
Lähetetään suoraan valtakunnalliseen tar-
tuntatautirekisteriin  osoitteella:
Kansanterveyslaitos, Infektioepidemiologian 
osasto, PL 29, 00301 Helsinki.



14 15

OHJEET TERVEYS-
KESKUKSILLE

Yleistä

Terveyskeskus on vastuussa tartuntatautien torjunnasta 

omalla alueellaan. Tartuntatautisäädösten 1.1.2004 tapahtu-

van muutoksen jälkeen terveyskeskukset saavat täydet henkilö-

tiedot oman alueensa ilmoitettavista tartuntatautitapauksista. 

Näin voidaan entistä paremmin havaita epidemioita ja jäljittää 

tapauksia. Lakimuutos selkiyttää myös henkilötietojen vaihtoa 

epidemiatilanteessa terveyskeskuksen ja terveydensuojeluviran-

omaisen välillä. Muutetun lain mukaan lääkärin on ilmoitettava 

epäilemästään tai toteamastaan juomaveden tai elintarvikkeen 

välityksellä leviävästä epidemiasta terveydensuojeluviranomai-

selle. Tämä ilmoittaminen voi sisältää henkilön tunnistetiedot. 

Ilmoitusten käsittely

Terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri vas-

taanottaa lääkärin tekemät tartuntatauti-ilmoitukset alueensa 

tartuntatautitapauksista. Lääkärin tartuntatauti-ilmoituksen 

sivu 3 jää terveyskeskukseen. Ilmoitukset arkistoidaan ilmoi-

tuspäivän mukaisessa järjestyksessä ja säilytetään lukollisessa 

kaapissa tai lukittavassa tilassa. Ilmoitukset tuhotaan silppua-

malla ilmoittamista seuraavan vuoden loppuun mennessä. 

Niiden tietoja ei saa kopioida tai siirtää terveyskeskuksen rekis-

tereihin tallennettavaksi. 



14 15

Tartuntatautirekisterin tietojen käyttö ja 
tietosuoja

Terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä 

on muuttuneiden säädösten perusteella oikeus käyttää salattua 

Internet-etäkäyttöyhteyttä valtakunnalliseen tartuntatautire-

kisteriin. Terveyskeskusten etäkäyttöön siirrytään kuitenkin 

vaiheittain käyttäjien suuren lukumäärän vuoksi. 

Valtakunnallisen tartuntatautirekisterin etäkäyttöön tarvi-

taan määriteltyyn tarpeeseen perustuva erillinen lupa. Terveys-

keskuksen vastaava lääkäri nimittää tarvittaessa muun toimin-

tayksikkönsä lääkärin tartuntataudeista vastaavaksi lääkäriksi. 

Hän myös nimeää henkilöt, joilla on työhönsä liittyvä tarve 

tartuntatautirekisterin tietojen etäkäyttöön. Luvan  myöntämi-

sen yhteydessä henkilö saa etäkäyttöön oikeuttavat tarkemmat 

ohjeet. Esitys etäkäyttöön oikeutetuista henkilöistä tehdään 

KTL:een. Ennen teknisen etäkäyttöyhteyden avaamista ter-

veyskeskuksen on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suojauk-

sesta huolehditaan asianmukaisesti (23 b §). 

Etäkäytössä tapausten henkilötunnistetietoja on mahdollista 

hyödyntää terveyskeskuksen omalla alueella. Tiedot ovat selat-

tavissa välittömästi sen jälkeen, kun ne ovat siirtyneet tietokan-

taan KTL:ssa tapahtuneen paperilomakkeiden tallennuksen 

tai laboratorion sähköisen ilmoitusten päivittäisen siirtämisen 

jälkeen.

Tiedusteluihin valtakunnallisen tartuntatautirekisterin etä-

käyttöön liittymisestä vastaa KTL:n infektioepidemiologian 

osasto, puhelin (09) 4744 8484.

KTL tai sairaanhoitopiiri huolehtii terveyskeskusten etä-

käyttäjien koulutuksesta. Käyttöön oton edellyttämän teknisen 

valmistelun sekä koulutustarpeen ja tuen vuoksi terveyskeskus-

ten etäkäyttöön siirrytään vähitellen.

KTL tai sairaanhoitopiirin tartuntatautirekisteristä vastaa-

va lääkäri voi luovuttaa terveyskeskuksen tartuntataudeista 

vastaavalle lääkärille asianomaisen terveyskeskuksen toimin-

ta-aluetta koskevia tietoja siinä laajuudessa kuin se on kunnan 

tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluvien tehtävien vuoksi 

välttämätöntä.
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OHJEET SAIRAAN-
HOITOPIIREILLE

Alueellinen tartuntatautirekisteri

Sairaanhoitopiiri ylläpitää tartuntatautilain mukaan alueel-

lista tartuntatautirekisteriä. Sairaanhoitopiirin johtaja nimeää 

alueellisesta tartuntatautirekisteristä vastaavan lääkärin (re-

kisterinpitäjä). KTL ylläpitää alueellisten rekisterinpitäjien ja 

varahenkilöiden yhteystietoja. 

Alueellinen tartuntatautirekisteri muodostuu sairaanhoito-

piirin vastaanottamista lääkärin ilmoituslomakkeista. Alueelli-

seen rekisteriin ei kuulu erillistä sähköistä rekisteriä, vaan tä-

män korvaa valtakunnallisen tartuntatautirekisterin etäkäyttö. 

Sairaanhoitopiirin toteuttama valtakunnallisen tartuntatautire-

kisterin tarkastus- ja täydennystoiminta oman alueensa ilmoi-

tusten osalta on keskeistä valtakunnallisen rekisterin tietojen 

laadun varmistamisessa. Etäkäyttöön sisällytetyt erilaiset tark-

kailu- ja huomautustoiminnot helpottavat tietojen tarkistusta ja 

parantavat laatua.

