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Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi 
HOSPEEMin ja EPSUn laatiman terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien 
ehkäisemistä terveydenhuoltoalalla koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta 
(KOM(2009)0577)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi Euroopan 
terveydenhuoltoalan työnantajayhdistyksen (HOSPEEM) ja Euroopan julkisten alojen 
ammattiliittojen federaation (EPSU) laatiman terävien instrumenttien aiheuttamien 
tapaturmien ehkäisemistä terveydenhuoltoalalla koskevan puitesopimuksen 
täytäntöönpanosta (KOM(2009)0577),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan ja 155 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 31 artiklan 
1 kohdan,

– ottaa huomioon toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
edistämiseksi työssä 12. kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY1,

– ottaa huomioon työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista 
turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista 30. marraskuuta 1989 
annetun neuvoston direktiivin 89/655/ETY (toinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)2,

– ottaa huomioon työntekijöiden työpaikalla käyttämille henkilönsuojaimille turvallisuutta 
ja terveyttä varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista 30. marraskuuta 1989 annetun 
neuvoston direktiivin 89/656/ETY (kolmas direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)3,

– ottaa huomioon työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille 
tekijöille altistumiseen työssä 18. syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/54/EY (seitsemäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)4, 

– ottaa huomioon HOSPEEMin ja EPSUn laatiman terävien instrumenttien aiheuttamien 
tapaturmien ehkäisemistä terveydenhuoltoalalla koskevan puitesopimuksen,

                                               
1 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1. 
2 EYVL L 393, 30.12.1989, s. 13.
3 EYVL L 393, 30.12.1989, s. 18.
4 EYVL L 262, 17.10.2000, s. 21.
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– ottaa huomioon, että puitesopimukseen sisältyy yhteinen pyyntö kyseisen sopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi neuvoston komission ehdotuksesta tekemällä päätöksellä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 155 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

– ottaa huomioon 24. helmikuuta 2005 antamansa päätöslauselman työterveyden ja 
-turvallisuuden edistämisestä1,

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle 
eurooppalaisten terveydenhoitoalan työntekijöiden suojaamiseksi veren kautta tarttuvilta 
infektioilta, jotka johtuvat neulojen aiheuttamista loukkaantumisista2,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman yhteisön työterveys- ja 
työturvallisuusstrategiasta vuosiksi 2007-20123,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 84 artiklan 3 kohdan,

A. ottaa huomioon, että neulanpistotapaturman välityksellä voi tarttua yli 
20 hengenvaarallista virusta, muun muassa B-hepatiitti, C-hepatiitti ja HIV/AIDS, ja siten 
neulanpistotapaturmat muodostavat vakavan terveysongelman,

B. ottaa huomioon, että riippumattomissa tutkimuksissa on osoitettu, että suurin osa 
neulanpistotapaturmista voidaan välttää paremmalla koulutuksella, paremmilla 
työskentelyolosuhteilla ja turvallisten lääkinnällisten välineiden käytöllä mukaan luettuna 
teräviltä tarvikkeilta suojautumisen mekanismit,

C. ottaa huomioon, että asiantuntijat ovat arvioineet, että Euroopan unionissa sattuu 
vuosittain yli miljoona neulanpiston aiheuttamaa tapaturmaa,

D. ottaa huomioon, että neulan tai muun terävän tarvikkeen piston aiheuttama psykologinen 
ja emotionaalinen vaikutus voi olla valtava vaikka pistosta ei seuraisi tartuntaa, sillä 
työntekijä ja hänen perheensä joutuvat kärsimään monta kuukautta vamman 
terveysvaikutusta koskevasta epävarmuudesta,

E. ottaa huomioon, että aloite lainsäädännöllisen ratkaisun tarjoamisesta eurooppalaisten 
terveydenhoitoalan työntekijöiden asianmukaiseksi suojaamiseksi veren kautta tarttuvilta 
mahdollisesti hengenvaarallisilta infektioilta, jotka johtuvat neulojen tai muiden terävien 
lääkinnällisten tarvikkeiden aiheuttamista tapaturmista, juontaa juurensa edellä 
mainittuun 6. heinäkuuta 2006 annettuun päätöslauselmaan,

F. ottaa huomioon, että hoitohenkilökunnasta on huutava pula ja että tutkimusten mukaan 
päivittäiset vakavat terveysriskit ovat eräs tärkeimmistä syistä siihen, että 
terveydenhoitoalan uraa ei pidetä houkuttavana; ottaa huomioon, että Euroopan 
kilpailukykyraportissa vuodelta 2004 todettiin, että terveydenhoitoalan työntekijöiden 
kasvava pula on erityinen huolenaihe Euroopan unionille,

                                               
1 EUVL C 304 E, 1.12.2005, s. 400.
2 EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 754.
3 EUVL C 41 E, 19.2.2009, s. 14.
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G. ottaa huomioon, että puitesopimuksen voimaantulo on tärkeä askel eteenpäin sairaaloissa 
ja terveydenhoidon alalla työskentelevien työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
suojelemisessa,

1. pitää ilahduttavana sitä, että komissio on pyytänyt parlamentilta lausuntoa, erityisesti 
siksi, että tämä kysymys on saanut melkoisesti huomiota parlamentissa jo usean vuoden 
ajan;

2. toteaa, että parlamentin 6. heinäkuuta 2006 antaman päätöslauselman tärkeimmät huomiot 
sisältyvät neuvoston ehdottamaan direktiiviin;

3. panee merkille, että työmarkkinaosapuolten hyväksymässä puitesopimuksessa ja 
komission ehdotuksessa säädetään vain vähimmäisvaatimuksista; jäsenvaltioiden ja/tai 
työmarkkinaosapuolten pitäisi voida hyväksyä lisätoimenpiteitä, jotka ovat suotuisampia 
kyseisen alan työntekijöille, ja niitä olisi myös kannustettava kyseisten lisätoimenpiteiden 
hyväksymiseen;

4. suosittelee, että direktiiviehdotuksessa määritellyt toimenpiteet hyväksytään pikaisesti ja 
pannaan viivyttelemättä täytäntöön, sillä kyseiset työntekijät ovat odottaneet jo yli viisi 
vuotta sen jälkeen, kun komission huomio ensimmäisen kerran kiinnitettiin tähän erittäin 
vakavaan asiaan;

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
puitesopimuksen sopimusosapuolina oleville työmarkkinaosapuolille.


