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Kansanterveyslaitos (KTL) ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit-
tämiskeskus (Stakes) yhdistyvät 1.1.2009 lähtien organisaatioksi, jonka 
nimi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kansanterveyslaitosta kos-
kevat eri säädöksiin sisältyvät valtuutukset tartuntatautien seurannassa 
ja torjunnassa siirtyvät uudelle laitokselle.
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TARTUNTATAUTIREKISTERIN  
RAKENNE JA TOIMINTA

Tartuntatautien ilmoittamisen ja 
seurannan tavoitteet
Tartuntatautien seurannalla tarkoitetaan 
jatkuvaa ja järjestelmällistä tiedonkeruu-
ta. Sen avulla tehtävät analyysit ja päätel-
mät auttavat suunnittelemaan ja toteutta-
maan kansanterveyttä koskevia toimia ja 
arvioimaan niiden tehoa. Infektiotautien 
tarttuvuuden vuoksi on niiden seurannas-
sa tiettyjä erityispiirteitä, jotka heijastuvat 
yksityiskohtaisiin tavoitteisiin ja keskeisiin 
ominaisuuksiin, ks. taulukko 1.

Taulukko 1. Tartuntatautien seurannan tavoitteita ja 
järjestelmän keskeisiä ominaisuuksia

Havaita
- viiveettä tautitapaukset, jotka edellyttävät pi-
kaista diagnostiikkaa, hoitoa, tartunnanjälji-
tystä tai torjuntaa koskevia toimenpiteitä
- epidemioita
- ajallisia muutoksia tautitapausten esiintymi-
sessä ja erityispiirteissä

Arvioida
- torjuntatoimien tehoa (mm. rokotusohjelma, 
väestöseulonnat, kontaminoituneiden elintar-
vike-erien poistaminen myynnistä)
- taudin aiheuttaman sairastuvuuden ja kuol-
leisuuden kokonaismäärää

Tunnistaa
- alueita, joilla ehkäisyyn ja torjuntaan kohdis-
tuvat lisätutkimukset ovat tarpeen

Järjestelmän keskeisiä ominaisuuksia

Herkkyys (sensitiivisyys)
- havaita seurannan kohteena oleva tauti

Tarkkuus (spesifisyys)
- järjestelmään ilmoitettu potilas sairastaa to-
della seurannan kohteena olevaa tautia

Edustavuus
- tautitapausten edustavuus koko seurannan 
kohteena olevassa väestössä

Ajantasaisuus
- tietojen keruun ajantasaisuus

Järjestelmän herkkyys ja ajantasaisuus 
ovat keskeisiä ominaisuuksia silloin, kun 
pyritään havaitsemaan yksittäisiä mer-
kittäviä tautitapauksia (esim. kurkkumä-

tä, polio) tai epidemioita (esim. salmonel-
la). Toisaalta esimerkiksi tuberkuloosin ja 
eräiden hepatiittien seurannassa spesifi-
syys ja tapauksien hyvä edustavuus suh-
teessa seurattavaan ilmiöön väestössä 
ovat tavoiteltavampia. Millään yksittäisellä 
seurantajärjestelmällä ei voida saavuttaa 
kaikkia seurantatavoitteita.

Nykyinen tartuntatauti-ilmoituksiin 
perustuva, Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen ylläpitämä valtakunnallinen tartun-
tatautirekisteri aloitti toimintansa 1.9.1994. 
Sen toiminta perustuu tartuntatautila-
kiin (583/1986) ja tartuntatautiasetukseen 
(786/1986).

Tämä uusittu ohjeistus kattaa valta-
kunnallisen tartuntatautirekisterin toi-
minnalliset muutokset, joita aiheuttavat 
tartuntatautilain ja -asetuksen 1.1.2009 
voimaan astuvat muutokset sekä aiem-
mat tartuntatautiasetuksen muutokset 
(1376/2006, voimaan 1.1.2007; 1238/2007, 
voimaan 1.1.2008)

Tartuntatautien luokittelu
Tartuntataudit ja tartuntatauteja aiheutta-
vat mikrobilöydökset on jaettu tartunta-
tautien ilmoittamista ja torjuntaa varten 
tartuntatautiasetuksessa kolmeen luok-
kaan: (1) yleisvaaralliset tartuntataudit; (2) 
ilmoitettavat tartuntataudit; ja (3) muut 
rekisteröitävät mikrobilöydökset. Näissä 
ohjeissa selvitetään yksityiskohtaisesti il-
moitusvelvollisuus edellä mainituissa ryh-
missä.