Ilmoitusten käsittely

Lääkärin ilmoitukset
Sairaanhoitopiirin rekisterinpitäjä vastaanottaa lääkärin tar-

tuntatauti-ilmoituksen sivut 1 ja 2 alueensa tapauksista. Hän 

tarkistaa ilmoituksen oikeellisuuden ja pyytää tarvittaessa il-

moituksen lähettäjältä täydennyksiä tai korjauksia. Tarkistukset 

tulisi tehdä mahdollisimman pian, jotta tietojen hyväksikäyttö-

arvoa heikentävä viive vältettäisiin. Tarkemmat tautikohtaiset 

tarkistusohjeet ovat tartuntatautirekisterin tautiluettelossa 

osoitteessa www.ktl.fi/ttr. 

Lääkärin tartuntatauti-ilmoituksen sivu 2 jää sairaanhoi-

topiiriin. Ilmoitukset arkistoidaan ilmoituspäivän mukaisessa 

järjestyksessä ja säilytetään lukollisessa kaapissa tai lukittavassa 

tilassa. Ilmoitukset tuhotaan silppuamalla ilmoittamista seu-

raavan vuoden loppuun mennessä. Niiden tietoja ei saa kopioi-

da tai siirtää potilastietojärjestelmiin.
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Laboratorion ilmoitukset
Sairaanhoitopiirin rekisterinpitäjä voi selata KTL:n val-

takunnalliseen rekisteriin saapuneita ilmoituksia etäkäytössä 

ilmoitustenkäsittely-toiminnon avulla. Rekisterinpitäjän tulee 

tarkistaa laboratorion ilmoituksia ja ottaa yhteys ilmoittavaan 

laboratorioon tai KTL:een, jos ilmoituksessa on täydennettä-

vää tai korjattavaa. Ilmoitusviiveisiin tulee kiinnittää huomiota, 

koska viive heikentää sairaanhoitopiirissä ja terveyskeskuksessa 

etäkäytön välityksellä hyödynnettävän tiedon merkitystä tor-

juntatoimien tukena.

Ilmoitusten lähettäminen
Sairaanhoitopiiri tiedottaa alueellaan tartuntatauti-ilmoi-

tusten lähetysosoitteen ja ilmoittaa sen myös KTL:een. Sai-

raanhoitopiirin rekisterinpitäjä lähettää lääkärin tartuntatauti-

ilmoituksen sivun 2 tarkistuksen ja mahdollisten täydennysten 

jälkeen osoitteeseen: 

Kansanterveyslaitos, Infektioepidemiologian osasto, PL 29, 

00301 Helsinki.

Tartuntatautirekisterin tietojen käyttö ja 
tietosuoja

Sairaanhoitopiiri analysoi ja hyödyntää tartuntatautirekis-

teriin kertyviä tietoja tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan ta-

valla. Henkilötunnisteita käyttämällä samaa tapausta koskevat 

toistuvat ilmoitukset yhdistyvät rekisterissä toisiinsa. Toistuvas-

ti samalla henkilöllä ilmoitettu tartuntatauti tai mikrobilöydös 

rekisteröidään  uutena tapauksena tautikohtaisten aikavälien 

(yhdistämisaikaväli) avulla. Yksityiskohtaiset tiedot yhdistämis-

aikaväleistä ovat osoitteessa www.ktl.fi/ttr.

Sairaanhoitopiireillä on salattu Internet-etäkäyttöyhteys val-

takunnalliseen tartuntatautirekisteriin. Tapausten henkilötun-

nistetiedot ja kaikki muut rekisteriin merkityt tapaustiedot ovat 

käytettävissä sairaanhoitopiirin omalla alueella mahdollistaen 

tehokkaan torjuntatoiminnan. Tietoja voi selata välittömästi 

sen jälkeen, kun ne ovat siirtyneet tietokantaan KTL:ssa tapah-

tuneen lomakkeiden tallennuksen ja laboratorion sähköisten il-

moitusten päivittäisen siirtämisen jälkeen. Etäkäyttö helpottaa 

lisäksi yhteenvetojen ja tilastojen laatimista ja antaa mahdolli-

suuden tehokkaaseen alueelliseen tiedonvälitykseen.
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Valtakunnallisen tartuntatautirekisterin etäkäyttöön tar-

vitaan määriteltyyn tarpeeseen perustuva erillinen lupa. Lu-

van hakemisen käynnistää sairaanhoitopiiri. Ennen teknisen 

etäkäyttöyhteyden avaamista sairaanhoitopiirin on esitettävä 

selvitys siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmu-

kaisesti (23 b §). 

Tiedusteluihin valtakunnallisen tartuntatautirekisterin etä-

käytöstä vastaa KTL:n infektioepidemiologian osasto, puhelin 

(09) 4744 8484.

KTL huolehtii sairaanhoitopiirien etäkäyttäjien koulu-

tuksesta ja avustaa sairaanhoitopiiriä terveyskeskusten etä-

käyttökoulutuksessa. Sairaanhoitopiiri ylläpitää luetteloa 

valtakunnallisen tartuntatautirekisterin etäkäyttäjistä alueensa 

terveyskeskuksissa.

Sairaanhoitopiirin tartuntatautirekisteristä vastaava lääkäri 

voi luovuttaa vain terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaa-

valle lääkärille asianomaisen terveyskeskuksen toiminta-aluetta 

koskevia tietoja siinä laajuudessa kuin se on kunnan tartunta-

tautien vastustamistyöhön kuuluvien tehtävien vuoksi välttä-

mätöntä.

Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 2003

 pääjohtaja    Pekka Puska

 epidemiologiylilääkäri  Petri Ruutu
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