Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 1017/2020 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen laitoshoidossa ja sairaaloissa olevien
henkilöiden turvallisten tapaamisten järjestämisestä koronavirusepidemian aikana
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Ritva Elomaan /ps näin kuuluvan
kirjallisen kysymyksen KK 1017/2020 vp:
Miten hallitus aikoo parantaa hoitolaitoksissa ja sairaaloissa olevien henkilöiden mahdollisuutta tavata läheisiään turvallisesti koronaepidemiasta huolimatta?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Riskiryhmien suojaaminen tartunnoilta on ollut yksi keskeisistä torjuntatoimia ohjaavista linjauksista Suomessa. Toimilla on suojattu riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä sairastumiselta, jonka tiedetään etenkin iäkkäillä usein saavan vakavia muotoja. Lisäksi toimilla on pyritty turvaamaan
laajemmin väestön terveyttä varmistamalla terveydenhuollon riittävän kapasiteetin säilyminen.
Epidemian leviäminen riskiryhmiä koskevissa palveluissa on merkittävä riski siihen asti, kunnes
rokotuksilla on varmistettu suoja tartuntoja vastaan.
Tartuntatautilain mukaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ohjaa ja tukee tartuntatautien
torjuntatyötä kunnissa, sairaanhoitopiireissä ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. THL on lakisääteisen tehtävänsä toteuttamiseksi koonnut verkkosivuilleen ohjeita koronaviruksen torjunnasta, sisältäen myös ohjausta vierailujen turvalliseen toteuttamiseen. THL on
päivittänyt ohjeita tautitilanteen mukaisesti sekä huomioinut niissä myös valvontaviranomaisen
ratkaisut.
Valvira teki loppuvuodesta iäkkäiden palvelujen ympärivuorokautisille toimintayksiköille kyselyn niiden toteuttamasta yhteydenpidosta omaisten ja läheisten kanssa. Tulosten mukaan suurin
osa hoivakotien vanhuksista on saanut tavata läheisiään turvallisesti pandemian aikana. Lähes
kaikissa hoivakodeissa omaisten ja läheisten tapaaminen onnistuu asiakkaan omassa huoneessa
(89 %) tai sään salliessa ulkoillen (94 %). Osassa on käytössä myös erillisiä tiloja tapaamiseen
(47 %). Terveysturvallisuus on varmistettu esimerkiksi järjestelemällä vierailuaikoja uudelleen.
Suurin osa hoivakodeista (91 %) tarjoaa suojaimet vierailijoiden käyttöön. Vastaajista 89 % kertoi, että asiakkaat pääsevät myös osallistumaan erilaisiin perhetapahtumiin, kuten syntymäpäiväjuhliin tai hautajaisiin. Karanteenissa tai eristyksessä olevan asiakkaan yhteydenpitoa omaisiin ja

läheisiin hoidetaan muun muassa puheluilla ja videoyhteyksillä. Myös kehitysvammaisten ja muiden vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisessa asumisessa on toteutettu vastaavia toimia
kuin iäkkäiden palveluissa.
Sairaalahoidossa koronaa sairastavan potilaan kohdalla hoitava lääkäri määrittelee tarpeelliset
eristystoimet, joita sekä henkilökunta että omaiset noudattavat. Tässä tilanteessa fyysiset vierailut
potilaan luona rajoitetaan minimiin ja hyödynnetään yhteydenpidossa läheisiin mm. puheluita ja
etäteknologiaa. Saattohoidon ja elämän loppuvaiheen hoidon osalta yhteydenpito mahdollistetaan.
Kansallinen ohjeistus on vaikuttanut myönteisesti toimintakäytäntöjen kehittämiseen. Vammaisten ja iäkkäiden ihmisten näkökulmasta on tärkeää, että toimintakäytännöissä otetaan aina huomioon henkilön yksilöllinen tilanne.
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