Kaikkien edellä mainittujen kolmen 
ryhmän tapauksissa laboratorio on velvol-
linen ilmoittamaan löydöksestä, joka var-
mistaa kyseisen taudin. Poikkeuksena ovat 
yksinomaan kliiniseen epäilyyn perustuva 
tuberkuloosi, botulismi, variantti Creutz-
feldt-Jakobin tauti sekä rokotushoitoon 
johtanut rabiesaltistus, joissa laboratoriol-
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la ei ole ilmoitusvelvollisuutta.
Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ei pe-

rustu asetuksen tautiryhmitykseen, vaan 
osassa asetuksen määrittelemistä yleisvaa-
rallisista ja ilmoitettavista taudeista lääkä-
ri on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. 
Muut rekisteröitävät mikrobilöydökset -
ryhmässä lääkärillä ei ole ilmoitusvelvolli-
suutta.

Tartuntatautiasetuksessa annet-
tu luokitus vaikuttaa ilmoitusvelvollisuu-

den lisäksi mahdollisuuteen toteuttaa 
tahdonvastaista hoitoa (yleisvaaralliset 
tartuntataudit), hoidon maksullisuuteen 
potilaalle (yleisvaaralliset ja ilmoitettavat 
tartuntataudit) tai tulomenetysten korvat-
tavuuteen, jotka määritellään muissa sää-
döksissä. Lääkärin ilmoittamisvelvollisuus 
ei siis liity suoraan valtuutukseen tahdon-
vastaiseen hoitoon, potilaan mahdollisuu-
teen saada taudin hoito korvauksetta tai 
saada korvauksia tulomenetyksistä.

Vuoden 2009 alusta lääkärien tartunta-
tauti-ilmoittaminen muuttuu siten, että 
lääkärin tartuntatauti-ilmoitus A -lo-
makkeet lähetään suoraan Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitokseen (kuvio 1). Muu-
toksella valmistaudutaan lääkärien säh-
köiseen tartuntatauti-ilmoittamiseen, 
joka aloitetaan v. 2009 pilottiprojektis-
sa. Seurannalle tärkeiden mikrobikan-
tojen tai -näytteiden jatkuva lähettämi-
nen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
asiantuntijalaboratorioihin (tartuntatau-
tirekisterin mikrobikantakokoelma) pe-
rustuu tartuntatautirekisteriä koskeviin 
säädöksiin.

Lomakkeella tehtävien lääkärin ja la-
boratorion tartuntatauti-ilmoitusten tiedot 

tallennetaan keskitetysti Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksessa kolmen arkipäivän 
kuluessa niiden saapumisesta. Sähköisesti 
tehdyt laboratorion tartuntatauti-ilmoituk-
set siirretään tartuntatautirekisterin tieto-
kantaan päivittäin.

Tietojen täydentäminen väestötieto-
järjestelmästä
Valtakunnallisen tartuntatautirekisterin 
tietoja täydennetään väestötietojärjestel-
mästä. Välittömästi täydennettävät tiedot 
ovat asuinpaikan kunta, kotikunta, syn-
tymähetken kansalaisuus sekä nykyinen 
kansalaisuus. Myöhemmin täydennetään 
tiedot, jotka koskevat mahdollista kuole-
maa 30 vrk kuluessa.

Ilmoitus- ja rekisteröintijärjestelmän rakenne

Mikrobiologian laboratorio
ilmoitettava mikrobilöydös

Hoitava lääkäri
ilmoitettava tartuntatauti

mikrobikanta tt-ilmoitus tt-ilmoitus

Valtakunnallinen
tartuntatautirekisteri

Tartuntatautirekisterin
mikrobikantakokoelma

Sairaanhoitopiiri
Terveyskeskus
vastaava lääkäri

Väestötieto-
järjestelmä

muistutus ilmoittamisesta

etäkäyttöyhteys etäkäyttöyhteys

palaute

Kuvio 1. Ilmoitus- ja rekisteröintijärjestelmä



6

Tietosuoja ja rekisterin käyttäjät
Tartuntatautirekisterin sisältämien henki-
lötietojen vuoksi tartuntatauti-ilmoituksi-
en käsittely ja sähköisten rekisteritietojen 
hallinta toteutetaan huolellista tietosuojaa 
noudattaen. Järjestelmä on suojattu niin, 
että vain tartuntatautirekisterin toiminnan 
ylläpidosta vastaavat pääsevät niihin kä-
siksi. Tartuntatautirekisterin ilmoittamis- 
ja etäkäyttötoiminnoissa tietoliikenne on 
vahvasti salattua.

Lain 23 a § 1 momentista poistuu mai-
ninta alueellisesta tartuntatautirekisteris-
tä, joka on koostunut sairaanhoitopiirissä 
arkistoiduista paperilomakkeiden kappa-
leista. Lakiin on lisätty (23 a §) sairaanhoi-
topiirin velvoite korjata virheellisiä ja täy-
dentää puuttuvia oman sairaanhoitopiirin 
alueen tietoja tartuntatautirekisterissä.

Sairaanhoitopiirissä nimetään tar-
tuntataudeista vastaava lääkäri sekä sai-
raanhoitopiirissä ja terveyskeskuksessa 
ne henkilöt, joilla on työhönsä liittyvä tar-
ve tartuntatautirekisterin tietojen etäkäyt-
töön.

Tartuntatautirekisterin tietoja ei saa 
kopioida tai siirtää terveyskeskuksen tai 
sairaanhoitopiirin potilasrekisteriin tallen-
nettavaksi (tartuntatautilaki 23 a §).

Tietojen luovuttaminen  
tartuntatautirekisteristä
Sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vas-
taava lääkäri ja terveyskeskuksen tartun-
tataudeista vastaava lääkäri voivat saada 
oman alueensa ilmoitustiedot valtakunnal-
lisesta tartuntatautirekisteristä käyttäen 
salattua www-yhteyttä.

Valtakunnallisesta tartuntatautirekis-
teristä ei luovuteta jatkuvasti tietoja HIV-
tapauksista muualle kuin sairaanhoito-
piireihin. Tartuntatautilain perustelujen 
mukaisesti epidemiaa epäiltäessä HIV-in-
fektoituneiden henkilötietojen luovuttami-
nen on mahdollista tartuntatautilain 40 a 
§:n 4. momentin säännösten perusteella.

Sairaanhoitopiirin tartuntataudeista 
vastaava lääkäri voi luovuttaa valtakunnal-
lisesta tartuntatautirekisteristä saamiaan 

tietoja terveyskeskuksen tartuntataudeis-
ta vastaavalle lääkärille siinä laajuudessa 
kuin se on kunnan tartuntatautien vastus-
tamistyöhön kuuluvien tehtävien vuoksi 
välttämätöntä.

Valtakunnallisen tartuntatautirekiste-
rin tietoja voidaan luovuttaa tutkimuskäyt-
töön (tartuntatautilaki 23 b §). Päätöksen 
tietojen luovutuksesta tekee Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos kuultuaan tietosuoja-
valtuutettua.

Tilastot
Tartuntatautirekisteriin tehtyjen ilmoitus-
ten ja väestötietojärjestelmästä saatujen 
tietojen perusteella laaditaan julkista käyt-
töä varten tilastoja. Ne löytyvät osoitteesta 
http://tartuntatautirekisteri.fi/tilastot. Ta-
paus tilastoidaan tartuntatautirekisterissä 
ensisijaisesti asuinkuntaan, sen puuttuessa 
kotikuntaan ja näiden molempien puuttu-
essa hoitopaikan kuntaan.

Tilastot laaditaan siten, että niiden tie-
toyhdistelmien perusteella yksittäistä ta-
pausta ei voida tunnistaa. Tästä syystä ti-
lastoissa ei ole tautitapausten jakautumaa 
kuntiin tai terveyskeskuksiin.

Samalle henkilölle ilmoitetun saman 
tartuntataudin tai mikrobilöydöksen rekis-
teröimisessä uutena tapauksena käytetään 
tautikohtaista aikaväliä (yhdistämisaikavä-
li). Yksityiskohtaiset tiedot yhdistämisaika-
väleistä ovat osoitteessa  
http://tartuntatautirekisteri.fi/tautiluettelo.

Analyysi ja tiedottaminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sairaan-
hoitopiiri ja terveyskeskus analysoivat 
kertyviä ilmoitustietoja edellä mainittu-
jen seurantatavoitteiden toteuttamiseksi. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee 
tartuntatautirekisterin tietojen perusteel-
la yhteenvetotietoja vuosittain Tartunta-
taudit Suomessa -raportissa. Sairaan-
hoitopiirit ja kunnat tiedottavat alueensa 
tartuntatautitilanteesta huomioiden tieto-
suojaan liittyvät näkökohdat. Taulukossa 
2 on esimerkkejä tartuntatautirekisterin 
tietojen jatkuvasta tai hankekohtaises-
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Taulukko 2. Esimerkkejä tartuntatautirekisterin tietojen käytöstä

Käyttäjät Sisältö Aikaväli Väline 

Julkiset tilastot Tartuntatautirekisterin 
vakiotilastot 

viikoittain internet: http://tartuntatautirekisteri.fi/tilastot

Tartuntatautirekisterin 
vuosiraportti 

vuosittain internet: http://tartuntatautirekisteri.fi/vuosiraportti
painettu julkaisu

Terveyskeskukset Terveyskeskusalueen 
tapausten yksityiskohtainen 
tarkastelu 

jatkuva etäkäyttöjärjestelmä 

Sairaanhoitopiirit Sairaanhoitopiirin tapausten 
yksityiskohtainen tarkastelu 

jatkuva etäkäyttöjärjestelmä 

Mikrobiologit ja 
infektiolääkärit 

Viruslöydösraportti viikoittain sähköpostijakelu 

Laboratoriot ja 
sairaanhoitopiirit 

Mikrobilöydösten 
palauteraportti 
(mikrobikantakokoelma) 

