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219 §
Tartuntatautilain (1227/2016) 9 §:n mukaisen kunnan tartuntatau-
deista vastaavan lääkärin määrääminen

HEL 2020-003124 T 06 01 02

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti määrätä tartuntatauti-
lain 9 §:n mukaiseksi kunnan tartuntataudeista vastaavaksi lääkäriksi 
epidemiologisen toiminnan ylilääkärin (vakanssinumero 023055). 

Samalla toimialajohtaja päätti, että silloin kun yleisvaarallisen tai yleis-
vaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin vaara on ilmeinen, tar-
tuntataudeista vastaavan lääkärin tehtäviä ja tartuntatautilain mukaisia 
päätöksiä voivat tehdä myös seuraavat kuntaan virkasuhteessa olevat 
lääkärit:

Tehtävänimike Vakanssinumero
Terveysasemien johtajalääkäri 026709
Keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri 022100
Digitaalisen terveysaseman johtava ylilääkäri 032587
Epidemiologisen toiminnan lääkäri 034653
Epidemiologisen toiminnan ylilääkäri 029111
Epidemiologisen toiminnan apulaisylilääkäri 021520
Epidemiologisen toiminnan apulaisylilääkäri 025872
Epidemiologisen toiminnan apulaisylilääkäri 029814
Epidemiologisen toiminnan apulaisylilääkäri 031568
Epidemiologisen toiminnan lääkäri 022107
Epidemiologisen toiminnan lääkäri 034845
Epidemiologisen toiminnan lääkäri 019708

 

Päätöksen perustelut

Tartuntatautilain 9 § mukaan kunnan velvollisuutena on järjestää alu-
eellaan tartuntatautilaissa tarkoitettu tartuntatautien vastustamistyö 
osana kansanterveystyötä siten kuin kansanterveyslaissa (66/1972), 
terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja tartuntatautilaissa säädetään. 
Kunnassa on oltava kuntaan virkasuhteessa oleva tartuntataudeista 
vastaava lääkäri. Terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavan lääkä-
rin on otettava selvää epäillyn tai todetun tartuntataudin laadusta ja sen 
levinneisyydestä sekä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin taudin le-
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viämisen estämiseksi. Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu tässä 
laissa tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuranta, epide-
mian selvittämiseksi tai torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä tar-
tuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutkimus, hoito ja 
lääkinnällinen kuntoutus sekä hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 

Tartuntatautilaissa (1227/2016) kunnan tartuntataudeista vastaavasta 
lääkäristä säädetään 9 §:ssä. Helsingin hallintosäännössä ei ole sää-
detty kunnan tartuntataudeista vastaavasta lääkäristä. Sosiaali- ja ter-
veystoimialan toimialajohtajan päätöksen (20.10.2020 § 187) mukaan 
tartuntatautilain 9 §:n mukaisena kunnan tartuntataudeista vastaavana 
lääkärinä toimii epidemiologisen toiminnan ylilääkäri (vakanssinumero 
023055).

Kunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille on tartuntatautilaissa 
asetettu toimivalta päättää kunnan alueella mm. karanteenista (tartun-
tatautilaki 60 §) ja eristämisestä (tartuntatautilaki 63 §) sekä muista 
laissa määritellyistä tartuntataudin torjuntaan liittyvistä toimenpiteistä, 
silloin kun ne ovat välttämättömiä yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi 
perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Näissä ti-
lanteissa joudutaan mahdollisesti tekemään suuri määrä päätöksiä ly-
hyessä ajassa. Hallintolain (434/2003) 43 §:n mukaan päätös voidaan 
tehdä suullisesti mutta se on viipymättä annettava tiedoksi myös kirjal-
lisena oikaisuvaatimusohjeineen. Jotta kirjallisten hallintopäätösten te-
keminen ei viivästy, on välttämätöntä nimetä useampi virkasuhteessa 
oleva lääkäri allekirjoittamaan tartuntatautilain mukaisia päätöksiä sil-
loin kun päätösmäärät ovat suuria. Suuren väestöpohjan vuoksi pää-
töksentekoa ei voida poikkeustilanteissa jättää yhden henkilön toimival-
lan varaan.  Vastaavasti kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin 
tehtävien hoitamisen vaatiessa jatkuvaa päivystysvalmiutta nykyisissä 
pandemiaolosuhteissa, on tartuntataudeista vastaavan lääkärin tehtä-
vien hoitaminen ja tartuntatautilain mukaisia päätösten tekeminen syytä 
mahdollistaa tartuntataudeista vastaavan lääkärin lisäksi useammalle 
virkasuhteiselle lääkärille. 

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan sosiaali- ja terveys-
toimialan toimialajohtaja johtaa sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa ja 
hallintoa. Toimialajohtajalla on tällä perusteella oikeus määrätä tartun-
tataudeista vastaava lääkäri ja tehtävien hoitoon oikeutetut muut lääkä-
rit.

Tämä päätös on voimassa 17.12.2020 alkaen toistaiseksi ja korvaa so-
siaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan 20.10.2020 tekemän päätök-
sen § 187. 

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611
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timo.lukkarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi

Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka


