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Eduskunta hyväksyi 

hoitohenkilökunnan "pakkorokotukset" 

Eduskunnan enemmistö puolsi tartuntatautilakiin muutosta, jonka 

myötä hoitohenkilöstöltä edellytetään koronarokotusta. 

 
Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen äänin 107–32. Kuvituskuvassa 

sairaanhoitaja kävelemässä helsinkiläisen sairaalan käytävällä. Kuva: Jari 
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Eduskunnan istuntotauko katkesi tiistaina, kun kansanedustajat riensivät 

päättämään hoitohenkilökunnan pakollisista koronarokotuksista. 

Eduskunta äänesti tartuntatautilain väliaikaisen pykälän hyväksymisestä 

täysistunnossa. Lakimuutos hyväksyttiin äänin 107–32. Voit katsoa koko 

eduskunnan täysistunnon tästä. 

Työnantaja voi edellyttää rokotusta sote-henkilökunnalta, joka on 

lähikontaktissa vanhusten ja muiden riskiryhmiin kuuluvien kanssa. 

Rokotukset olisivat pakollisia myös muille ammattiryhmille, jotka ovat 

läheisissä tekemisissä riskiryhmäläisten kanssa. 

Laissa on jo nyt lista herkkien potilasryhmien kanssa työskentelevän 

hoitohenkilökunnan pakollisista rokotteista. Listaan lisätään määräajaksi 

koronarokote. 

Koronarokotuksesta kieltäytyjä voisi vaihtoehtoisesti esittää työnantajalle 

tuoreen negatiivisen koronatestin. Myös sairastettu tauti tarjoaisi 

vaihtoehtoisen suojan. 

Jatkossa työnantaja voi vain erityisestä syystä käyttää työntekijää, jolla ei ole 

riittävää suojaa covid-19-tautia vastaan. Työnantaja saa myös oikeuden 

käsitellä työntekijöiden rokotesuojaa tai sairastettua koronatautia koskevia 

terveystietoja. 

Väliaikainen pykälä pakollisista koronarokotteista tulee voimaan 

mahdollisimman pian ja on voimassa ensi vuoden loppuun. 

Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit vaativat pikatestejä 
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Hallituksen esitys rokotusten edellyttämisestä kirvoitti kiivaan keskustelun. 

Aiheesta pidettiin yli 40 puheenvuoroa. 

Perussuomalaiset vastusti esitystä ja jätti lausuman, jossa vaaditaan 

hoitohenkilöstön pikatestaamista rokotusten edellyttämisen sijaan. 

– Pakkorokottaminen lisäisi hoitohenkilökunnan kuormitusta ja ongelmia 

työvoiman saatavuudessa. Laki saattaisi aiheuttaa kriisin alalla, 

perussuomalaisten Juha Mäenpää sanoi. 

– Rokote ei takaa, ettei hoitaja kanna tautia. Pikatesti takaa sen, Kaisa 

Juuso (ps) totesi. 

Muutama perussuomalaisten edustaja katsoi, että hallituksen esitys 

rokotteista loukkaa perustus- ja yhdenvertaisuuslakeja. 

Myös kristillisdemokraatit kannatti lain hylkäämistä. Puolue piti 

vaihtoehtona niin ikään hoitajien testaamista. 

Sari Essayah (kd) esitti huolen, että rokotepakko kiristäisi ilmapiiriä alalla, 

jolla ihmiset ovat valmiiksi väsyneitä. 

– Miten on mahdollista, että vasemmistopuolueet ovat hyväksyneet näin 

äärimmäisen lain, eikö tässä mennä liian pitkälle, Päivi Räsänen (kd) 

puolestaan kysyi. 

"Tässä ei olla irtisanomassa ihmisiä" 

Hallituspuolueet ja kokoomus kannattivat lakimuutosta. Puolueet 

painottivat, että lain muuttamisessa ei ole kyse rokotuspakosta. 

Työnantajan velvollisuus on tarjota ensin muuta työtä niille, jotka eivät halua 

ottaa rokotetta. 

– Tässä ei olla irtisanomassa ihmisiä. Ensin haetaan muuta työtä, ja jos 

sellaista ei löydy, palkanmaksu lakkaa joksikin aikaa, kokoomuksen Pia 

Kauma sanoi. 