2 kertaa vuodessa sähköpostijakelu 

Tutkijat Tartuntatautirekisterin 
tietoja 

pyydettäessä henkilötietoja vain luvanvaraisesti 

ta hyödyntämisestä. Näiden lisäksi val-
takunnallisesta tartuntatautirekisteristä 
lähetetään säännöllisesti tapauskohtai-
sia tietoja ilman henkilötunnisteita Tuk-
holmassa sijaitsevan Euroopan tautikes-

kuksen (European Centre for Disease 
Prevention and Control, ECDC) tartunta-
tautien seurantajärjestelmään. Maailman 
terveysjärjestö WHO:iin lähetetään sään-
nöllisesti tilastotietoja.
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Ilmoitettavat löydökset
Ilmoitus tehdään, kun laboratoriossa to-
detaan tartuntatautiasetuksessa mainittua 
yleisvaarallista tai ilmoitettavaa tartuntatau-
tia aiheuttava tai muu rekisteröitävä mikro-
bilöydös. Ilmoituspäätöksen perusteena ovat 
tartuntatautirekisterin mikrobinimikkeistös-
sä (http://tartuntatautirekisteri.fi /mikrobi-
luettelo ) esitetyt diagnostiset kriteerit.

Ilmoittaminen
Laboratorio ilmoittaa löydökset käyttä-
en joko Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen lomaketta “Tartuntatau-
ti-ilmoitus D - laboratorion ilmoi-
tus ja kantakokoelmalähete” (THL 
100/120), tietojärjestelmän tuotta-
maa lomakesisältöä vastaavaa tu-
lostetta tai tarkoitukseen sopivaa 
tartuntatauti-ilmoitustietojen hal-
linta- ja siirto-ohjelmaa. Tartunta-
tauti-ilmoitus D -lomake sisältää 
ilmoitusosan (sivu 1) lisäksi kanta-
kokoelmalähetteen (sivu 2). Paperi-
lomakkeen kolmas sivu jää ilmoit-
tavaan laboratorioon.

Ilmoituksissa käytetään tartun-
tatautirekisterin mikrobinimikkeis-
tön (http://tartuntatautirekisteri.fi /
mikrobiluettelo) nimikkeitä. Ilmoi-
tuksen tulee sisältää lomakkeessa 
edellytetyt tiedot. Ilmoitukset laa-
ditaan ja lähetetään huolellista tie-
tosuojaa noudattaen.

Jokaisesta diagnostisesta löy-
döksestä tehdään erillinen ilmoi-
tus. Jos sama diagnostinen löydös 
todetaan useamman kerran samas-
sa näytelaadussa, tehdään vain yksi 
ilmoitus. Ilmoitukseen merkitään 
ensimmäisen näytteen näytteenot-
topäivämäärä (pariseerumeista en-
simmäisen ottopäivämäärä)a).

MIKROBILÖYDÖSTEN ILMOITTAMINEN JA 
KANTAKOKOELMA

a)Täydennys-, korjaus- tai peruutusil-
moitus on tarpeen, jos

• ilmoitettu tieto osoittautuu vääräksi
• sairaanhoitopiiri tai Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos pyytää täyden-
nystä

• laboratorio toteaa mikrobista mer-
kittävää uutta, kuten 
– mikrobin tarkemman nimen 
– mikrobin tarkemman tyypin 
– ilmoitettavan resistenssiominai-

suuden.

Lomake D, laboratorion ilmoitus ja kantakokoelmalähete, sivu 2

KANTAKOKOELMALÄHETE

(Kullekin mikrobilöydökselle täytetään oma lomake)

Laboratorion
perusilmoitus D-07-

Löydös Mikrobin nimi* Mikrobin tunnus (tartuntatautirekisterin mikrobinimikkeistö)*

Näytteenottopäivämäärä* (pariseeruminäytteistä ensimmäisen pvm)

Mikrobin tyyppi tai ominaisuus (esim. sero-, faagi- tai genotyyppi, toksiinin tuotto tai toksiinigeeni, bioryhmä tai mikrobilääkeresistenssi)*

Mikrobin toteamistapa*

Viljely
PCR- tai muu
NH-osoitus Ag-osoitus Vasta-aineet

Suora
mikroskopointi

Näytelaatu (yksi vaihtoehto)*

Veri
Seerumi tai
plasma Likvori Uloste

Yskös- tai
bronkoskopia-
näyte (esim.BAL)

Genitaali-
limakalvolta

Hoitopaikka Hoitopaikan nimi Osasto tai toimipiste

Hoitopaikan kunta

Ilmoittava tai
kannan lähettävä
laboratorio

Laboratorion nimi Laboratorion tunnus*

Ilmoituspäivämäärä Ilmoittajan nimi

Sivun alaosa täytetään tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan lähetettävistä kannoista tai näytteistä*
Suolisto-
bakteerit*

API-koodi

Agglutinaatiotestitulokset

Oireet (kliininen infektio)

Muu, mikä

Yhteystiedot* Nimi Puhelin

Lähetysosoite*
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kantakokoelma
Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen merkintöjä

Vastauspvm Vastaajan nimi
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Virtsa

O-aggl.

oksidaasi

ONPG

laktoosi

glukoosi

mannitoli

kaasu

ureaasi

indoli

H2S

sitraatti

liikkuvuus

Näytteenoton
syy
Salmonellat ja
resistentit mikrobit.
(tarvittaessa myös
muut mikrobit)

Mikä API-testi

H-aggl.

