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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rokotuslain 9 §:n 1 
momentin kumoamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Maailman Terveysjärjestö (WHO) tulee to
dennäköisesti vielä tämän vuoden aikana julis
tamaan maailman isorokosta vapaaksi. Isoro
kon tartuntavaaran vähenemisen johdosta roko-

tuslakiin sisältyvät määräykset merimiesten, tul
li- ja luotsilaitoksen sekä terveydenhuoltohen
kilöstön pakollisista isorokkorokotuksista ehdo
tetaan kumottaviksi. 

PERUSTELUT. 

Nykyisen lainsäädännön mukaan vaaditaan 
ulkomaan liikenteeseen käytettävien alusten 
miehistöksi, tulli- ja luotsilaitoksen sekä yleisen 
terveyden- ja sairaanhoidon palveluksiin otetta
viita sekä lääketieteen, sairaanhoidon ja kodin
hoidon opiskelijoilta ja näihin verrattavilta to
distus siitä, että heidät on viimeisen viiden 
vuoden aikana rokotettu isorokkoa vastaan, mi
käli he eivät ole tautia sairastaneet. Rokotus
suojan ylläpitämiseksi heidät on, lääkintöhalli
tuksen antamien ohjeiden mukaan, kolmen vuo
den välein uusintarokotettu. 

Maailman Terveysjärjestön hallintoneuvosto 
on tammikuun 25 päivänä 1980 pitämässään 
istunnossa todennut, että viimeinen määritetty 
isorokkatapaus oli Somaliassa vuonna 1977. 
Aiemmin isorokkoa esiintyneissä maissa suori
tetuissa perusteellisissa tutkimuksissa tautia ei 
ole enää löytynyt. Edellä olevan johdosta Maail
man Terveysjärjestön hallintoneuvosto on hy
väksynyt suosituksen, jonka mukaan isorokko
rokotuksista tulisi luopua eikä erityisiä iso
rokkorokotustodistuksia tulisi enää vaatia mat
kailijoilta. 
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Lääkintöhallitus on vuodelle 1979 antamis
saan ohjeissa poistanut isorokkorokotuksen las
ten rokotusohjelmasta. Vuoden 1980 alusta lu
kien myös varusmiesten pakollisista isorokko
rokotuksista on luovuttu. 

Eri lakeihin sisältyvät tartuntatauteja koske
vat säännökset ovat vanhentuneita, kuten sosi
aali- ja terveysministeriön asettama sukupuoli
tautitoimikunta totesi jo vuonna 1972 jättä
mässään mietinnössä. Lääkintöhallituksessa on 
valmisteltavana esitys tartuntatautilaiksi, joka 
tulee korvaamaan nykyisen sukupuolitautilain, 
rokotuslain, pitalitautilain, osia tuberkuloosi
laista sekä terveydenhoitolaissa olevat tartunta
tauteja koskevat säännökset. Tartuntatautilaki
esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä tä
män vuoden aikana. Kuitenkin jo tässä vaihees
sa on pidettävä aiheellisena poistaa pakollisia 
isorokkorokotuksia koskevat määräykset voi
massa olevasta lainsäädännöstä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
rokotuslain 9 § :n 1 momentin kumoamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Täten kumotaan 14 päivänä kesäkuuta 1951 
annetun rokotuslain (361/51) 9 §:n 1 mo
mentti. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 1980. 
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