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Asia: Tehy ry:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta vapaaehtoisista  
covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1105/2020) muuttamisesta ja 
väliaikaisesta muuttamisesta. 
 
 

Tehy kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta rokotusasetuksen muuttamisesta. 
Näkemyksemme mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten koronarokotuksia on 
jatkettava ja kasvatusalan työntekijöiden rokotukset käynnistettävä pikimmiten. Nämä 
henkilöstöryhmät on saatava rokotettua täysimääräisesti, vaikka alueellista painotusta tehtäisiinkin. 
Sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa kaikki kohtaamiset ovat mahdollisia 
tartuntatilanteita. Laajalla rokotuskattavuudella varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyky 
sekä työ- ja potilasturvallisuus.  
 

Voimassa olevassa rokotusasetuksessa 2§:ssä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on rajattu 
hyvin kapeasti, mikä on aiheuttanut tilanteen, jossa iso osa henkilöstöä jää sen ulkopuolelle. Esitetyn 
asetusmuutoksen säännöskohtaisissa perusteluissa todetaan, että vaikka rokotteiden jakelua 
painotettaisiin alueellisesti, kunnat järjestäisivät rokotukset kuitenkin voimassa olevan asetuksen 2 
§:n mukaisessa järjestyksessä. Koska ko. pykälää ei ole laajennettu koskettamaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstöä laajemmin ja on riskinä, että rokotuksien alueellinen kohdentaminen 
siirtää rokotuksien saamisen tältä henkilöstöryhmältä yhä kauemmaksi. Ehdotamme, että 2§ mainittu 
henkilöstö laajennetaan koskettamaan koko sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. 
 

Hammaslääkärit osana perusterveydenhuollon rokotustoimintaa:  
Hammaslääkäreitä tarvitaan omassa työssään. Mikäli hammaslääkärit antaisivat rokotteita, sen olisi 
tapahduttava osa suunterveydenhuollon vastaanottotoimintaa.  
  
Huomattavaa on se, että lääkärit eivät tosiasiallisesti somaattisella perusterveydenhuollon puolella 
osallistu käytännön rokotustoimintaan, vaan rokotusten toteuttamisesta vastaa rokotusasetuksen 
mukainen hoitohenkilöstö. Miksi lääkäri osallistuisi siis hammashuollon puolella rokotustoimintaan? 
 
Yksityisellä sektorilla ja työterveyshuollossa työskentelee joukko rokotusasetuksen mukaista 
henkilöstöä, jota ei ole hyödynnetty osana rokotustoimintaa. Yksityisen sektorin tiiviimpi mukaan 
kytkeminen jouduttaisi rokotteiden antamista. 
 
Opiskelijoiden oikeus antaa rokotteita: 
Opiskelijoiden oikeuden antaa rokotteita täsmentäminen asetusluonnoksessa on hyvä asia.  
Opiskelijoita voidaan rekrytoida rokotuksiin mukaan palkattuna työvoimana (huomioiden määräykset 
opiskelijan toimimiseen laillistetun ammattihenkilön sijaisena).  
 

https://www.tehy.fi/fi/apua/koulutus-ja-osaaminen/opiskelija-sijaisena?gclid=EAIaIQobChMI-vXNzIDu7wIVjt4YCh07NwQBEAAYASAAEgL4ZPD_BwE
https://www.tehy.fi/fi/apua/koulutus-ja-osaaminen/opiskelija-sijaisena?gclid=EAIaIQobChMI-vXNzIDu7wIVjt4YCh07NwQBEAAYASAAEgL4ZPD_BwE


 

 

 
Massarokottamiseen osallistumalla ei ole suotavaa korvata opintoihin liittyviä kokonaisia kliinisiä 
harjoittelujaksoja, koska tällöin ammatissa vaadittava osaaminen jää tietyiltä osin suppeaksi. 
Opiskelijoiden valmistuminen ei saa vaarantua massarokotustoimintaan osallistumisen myötä. 
 

Opiskelija toimii niin harjoitteluissa kuin työsuhteessa aina johdon ja valvonnan alaisena. Opiskelijan 
teoreettinen ja käytännön osaaminen rokotustoiminnasta tulee varmistaa sekä dokumentoida ja 
hänelle on myönnettävä tarvittavat luvat ja oikeudet rokotustoimintaan osallistumiseksi. Itsenäisesti 
opiskelija ei missään olosuhteissa voi vastata rokotuspisteen rokotustoiminnasta (esim. syrjäisen 
rokotuspisteen itsenäinen hoitaminen), vaan paikalla on oltava myös laillistettuja ammattihenkilöitä, 
jotka ovat ns. valvovat, ohjaavat ja seuraavat opiskelijan toimintaa ja puuttuvat siihen välittömästi, 
mikäli havaitsevat puutteita esim. asiakas- tai potilasturvallisuudessa. 
 

Tehy ehdottaa seuraavaa lisäystä asetusluonnoksen 3 pykälään (punaisella fontilla). 
Rokotuskoulutuksen suorittaminen ei takaa automaattisesti riittävää teoria- ja käytännön osaamista:  
  
Rokotuksen voi antaa myös edellä mainittuun terveydenhuollon ammattiin opiskeleva henkilö 
kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittavan ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena. Opiskelija 
voi antaa rokotuksia, jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 3, 3 a, 
3 b ja 3 d §:ssä säädetyt edellytykset tehtävässä toimimiseen täyttyvät ja hän on saanut 
asianmukaisen rokotuskoulutuksen, osaaminen on varmistettu ja rokottamiseen on kirjallinen lupa. 
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