Lisätiedot*

Seuranta

Mikrobin
resistenssi*

MIC-tulos (mg/l)*
Oksasilliini Vankomysiini

Muita tuloksia (+ tai -)

Stx

hippuraatti

Kannan saapumispvm

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kantakokoelma  2 (3)

Syvä punktio-
näyte tai koepala Iholta

Ulkomaanmatka tai risteily (oireet ovat alkaneet matkan/risteilyn aikana tai 7 vrk kuluessa sen päättymisestä)

1 Kyllä

Henkilötiedot Henkilötunnus (ilmoitetaan kaikista löydöksistä) Sukupuoli

1 Mies 2 Nainen

Nielusta tai
nenänielusta
(esim.imulima)

Poskion-
teloerite Välikorvaerite Muu, mikä

Sierai-
mesta

Maa/kaupunki

2 Ei matkoja
Tietoa ei pys-

0 tytty saamaan

Nimi ilmoitetaan aina yleisvaaralliseen tai ilmoitettavaan tautiin viittaavassa mikrobilöydöksessä tai mikäli henkilötunnus on puutteellinen
Sukunimi Etunimi

Ulosteviljely
Tiedot täytetään
salmonella,- shigella-
ja kampylobakteeri-
löydöksistä

Teikoplaniini Penisilliini

Seulonta Epidemiaepäily Ei tietoa

Varmistus (antigeeni/NH-testi/PCR)*
mecA-geeni van-geenit Muu, mikä

Muu, mikä

Ilmoittavan laboratorion näytenumero
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Jos sama löydös todetaan usealla eri 
tavalla (viljely ja esim. PCR-osoitus), teh-
dään ilmoitus ensisijaisesti viljellystä löy-
döksestä, mieluiten kaikista löydöksistä.

Lomakkeella tehty ilmoitus lähetetään 
lomakkeessa mainittuun osoitteeseen sul-
jetussa kirjekuoressa, jossa on merkintä 
“Tartuntatauti-ilmoitus”.

Ilmoitus on lähetettävä kolmen päivän 
kuluessa ilmoittamisperusteet täyttävän 
löydöksen toteamisesta.

Henkilötunnisteita käyttäen samaa ta-
pausta koskevat toistuvat ilmoitukset yh-
distyvät rekisterissä toisiinsab).

b)Tartuntatautilain ja -asetuksen mukaan 
henkilötiedot ilmoitetaan seuraavasti:
• Täydellinen henkilötunnus ilmoite-

taan aina
• Yleisvaarallisissa ja ilmoitettavissa 

tartuntataudeissa ilmoitetaan myös 
nimi

• Muissa rekisteröitävissä mikrobilöy-
döksissä ilmoitetaan nimi, jos henki-
lötunnus on puutteellinen (esim. vas-
tasyntyneet ja ulkomaalaiset)

Toistuvasti samalla henkilöllä ilmoitettu 
tartuntatauti tai mikrobilöydös rekisteröi-
dään uutena tapauksena käyttämällä tau-
tikohtaista aikaväliä (yhdistämisaikaväli). 
Yksityiskohtaiset tiedot yhdistämisaikavä-
leistä ovat osoitteessa http:// 
tartuntatautirekisteri.fi/mikrobiluettelo.

Kantakokoelmalähete
Epidemioiden varhaiseksi toteamiseksi 
sekä torjuntaohjelmien suunnittelemiseksi 
ja toteuttamiseksi seurataan eräiden mik-
robien tarkkaa tyyppijakaumaa tai lääke-
herkkyysominaisuuksia keskitetysti. Sen 
vuoksi laboratorioita pyydetään lähettä-
mään tartuntatautilain ja -asetuksen pe-
rusteella mikrobikantoja tai näytteitä Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitokseen.

Tartuntatautirekisterin kantakokoelman 
mikrobikohtaiset seurantatavoitteet, tehtä-
vät määritykset ja tieto niistä annettavasta 
palautteesta löytyvät osoitteesta http:// 
tartuntatautirekisteri.fi/kantakokoelma. El-

lei toisin mainita, kantojen ja näytteiden 
lähetteenä käytetään ”Tartuntatauti-ilmoi-
tus D - Laboratorion ilmoitus ja kantako-
koelmalähete” -lomakkeen sivua 2, joka 
täytetään kokonaan sen mukaan kuin lä-
hettävässä laboratoriossa on tehty lomak-
keeseen merkittyjä kantaan tai näytteeseen 
liittyviä tutkimuksia. Lähetteenä voidaan 
käyttää myös tietojärjestelmän tuottamaa, 
lomakkeen sivua 2 vastaavaa tulostetta.

