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Kirjallinen kysymys tartuntatautilain 5 luvun 48 §:n aiheuttamien
epäselvyyksien selventämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, rokotuksiin liittyvän tutkimustiedon saamisesta ja lisäämisestä sekä henkilöstön huoleen vastaamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Tartuntatautilain 5 luvun 48 §:ssä säädetään työntekijän ja opiskelijan rokotussuojasta potilaiden
suojaamiseksi seuraavasti: "Työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä,
jolla on puutteellinen rokotussuoja.
Työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan.
Opiskeluterveydenhuollon on huolehdittava, että työharjoitteluun osallistuvilla opiskelijoilla on
2 momentissa tarkoitettu rokotussuoja.
Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän tai työharjoittelussa olevan opiskelijan 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin soveltuvuutta koskevia tietoja riittävän rokotussuojan osalta työntekijän tai opiskelijan suostumuksella yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004),
työterveyshuoltolain ja henkilötietolain mukaisesti."
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä on tullut runsaasti kyselyjä lainsäädännön soveltamisesta. Henkilöstö kysyy, miten lain pykälää tulee soveltaa työpaikoilla. Henkilöstö on kysynyt,
miksi lainsäädäntö edellyttää niin sanotusti "pakkorokottamista" kausi-influenssaa vastaan ja siihen suostumista ja sitoutumista. Kaikille kansalaisille vapaaehtoiseen ja riskiryhmille suositeltuun kausi-influenssarokotukseen velvoittaminen on nähty terveydenhuoltoalan henkilöstön keskuudessa yhdenvertaisuutta ja yksilönvapautta rajoittavana, mutta myös heidän omaan potilasturvallisuuteensa liittyvänä kysymyksenä.
Influenssarokotuksen teho, mutta myös rokotteen mahdolliset pitkäaikaisvaikutukset ihmiselle
sekä lukuisten tulevaisuudessa edessä olevien kausi-influenssarokotusten "pakko-ottaminen"
huolestuttavat ymmärrettävästi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Henkilöstöltä on tullut
viestiä, jossa he kokevat joutuvansa valitsemaan joko työpaikan tai pakollisen kausi-influenssarokotuksen. Tutkimustietoa rokotuksista kaivataan koko ajan lisää, ja tietoa tulisi olla myös
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enemmän saatavilla. Erityisesti tutkimustieto influenssarokotuksista olisi tärkeää. Erityisesti lukuja kausi-influenssarokotuksen vaikuttavuudesta olisi tärkeää saada. Myös influenssarokotuksesta aiheutuneista haittavaikutuksista ja niiden määrästä tulisi saada ajantasaista tietoa. Erityisen tärkeää on nyt kuitenkin, että hallitus antaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle välittömästi tietoa siitä, mitä tartuntatautilain rokottamiseen velvoittava pykälä tarkoittaa ja sisältää.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen
ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus aikoo selventää tartuntatautilain 5 luvun 48 §:ään liittyviä epäselvyyksiä
sosiaali- terveydenhuollon henkilöstölle,
miten hallitus aikoo lisätä rokotuksiin liittyvän tutkimustiedon saantia ja lisäämistä ja
miten hallitus vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön huoleen pakkorokottamisesta?
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