Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 43/2021 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden koronarokotuksista ja työturvallisuudesta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Mia Laihon /kok näin kuuluvan
kirjallisen kysymyksen KK 43/2021 vp:
Onko hallitus harkinnut välitöntä asiakastyötä tekevän koko sote-henkilöstön rokottamista,
miten välitöntä potilastyötä tekevien ammattilaisten työturvallisuus on varmistettu,
jos valmiuslaki jouduttaisiin ottamaan käyttöön, velvoitetaanko rokottamattomia työntekijöitä osallistumaan mahdollisten koronapotilaiden tutkimuksiin ja hoitoon,
aikooko hallitus täydentää kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän kokoonpanoa suun terveydenhuollon edustuksella,
miksi rokotejärjestyksessä ei ole huomioitu suun terveydenhuollon henkilöstöä, joka työssänsä altistuu tartuntaa levittäville aerosoleille,
miten hallitus on huomioinut potilastyötä tekevien opiskelijoiden rokotukset ja heidän työturvallisuutensa ja
miten hallitus varmistaa, ettei rokottamaton sote-henkilöstö levitä tartuntoja potilaisiin?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Suomen covid-19-rokotestrategian mukaisesti rokottamisella pyritään vähentämään tautitaakkaa,
estämään kuolemia ja eliniän menetystä sekä turvaamaan terveydenhuollon kantokykyä. Rokotteita tullaan tarjoamaan ilmaiseksi kaikille, jotka niitä haluavat ja joilla ei ole terveydellistä estettä
rokotteen ottamiselle.
Vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1105/2020) mukaisesti rokotuksia annetaan eri väestöryhmille seuraavassa järjestyksessä: 1) covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon
toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat; 2) 70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt; 3) henkilöt, joilla on vakavalle covid-19-taudille altistavia sairauksia; 4) muut kuin 1–3 kohdassa tarkoitetut henkilöt.

Kunnan on järjestettävä tartuntatautilain (1227/2016) 45 §:n mukaisesti yleiset vapaaehtoiset rokotukset, joiden tarkoituksena on suojata covid-19-taudilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) on huolehdittava rokotteiden toimittamisesta ja asiantuntijatuesta kunnille. Lain 44 §:n
mukaisesti THL ohjaa kansallisen rokotusohjelman ja muiden yleisten rokotusten toimeenpanoa
sekä seuraa niiden toteutumista ja vaikutuksia. Tartuntatautien kansallisena asiantuntijalaitoksena
THL itsenäisenä ja toimivaltaisena viranomaisena ohjaa ja tukee tartuntatautien torjuntatyötä kunnissa.
THL:n tarkentavissa ohjeissa rokotejärjestyksestä ensi sijalle on asetettu koronavirusinfektiota
sairastavia potilaita tutkiva ja hoitava henkilöstö, ikääntyneet ja vakavalle tautimuodolle alttiit
lääketieteelliset riskiryhmät. Koko sote-henkilöstö rokotetaan edellä mainittujen asetuksen ja ohjeiden mukaisessa järjestyksessä. Rokotestrategian mukaisesti rokotteita tarjotaan ilmaiseksi kaikille, jotka niitä haluavat ja joilla ei ole terveydellistä estettä rokotteen ottamiselle. Suun terveydenhuollon ammattilaiset saavat rokotteen riskinarvion mukaisesti muiden sote-työntekijöiden tavoin. Kaikki sote-työntekijät eivät työskentele koronapotilaiden kanssa. Ennaltaehkäiseviä toimia
on myös kaikissa olosuhteissa syytä jatkaa.
THL nimeää Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR), jonka kokoonpano on linjattu ryhmän voimassa olevissa toimintaperiaatteissa. THL pyytää esityksiä THL:n ulkopuolisiksi asiantuntijajäseniksi siten, että rokotusohjelman kannalta tärkeät järjestö- ja organisaatiosidosryhmät
tulevat kuulluiksi ja siten, että ryhmässä on edustettuna moniammatillisuus. Tarpeen mukaan
ryhmä voi kutsua kokouksiin myös tarkkailijoita tai ulkopuolisia asiantuntijoita.
Välitöntä potilastyötä tekevien ammattilaisten työturvallisuudesta on huolehdittu mm. Työterveyslaitoksen kattavalla ohjeistuksella ja työpaikkakohtaisilla toimintaohjeilla sekä suojautumisella osana normaalia terveydenhuollon työsuojelua ja hygieniatyötä, jota on epidemiatilanteen
myötä tehostettu. THL:n ohjetta suun terveydenhuollon yksiköille covid-19-epidemian aikana on
päivitetty 16.2.2021. Ohjeistus on linjassa Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC:n suun terveydenhuollon suojainohjeiden kanssa. Harjoittelijoina tai sijaisina toimivien potilastyötä tekevien opiskelijoiden työturvallisuus on huomioitu samoin kuin vakituisen henkilökunnan.
Tartuntatautilain 17 § mukaan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksikön on torjuttava
suunnitelmallisesti hoitoon liittyviä infektioita. Toimet on sovitettava yhteen terveydenhuoltolain
8 §:ssä säädettyjen potilasturvallisuutta edistävien toimien kanssa. Hoitoon liittyvien infektioiden
ehkäisy on osa sote-työntekijöiden ammattitaitoa.
Helsingissä 9.3.2021
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