Tartuntatauti-ilmoituslomakkeen D 
täyttöohjeet on luettavissa ja tulostettavis-
sa, ks. liite1.

Lähetettävät kannat ja näytteet
Ellei toisin mainita, kannat tai näytteet lä-
hetteineen toimitetaan osoitteeseen: Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos, Kantakokoelma, 
Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki.

Tiedusteluja voi tehdä tarvittaessa pu-
helimitse 020 610 6000.

Bakteerit

Bordetella pertussis -kannat

Corynebacterium diphtheriae, Corynebacteri-
um ulcerans ja Corynebacterium pseudotuber-
culosis, toksiinia tuottavat kannat

Enterokokit, VRE eli vankomysiinille tai tei-
koplaniinille resistentit kannat

Enterohemorraginen Escherichia coli (EHEC) 
-kannat

Haemophilus influenzae, verestä ja likvorista 
eristetyt kannat

Legionellakannat

Listeria monocytogenes -kannat

Mycobacterium tuberculosis complex* -kannat

Neisseria meningitidis, verestä ja likvorista 
eristetyt kannat

Salmonellakannat

Shigellakannat

Stafylokokit, vankomysiiniherkkyydeltään 
alentuneet kannat

Staphylococcus aureus, MRSA eli oksasilliinil-
le resistentit kannat

Streptococcus agalactiae, verestä ja likvorista 
eristetyt kannat

Streptococcus pneumoniae, verestä ja likvoris-
ta eristetyt kannat

Streptococcus pyogenes, verestä ja likvorista 
eristetyt kannat

Vibrio cholerae -kannat

* Mycobacterium tuberculosis complex - kannat lähetetään 
osoitteeseen:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, mykobakteerilaboratorio, 
Kiinamyllynkatu 13, 20520 Turku.  
Puhelinnumero: 020 610 6600
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Virukset

Enterovirukset*, ulostelöydökset: kannat tai 
näytteet

Hepatiitti A -näytteet

HIV-näytteet

Poliovirus, kannat ja näytteet

Sikotautivirusnäytteet

Tuhkarokkovirusnäytteet

Vihurirokkovirusnäytteet
*Sisältää myös coxsackie- ja echovirukset sekä tyypittämättö-
mät enterovirukset.

Parasiitit

Malarianäytteet*
*Malariatapauksissa lähetetään veren sively- ja paksupisara-
valmiste osoitteeseen:

HUSLAB/Kliininen mikrobiologia, näytteiden vastaanotto, pa-
rasitologian yksikkö, Haartmaninkatu 3, 00290 Helsinki. Puhe-
linnumero (09) 4717 5992 tai (09) 1912 6297. 

Muut toimenpiteet
Jos laboratorion toteama mikrobi varmis-
taa lääkärin ilmoitusvelvollisuuden alai-
sen tartuntatautitapauksen, laboratorion 
tulee muistuttaa tutkimusvastauksessaan 
lääkäriä ilmoitusvelvollisuudesta. Muis-
tutus voidaan tehdä vastaukseen liitetyllä 
tekstillä “Lääkärillä on ilmoitusvelvollisuus 
taudista.”

Laboratorion sähköinen 
tartuntatauti-ilmoittaminen
Laboratorion tietojärjestelmä tuottaa il-
moittamiskriteerit täyttävistä löydöksistä 
sähköiset tartuntatauti-ilmoitukset siirto-
tiedostoon. Siirtotiedosto sisältää teksti-
muodossa samat tiedot kuin tartuntatauti-
ilmoitus D-lomake. Yksi siirtotiedosto voi 
sisältää yhden tai useamman tartuntatau-
ti-ilmoituksen tiedot. Jos laboratorio käyt-
tää itse tehtyä tietojärjestelmää, se tekee 
tarvittavat muutokset. Jos järjestelmä on 
ulkopuolisen toimittajan toteuttama, voi 
toimittaja tehdä muutokset. Useihin kau-
pallisiin ohjelmiin on saatavissa siirtotie-
doston tuottava osa. Laboratorion tieto-
järjestelmä voi automaattisesti tulostaa 
kantalähetteen, jos kyseinen löydös tulee 
lähettää kantakokoelmaan. Tuloste sisältää 
D-lomakkeen sivun 2 tiedot.

Sähköisiä tartuntatauti-ilmoituksia 
tehtäessä käytetään erilaisia atk-taustare-
kistereitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
tarjoaa mm. tartuntatautirekisterin mikro-
bi- ja tartuntapaikkaluettelot siirrettävik-
si osoitteessa http://tartuntatautirekisteri.
fi/ohjeet/tiedonsiirto. Samassa osoitteessa 
ovat myös yhteystiedot lisätietojen saami-
seksi sähköisestä ilmoittamisesta.

