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Jakelussa mainitut

Asia

OHJE JODITABLETTIEN VARAAMISESTA JA JAKELUSTA
Sosiaali- ja terveysministeriö on kirjeillään 20.10.1992 (Dnro 1/589/92)
ja 24.9.1998 (Dnro 30/02/98) antanut sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintayksiköille ohjeet joditablettien varaamisesta ja jakelusta.
Ohjeet ovat perustuneet sisäasiainministeriön määräyksiin yritysten ja
laitosten suojelujärjestelyistä (nro 18/91, 30.10.1991) ja talosuojelun
järjestelyistä (nro 4/95, 16.6.1995). Määräykset on kumottu pelastustoimilailla (561/1999) 1.9.2001 alkaen.
Laitosten, yritysten ja asuinrakennusten omatoimista varautumista koskevat velvoitteet on sisällytetty pelastustoimilain 8 ja 9 §:än sekä pelastustoimiasetuksen (857/1999) 10 ja 11 §:än. Tämän lisäksi sisäasiainministeriö on antanut 15.6.2001 säteilylain (592/1999) 67 §:n 2 momentin nojalla ohjeen säteilysuojelun toimenpiteistä säteilyvaaratilanteissa (http://www.stuk.fi/saannosto/VAL1-1.html). Ohjeessa käsitellään myös joditablettien varaamista. Se ei kuitenkaan sisällä yksityiskohtaisia ohjeita varattavien joditablettien määristä tai jakelusta.
Pelastustoimilain 15 §:n mukaan kunnan pelastustoimen tulee selvittää
ja arvioida kunnan alueella esiintyvät uhat ja määritellä niiden perusteella pelastustoimen palvelutaso. Valmiuslain (1080/1991) 40 §:n nojalla mm. terveyskeskusten, sairaaloiden ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden tulee laatia laitoskohtaiset valmiussuunnitelmat toimintojensa
järjestämisestä ja palvelujensa tuottamisesta mahdollisimman häiriöttömästi erityistilanteissa ja poikkeusoloissa. Terveydensuojelulain
(763/1994) 8 §:n nojalla kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhteistoiminnassa muiden viranomaisten ja laitosten kanssa ennakolta varauduttava onnettomuuksien tai vastaavien erityistilanteiden aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja poistamiseksi
tarvittavin valmius- ja varotoimenpitein. Mainitut lakisääteiset velvoitteet sisältävät toimenpiteet säteilyn aiheuttamien uhkien arvioimiseksi
ja mahdollisten terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.
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Kun laitoskohtaiset määräykset joditablettien määrällisestä varaamisesta ovat kumoutuneet, tulee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valmiussuunnitelmiin sisältyä joditablettien määrällistä
varaamista ja jakelua koskevat periaatteet. Toimintayksiköiden valmiussuunnitelmien perustana tulee olla kunnan alueella esiintyviä uhkia
koskeva pelastustoimen laatima riskianalyysi.
Koska kuitenkin yleisesti hyväksytyn käsityksen mukaan odottamattomat säteilyonnettomuudet ja –vaaratilanteet ovat mahdollisia koko valtakunnan alueella, on perusteltua, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt erilaisia avohoitopalveluja tuottavat yksiköt mukaan lukien hankkivat kunnan alueen riskianalyysistä riippumatta varotoimenpiteenä joditabletteja vähintään kaksi tablettia henkilöä kohden.
Tämä koskee toimintayksikön henkilökunnan ja siellä hoidossa olevien
ohella myös muita toimintayksikössä työskenteleviä tai oleskelevia
henkilöitä.
Erityistilanteissa ja poikkeusoloissa käytettävissä olevan ajan puitteissa
saattaa olla mahdollista toteuttaa joditablettien jakelu ennalta sovittujen
terveydenhuollon valmiussuunnitelmissa määriteltyjen periaatteiden
mukaisesti niille, joilla jostain syystä ei ole joditabletteja hankittuna
omatoimisesti. Tämä tulee ottaa huomioon terveyskeskuksen valmiussuunnittelussa arvioitaessa varattavien joditablettien määrää ja niiden
mahdollisen jakelun järjestämistä.
Tällä hetkellä markkinoilla on yksi kaliumjodidia vaikuttavana aineena
sisältävä lääkevalmiste (Jodix 130 mg). Joditablettien annostuksessa
noudatetaan pakkauksen annosteluohjeita.
Tällä ohjeella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön joditablettien
varaamista ja jakelua koskevat ohjeet 20.10.1992 (Dnro 1/589/92) ja
24.9.1998 (Dnro 30/02/98).

Kansliapäällikkö,
valtakunnan terveydenhuoltopäällikkö Markku Lehto

Neuvotteleva virkamies

Säännökset:

Jouko Söder

Valmiuslaki (1080/1991) 40§
Terveydensuojelulaki (763/1994) 8§
Pelastustoimilaki (561/1999) 8 ja 9§§
Pelastustoimiasetus (857/1999) 10 ja 11§§
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JAKELU

Terveyskeskuksia ylläpitävät kunnat ja kuntayhtymät
Sairaanhoitopiirit ja sairaalat
Kuntien sosiaalitoimi
Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastot
Hallinnonalan virastot ja laitokset

TIEDOKSI

Sosiaali- ja terveysministeriö,
- terveysosasto
- perhe- ja sosiaaliosasto
Sisäasiainministeriön pelastusosasto
Lääninhallitusten pelastusosastot
Pääesikunnan terveydenhuolto-osasto
Pelastusopisto
Huoltovarmuuskeskus
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