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Kati Kiirasmaa ja Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat Ry: Kelan korvaus työpaikkojen ensiapuvalmiudesta

Viittaus 5.10.2020, klo 17.31 lähetettyyn sähköpostiviestiin.
Työpaikkojen ensiapuvalmiuteen liittyvä ensiapukouluttajien koulutusasia on edelleen kesken sosiaalija terveysministeriössä. Kela odottaa sosiaali- ja terveysministeriölle lähettämäänsä kannanottopyyntöön (Dnro 2/300/2018) vastausta.
Kelalla ei ole tiedossa, että sosiaali- ja terveysministeriö olisi käynnistänyt ensiapukouluttajakoulutusten
standardoinnin ja työsuojeluoppaan päivityksen (viittaus STM:n kokousmuistioon keskustelutilaisuudesta valtakunnallisen ensipukoulutuksen järjestelyistä 3.12.2019). Näin ollen Kelalla ei ole käytettävissä
ensiapukouluttajakoulutusten standardointia eikä päivitettyä työsuojeluhallinnon työsuojeluopasta.
Sosiaali- ja terveysministeriön vastausta odotellessa, Kelan korvauskäsittelyssä työterveyshuollon ensiapuvalmiuteen liittyviä koulutuskustannuksia on korvattu 1.1.2020 alkaen seuraavasti.

Työterveyshuollon ensiapuvalmiuteen liittyvän korvauksen piiriin kuuluvat:
- työterveyshuollon ammattihenkilön tarpeelliseksi arvioiman ensiapukoulutuksen kustannukset
- tarpeellisen opetusmateriaalin kustannukset ja välinevuokrat
- koulutustiloista maksettava erillinen vuokra
- ensiapukouluttajan ja koulutukseen osallistuvien matkakustannukset.
Ensiapuvälineiden kustannusten korvaamiseen ei ole tullut muutosta.
Työterveyshuollon ammattihenkilöiden (työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat) tarpeelliseksi katsomat
ensiapukoulutuksen kustannukset hyväksytään, kun ensiapukouluttaja on terveydenhuollon ammattihenkilö (lääkäri, terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja), jolla on ensiapukouluttajan lisäkoulutus.
Työterveyshuollon ammattilaiset toimivat asiakaslähtöisesti, riippumattomasti, eettisesti, luottamuksellisesti, monitieteisesti ja moniammatillisesti (Viittaus VNa 708/2013, 3 § Työterveyshuollon toimintatapa
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-kohtaan).Työterveyshuollon toimintaan sisällytetään mm. ensiapukoulutusten osalta, että työterveyshuolto tekee yhteistyötä työpaikan tarpeiden arvioinnissa, suunnittelussa mm. ensiapuvalmiuden ylläpidon suhteen. Työterveyshuolto työterveysyhteistyössä työnanantajan kanssa seuraa ja arvioi myös ensiapukoulutusten vaikuttavuutta ja niiden laatua.
Työterveyshuollon kustannusten korvauskäsittelyssä lähtökohtaisesti luotamme työterveyshuollon ammattihenkilöiden työpaikan työpaikkaselvityksen yhteydessä tekemiin ensiapuvalmiuteen liittyviin suosituksiin mm. työpaikkojen ensipukoulutusten ja -välineiden osalta.
Työterveyshuollon kustannusten korvauskäsittelyssä Kela pyytää tarvittaessa työnantajalta tai yrittäjältä
lisäselvityksiä työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitoon liittyvistä mm. ensiapukoulutuksista, ensiapukouluttajien pätevyydestä.
Kun sosiaali- ja terveysministeriö antaa ensiapukouluttajakouluttajien asiaan liittyen uusia ohjeita, niin
Kela tarkastelee tarvittaessa työterveyshuollon ensiapukoulutusten korvausten maksamista uudelleen.
Ajankohtaisena asiana COVID-19-pandemian aikana Kela on korvannut myös ensiapukoulutuksia, joissa
on huomioitu viranomaisten antamat ohjeet, suositukset ja määräykset. COVID-19-pandemian aikana
korvattavia ensiapukoulutuksia ovat turvallisuusnäkökohdat huomioivat ensiavun lähikoulutukset,
verkko- ja lähikoulutusten yhdistelmäkoulutukset sekä webinaarit, joita ensiapukouluttaja pitää videoja ääniyhteyden välityksellä. Erilaisilla oppimisalustoilla olevia itseopiskeltavia ensiavun verkkokursseja
Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksena.
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