Ilmoitusten salakirjoittaminen ja 
lähettäminen
Ennen lähettämistä valtakunnalliseen tar-
tuntatautirekisteriin pitää siirtotiedosto 
salakirjoittaa. Salakirjoitus tehdään PGP-
ohjelmalla, joka on ilmainen julkisohjel-
ma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi 
toimittaa PGP-ohjelman joko valmiina 
suoritettavana ohjelmana (OpenVMS tai 
Windows) tai lähdekoodina (esim. Unix). 
Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sesta on saatavilla tartuntatautirekisterin 
julkinen salakirjoitusavain, laboratori-
on julkinen ja salainen salakirjoitusavain 
sekä PGP:n asennus- ja automatisointi-
ohje.

Salakirjoitettu siirtotiedosto lähete-
tään Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
seen FTP-siirtona (File Transfer Proto-
col). FTP-siirtoyhteys otetaan Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen palvelinkoneelle 
käyttämällä laboratoriokohtaista käyttäjä-
tunnusta ja salasanaa.

Ilmoitusten siirtäminen 
tartuntatautirekisteriin ja palaute
FTP-palvelinkoneelle saapuneet salakir-
joitetut siirtotiedostot siirretään Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen sisäverkon 
palvelimelle. Tiedostojen salakirjoitus 
puretaan ja niiden sisältämät ilmoitukset 
siirretään tartuntatautirekisteriin. Siir-
täminen tapahtuu noin puolen tunnin si-
sällä tiedoston vastaanottamisesta.

Tartuntatautirekisteriin siirretyis-
tä ilmoituksista lähetetään sähköpos-
titse automaattinen kuittausviesti il-
moittavaan laboratorioon. Viestissä on 
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yhteenvetona kutakin mikrobia koske-
vien ilmoitusten lukumäärä sekä ilmoi-
tuksen viitenumero ja mikrobin nimi. 
Niille laboratorioille, joiden viimeisim-

män rekisteriin siirretyn ilmoituksen il-
moituspäivästä on kulunut yli seitsemän 
päivää, lähetetään sähköpostitse auto-
maattinen muistutus.

Helsingissä 01.12.2008 

Pääjohtaja Pekka Puska

Tutkimusprofessori Petri Ruutu
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SUOLISTOBAKTEERIT: Täytetään soveltuvin osin.  Myös muiden
bakteerilajien, kuten listerian tunnistustuloksia voi ilmoittaa tässä.

NÄYTTEENOTON SYY (salmonellat ja resistentit mikrobit):
Tieto siitä, onko näyte otettu oireisesta (kliinisestä infektiosta) vai
seuranta-, seulonta- tai epidemiaselvitystarkoituksessa, auttaa
tyypittämis- ja epidemiaselvitystyötä. Myös muiden bakteerilajien
kuten Clostridium difficile näytteenoton syitä voi ilmoittaa tässä.

MIKROBIN RESISTENSSI: MIC-tulos (mg/l) merkitään kunkin
testatun mikrobilääkkeen osalta. Varmistustestitulos (positiivinen)
merkitään kyseisen testin kohdalle (mecA, van, muu). Kohtaan muu
merkitään lääkkeen tai geenin nimi.

LISÄTIEDOT: Tähän voi kirjata lisätietoja, joita tarvitaan löydöksen
tulkinnassa tai jatkotutkimuksissa (kysymyksenasettelu, taudin vakavuus,
epidemiaepäily, poikkeavat laboratoriotestitulokset).

YHTEYSTIEDOT: Laboratorion puhelinnumero ja yhteyshenkilön
nimi, johon voidaan tarvittaessa ottaa yhteyttä puhelimitse.

TIEDUSTELUT
Tartuntatautien ilmoittamisesta sairaanhoitopiiristä tai
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, puhelin 020 610 6000 (keskus)
tai 020 610 8484 (tartuntatautirekisteri)

Kantojen tai näytteiden lähettämisestä:
Suolistobakteerit ja listeria, muut bakteerit ja virukset: Lisäohjeita voi
kysyä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, puhelin 020 610 6000.
Mykobakteerit: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Mykobakteeri-
laboratorio, puhelin 020 610 6000 (keskus) tai 020 610 6611
(laboratorio)

MUITA OHJEITA
Tartuntatauti-ilmoituslomakkeiden tilausosoite:

Edita Prima Oy
Tuotehallinta
PL 480, 00043 EDITA
Puhelin 020 450 2462, faksi 020 450 2470
Sähköposti asiakaspalvelu.prima@edita.fi
Lomakkeet ovat maksuttomia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut kantojen lähettämisestä
yksityiskohtaiset ohjeet; Tartuntatautien ilmoittaminen - ohjeet
laboratorioille C9/2008.