Sosiaalidemokraattien Aki Lindén toi esiin, etteivät rokotukset ja testit ole 

vastakkaisia toistensa kanssa. 



– Testeillä voidaan täydentää rokotusten antamaan suojaa, Lindén totesi. 

Keskustan Pasi Kivisaaren mukaan työvoiman saatavuutta tulee sote-alalla 

seurata lakimuutoksen jälkeen. 

– Toivon, että kolmas rokotekierros sujuisi vauhdilla ja kattavasti. Eivät nämä 

esitetyt väliaikaiset muutokset ole mukavaa lainsäädäntöä, Kivisaari sanoi. 

Pikatestien arvonlisävero poistuu ja rokotukset pian 

mahdollisia työterveyshuollossa 

Vuoden viimeisessä täysistunnossa eduskunta hyväksyi hoitajien 

"rokotuspakon" lisäksi ilman äänestystä myös hallituksen esityksen poistaa 

koronan pikatestien arvonlisävero. 

Lähetekeskustelussa oli lisäksi esitys, jonka nojalla työterveydenhuollon 

koronarokotuksista saamaa korvausta nostetaan 10 eurosta 16 euroon. 

Esityksen tavoitteena on helpottaa pääsyä covid-19-taudilta suojaamiseksi 

annettavaan rokotukseen sekä edesauttaa työnantajan mahdollisuutta 

tarjota rokotteita järjestämässään työterveyshuollossa. 

Aiheesta voi keskustella keskiviikkoon 29.12. klo 23 saakka. 

Lue lisää: 

Hoitajien "rokotuspakko" saa ristiriitaisen vastaanoton – lista näyttää, missä sote-

ammateissa on vähiten rokotettuja 

Sote-valiokunta näytti vihreää valoa hoitohenkilöstön pakollisille 

koronarokotuksille 

STM esittää "rokotuspakkoa" sote-alan työntekijöille, tulisi voimaan mahdollisimman 

pian – työnantajalla ei olisi palkanmaksuvelvollisuutta 

Perustuslakivaliokunta: Hallituksen esitys sote-henkilöstön 

rokotevelvollisuudesta perustuslain mukainen, pakkorokotuksista ei kyse 

1.  
2.  
3. Apulaisoikeusasiamies: Laki mahdollistaa pakkorokotukset ... 
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13.11.2021 · Mestarien liiga. Vaalitulokset. Apulaisoikeusasiamies: Suomen laki 

mahdollistaa pakkorokotukset – voivat koskea tiettyä väestön osaa, ryhmää tai ikäluokkaa. 

3:21. Rokotekattavuus vaihtelee eri toimialoilla suuresti – näillä aloilla rokottamattomia on 

eniten. Luetuimmat. nyt. tänään. viikko. 

4. Hoitajien pakkorokotukset hyväksyttiin - Kevin Servin 

www.kevinservin.fi/2021/12/29/hoitajien-pakkorokotukset-hyvaksyttiin 

Äänestystulos oli 107 pakkorokotuksen puolesta ja 32 sitä vastaan. Peräti 60 ehdokasta oli 

poissa näinkin tärkeästä äänestyksestä. Poissaolleiden joukosta erottautui selkeästi nimiä, 

jotka todennäköisesti olivat poissa äänestyksestä siksi, että arvelivat pakkorokotusta 

kannattavan äänensä karkottavan äänestäjiään. 

5. Ulkosuomalaisen kolumni: Italia aloittamassa ... 

https://mvlehti.net/2022/01/07/ulkosuomalaisen-kolumni-italia-on-aloittamassa... 

7.1.2022 · En tällä hetkellä usko pakkorokotuksen onnistumiseen. Ihmisen pakottaminen 

itsensä rokottamiseen on mahdotonta. Vastuu ruumiiseen kohdistuvasta toimenpiteestä voi 

olla joko ihmisellä itsellään tai jollakin toisella. Sellainen tilanne, jossa joku ”pakotettaisiin 

vapaaehtoiseen” elimenluovutukseen tai sterilisaatioon ei ole mahdollista. 

