Vastaus kirjalliseen kysymykseen KK 281/2020 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen suojavarusteiden tasapuoliseen jakamiseen liittyvistä järjestelyistä koronavirusepidemian aikana sekä jakamista koskevien ohjeiden yhdenmukaistamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Arja Juvonen /ps näin kuuluvan
kirjallisen kysymyksen KK 281/2020 vp:
Miten hallitus huolehtii siitä, että suojavarusteita jaetaan tasapuolisesti niin ostopalveluita
tuottaville yksityisille kuin julkisillekin toimijoille ja
aikooko hallitus laatia suojavarusteiden jakamiseen erityisvastuualueille ja sairaanhoitopiireille yksiselitteiset ja yhdenmukaiset raamit ja ohjeet, joita palveluntuottajat ovat peräänkuuluttaneet?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Lähtökohtaisesti kansallinen pandemiasuunnitelma edellyttää toimijoita varautumaan normaaliaikana 3 - 6 kuukauden käyttöä vastaaviin varastoihin kriittisissä materiaaleissa. Kunnilla, kuntayhtymillä sekä yksityisillä toimijoilla on omia varastoja lääkintämateriaaleja. Näiden lisäksi on
Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) varastoimat tuotteet. Keskeistä varastojen riittävyydessä on tarvikkeiden oikea ja tarkoituksenmukainen käyttö. Sosiaali- ja terveysministeriö ja sen alaiset laitokset (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fimea sekä Työterveyslaitos) ovat antaneet ohjeistuksia
tarvikkeiden ja esimerkiksi suojainten asianmukaisesta käytöstä. Lisäksi varastoja täydennetään
koko ajan tavoitteena, että ne riittävät koko arvioidun epidemian ajan. Hallituksen tekemien rajoitustoimien ansiosta epidemian huippua on saatu madallutettua ja se on siirtynyt ajallisesti
eteenpäin.
Koronapandemian alkaessa eri toimijat ovat arvioineet varastotilanteensa ja ryhtyneet täydentämään niitä mahdollisuuksiensa mukaan. Tällä hetkellä kuntien tilanteet vaihtelevat jonkun verran.
Sosiaali- ja terveysministeriö on seurannut suojavarusteiden riittävyyttä kentällä tiiviisti ja on
säännöllisesti yhteydessä sairaanhoitopiirien ja erityisvastuualueiden johtoon, sekä myös kartoittaa kriittisimpien suojavarusteiden akuutteja tarpeita. Tilannekuva materiaalien osalta sosiaali- ja
terveydenhuollon kentällä perustuu sairaanhoitopiirien ja kuntien antamiin tietoihin. Aluehallintovirastot ovat lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä selvittäneet kuntien ja kuntayhtymisen sosiaalihuollon tilannekuvaa viikoittaisella kyselyllä, jossa on kartoitettu myös suojavarusteiden riittävyyttä sosiaalihuollon yksiköissä. Sosiaali- ja terveysministeriössä toimii materiaalisen valmiuden kansallinen koordinaatioryhmä, joka on keskeisessä asemassa suojavarusteiden
eteenpäin jakamisessa. Tilannekuvan selvittämiseen on luotu yhteistyön malli, jonka avulla viikoittain saada mahdollisimman tarkka kuva sairaanhoitopiirien ja kuntien tarpeista. Tilannekuvan
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muodostamista varten on perustettu useita toimijoiden verkostoja ja myös yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat ovat osassa näistä mukana.
Suojavälineet on varattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Erityisvastuualueet ovat vastuussa näiden materiaalien alueellisesta jakamisesta. Ensimmäiset erät on jaettu
asukasmäärän mukaan ja samalla on huomioitu alueiden sairastavuuden eteneminen ja tarve. Sairaanhoitopiirien kautta ne on todetun tarpeen mukaan jaetaan kunnille ja edelleen sieltä palveluntuottajille. Alueiden itse hankkimat materiaalit jaetaan alueiden omien sopimusten mukaisesti.
Toimijat myös täydentävät varastojaan omien hankintaketjuen kautta. Keskitetysti hankittut varusteet jaetaan hyvinkin nopeasti muuttuvan ja päivittyvän tilannekuva mukaan hyödyntäen jatkuvasti saapuvaa tietoa tarpeesta ja suojainten mahdollisimman tekokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Nopeasti muuttuvat tilanne tekee yksiselitteisten ohjeien laatimisen vaikeaksi.
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