TARTUNTATAUTI-ILMOITUS D

Tartuntatauti-ilmoituksen ja kantalähetelomakkeen postitus:
Sivu 1 (laboratorioilmoitus) lähetetään osoitteella
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, PL 29, 00301 HELSINKI
Sivu 2 (kantalähetelomake) lähetetään kannan tai näytteen
mukana osoitteella
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kantakokoelma,
Mannerheimintie 166, 00300 HELSINKI
Poikkeuksena:
1) Mykobakteerit, jotka lähetetään sivun 2 kera osoitteeseen:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mykobakteerilaboratorio,
Kiinamyllynkatu 13, 20520 Turku
2) Malariatapauksissa lähetetään veren sively- ja paksupisaravalmiste
osoitteeseen: HUSLAB/ Kliininen mikrobiologia, näytteiden vastaanotto,
parasitologian yksikkö, Haartmaninkatu 3, 00290 Helsinki
Sivu 3 jää ilmoittajalle ja kannan tai näytteen lähettäjälle.

Täydennys-, korjaus- tai peruutusilmoituksen viite:
Ilmoitukseen merkitään viitteeksi samasta tapauksesta tehdyn
perusilmoituksen viite.

LÖYDÖS
Mikrobin nimi ja tunnus: Ajantasainen mikrobinimikkeistö löytyy
osoitteesta http://tartuntatautirekisteri.fi/mikrobiluettelo
Mikrobin tyyppi tai ominaisuus tai resistenssi: Ajantasaisen
mikrobinimikkeistön mukaisesti kirjataan löydökseen tai näytteeseen
liittyvä ominaisuus (esimerkiksi sero-, faagi-, tai genotyyppi, toksiinin
tuotto tai toksiinigeeni, bioryhmä tai mikrobilääkeresistenssi).

Näytteenottopäivämäärä:
Jokaisesta diagnostisesta löydöksestä tehdään erillinen ilmoitus. Jos
sama diagnostinen löydös todetaan useamman kerran samasta
näytelaadusta, tehdään vain yksi ilmoitus. Ilmoitukseen merkitään
ensimmäisen näytteen ottopäivämäärä (pariseeruminäytteistä
ensimmäisen ottopäivämäärä).

Mikrobin toteamistapa:  Viljely on ensisijaisesti ilmoitettava
toteamistapa riippumatta siitä, onko sama mikrobi todettu muillakin
tavoilla (esim. PCR -osoituksella).

Näytelaatu:  Yhdellä ilmoituksella ilmoitetaan yhdestä näytelaadusta
tehty löydös. Jos vastaava löydös tehdään myös toisesta näytelaadusta,
tehdään siitä erillinen ilmoitus. (esim. sekä verestä että aivo-selkäydin-
nesteestä tehdystä löydöksestä tehdään kaksi ilmoitusta.)

ILMOITTAVA TAI KANNAN LÄHETTÄVÄ LABORATORIO
Laboratorion tunnus: Ilmoittavan laboratorion tunnus Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä tartuntatautirekisterin
laboratorioluettelosta.

Bakteerit
Bordetella pertussis - kannat
Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans ja Corynebacterium
pseudotuberculosis, toksiinia tuottavat kannat
Enterokokit, VRE eli vankomysiinille tai teikoplaniinille resistentit kannat
Enterohemorraginen Escherichia coli (EHEC) -kannat
Haemophilus influenzae, verestä ja likvorista eristetyt kannat
Legionellakannat
Listeria monocytogenes -kannat
Mycobacterium tuberculosis complex* -kannat
Neisseria meningitidis, verestä ja likvorista eristetyt kannat
Salmonellakannat
Shigellakannat
Stafylokokit, vankomysiiniherkkyydeltään alentuneet kannat
Staphylococcus aureus, MRSA eli oksasilliinille resistentit kannat
Streptococcus agalactiae, verestä ja likvorista eristetyt kannat
Streptococcus pneumoniae, verestä ja likvorista eristetyt kannat
Streptococcus pyogenes, verestä ja likvorista eristetyt kannat
Vibrio cholerae -kannat
* Mycobacterium tuberculosis complex - kannat lähetetään osoitteeseen:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
Mykobakteerilaboratorio,
Kiinamyllynkatu 13, 20520 Turku.
Puhelinnumero: 020 610 6000

Virukset
Enterovirukset*, ulostelöydökset: kannat tai näytteet
Hepatiitti A -näytteet
HIV-näytteet
Poliovirus, kannat ja näytteet
Sikotautivirusnäytteet
Tuhkarokkovirusnäytteet
Vihurirokkovirusnäytteet

*Sisältää myös coxsackie- ja echovirukset sekä tyypittämättömät
enterovirukset.

Parasiitit
Malarianäytteet*
* Malariatapauksissa lähetetään veren sively- ja paksupisaravalmiste
osoitteeseen:
HUSLAB/Kliininen mikrobiologia,
näytteiden vastaanotto, parasitologian yksikkö,
Haartmaninkatu 3, 00290 Helsinki.
Puhelinnumero (09) 4717 5992 tai (09) 1912 6297.

LÄHETETTÄVÄT KANNAT JA NÄYTTEET
Ellei toisin mainita, kannat tai näytteet lähetteineen toimitetaan osoitteeseen:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kantakokoelma, Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki.
Tiedusteluja voi tehdä tarvittaessa puhelimitse 020 610 6000.
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