6. VIDEO: Pakkorokotukset tulevat oletko valmis tähän? 

https://nykysuomi.com/2020/12/08/video-pakkorokotukset-tulevat-oletko... 

8.12.2020 · Välimeren kautta maahamme hiipivät pakkorokotuksen kohteina oivallinen 

testi, voisivat rokotuksen jälkeen siirtyä bampumajaansa seuraamaan tilannetta, J. 

Urpilainen huolehtii taloudellisesta avusta, mikäli tarvetta ilmenee, ja ilmeneehän sitä. 

Reply 

o Arvioitu lukuaika: 7 min 

7. Eurooppa vastustaa pakkorokotuksia – Rapsodia 

https://rapsodia.fi/eurooppa-vastustaa-pakkorokotuksia-2 

19.1.2022 · Kyse on siitä, että saavatko he paljastettua tämän agendan vai määrääkö 

Itävalta pakkorokotuksen koko maanlaajuisesti. Itävallan parlamentti päättää asiasta torstaina. 

Jos tämä menee läpi, silloin helmikuusta alkaen koronarokotuksesta tulee pakollinen kaikille 

yli … 

8. LM: Kansanedustajien enemmistö torjuu pakkorokotuksen ... 

https://www.verkkouutiset.fi/lm-kansanedustajien-enemmisto-torjuu... 

5.10.2020 · LM: Kansanedustajien enemmistö torjuu pakkorokotuksen – verkkouutiset.fi. X. 

SULJE MAINOS. Noin 20 prosenttia vastasi, ettei ottaisi rokotetta. Jyrkimmin kieltäytyviä oli 

kymmenen prosenttia vastaajista. LEHTIKUVA/AFP. Sinulla on oikeus muodostaa 

mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta. 

o Arvioitu lukuaika: 2 min 

9. Kansanedustajat tyrmäävät pakollisen koronapiikin ... 

https://yle.fi/uutiset/3-11762602 

2.2.2021 · Riitta Mäkisen (sd.) mukaan lainsäädäntö 

mahdollistaa pakkorokotuksen yleisvaarallisten tautien estämiseksi äärimmäisissä tilanteissa 

kuten jos väestöön levitetään hyvin tappavaa taudinaiheuttajaa. 
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o Kirjoittaja: Terhi Toivonen 

10. Hoitajien pakkorokotukset ojastako allikkoon? - 60 plus ... 

https://keskustelu.suomi24.fi/t/17254843/hoitajien-pakkorokotukset... 

30.12.2021 · Eli tuon mukaan pakkorokotuksen pitäisi koskea kaikkia muita kuin heitä, jotka 

eivät terveydellisistä syistä voi ottaa rokotteita. Anonyymi 31.12.2021 22:48 

11. Kuka korvaa hoitajan menetettyä työkykynsä ... 

https://keskustelu.suomi24.fi/t/17255349/kuka-korvaa-hoitajan... 

30.12.2021 · Kuka korvaa hoitajan menetettyä työkykynsä pakkorokotuksen takia? 

Anonyymi. 30.12.2021 20:45. Nyt pakkorokotetaan hoitajia. Ajatellaan, että suojellaan 

heikkokuntoisia vanhuksia ym sairaita, mutta kuka on hoitajan puolella? 

12. Kolmesti rokotettu hoitaja tartutti potilaita | Keskustelu ... 

https://keskustelu.kaksplus.fi/threads/kolmesti-rokotettu-hoitaja... 

31.12.2021 · Miten perustelette hoitajien pakkorokotuksen, jonka keskeisin syy oli 

potilasturvallisuus? Itse näin hoitajana ihmettelen asiaa kun tiedän varotoimenpiteet ja oikeasti 

toimivat keinot suojella potilaita tartunnalta. Rokote ei suojaa kuin ottajaansa, näin on jo 

pitkään uutisoitu. Monta kysymystä jäänyt vaille rehellisiä vastauksia. 

13. Aiheeseen liittyviä hakuja: pakkorokotuksen 
o rokotuspakko 

o pakkorokotukset 

o rokotuspakko suomessa 

o korona pakkorokotus 

o rokotuspakko hoitoalalla 

o pakkorokotukset suomessa 

o koronarokote pakolliseksi 

o hoitajien pakkorokotukset 
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