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2 ja 6 §:n muuttamisesta. Asianumero: VN/23532/2021. 

 
Tehy kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta rokotusasetuksen 
muuttamisesta.  
 
2§ Kohdennetut rokotukset 
Momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että siitä poistetaan maininta 
rokotteen antamisesta ennen influenssakauden alkua. Muutos on 
perusteltu, koska rokotustoimintaa pääsääntöisesti jatketaan myös 
influenssakauden jo alettua. 
 
Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi, että influenssarokotus 
annetaan myös henkilölle, joka on toistuvasti läheisessä kontaktissa 
vakavalle influenssalle erityisen alttiiseen henkilöön tai vakavalle 
influenssalle alttiiseen henkilöön, jota ei voida suojata rokotteella. Tämän 
ryhmän rokottamisella pyritään välillisesti suojaamaan vakavalle 
influenssalle alttiita henkilöitä, joiden oma influenssarokotteen tuoma 
suoja jää sairauden, lääkityksen tai iän vuoksi alhaiseksi, sekä niitä, jotka 
eivät itse voi ottaa influenssarokotusta. Toistuvasti läheisessä kontaktissa 
olevan läheisen määrittelyn tulee olla selkeä, jotta rokotustoiminta on 
sujuvaa myös läheisten osalta.  
 
 
6 § Rokottaminen  
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 opetussuunnitelman 
mukaiset tavoitteet eivät täyty ja ammatissa vaadittavan osaamisen 
hankkiminen jää riittämättömäksi.  
 

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 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka valvovat, ohjaavat ja seuraavat 
opiskelijan toimintaa ja puuttuvat siihen välittömästi, mikäli havaitsevat 
puutteita esim. asiakas- tai potilasturvallisuudessa. 
 

Tehy ehdottaa seuraavaa lisäystä asetusluonnoksen 6 § (punaisella 
fontilla). Rokotuskoulutuksen suorittaminen ei takaa automaattisesti 
riittävää teoria- ja käytännön osaamista:  
 
Rokotuksen saa antaa myös 1 momentissa tarkoitettuun terveydenhuollon 
ammattiin opiskeleva lääkärin tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen 
saaneen sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön johdon ja valvonnan 
alaisena, jos hän täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
asetuksen (564/1994) 3, 3 b tai 3 d §:ssä säädetyt edellytykset tehtävässä 
toimimiseen ja on saanut asianmukaisen rokotuskoulutuksen, osaaminen 
on varmistettu ja rokottamiseen on kirjallinen lupa. 
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