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Vastaus kirjalliseen kysymykseen tiedottamisesta koronavirukseen varautumiseksi tehdyistä suunnitelmista
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Terhi Koulumiehen /kok. näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 100/2020 vp:
Milloin ja miten hallitus aikoo tiedottaa koronavirukseen varautumiseksi tehdyistä suunnitelmista Suomessa?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Tartuntatautilaki (1227/2016) velvoittaa kuntia, sairaanhoitopiirejä, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitosta (THL), aluehallintovirastoja sekä sosiaali- ja terveysministeriötä (STM) ehkäisemään tartuntatauteja ja niiden leviämistä väestössä. Uusi koronavirus lisättiin asetukseen yleisvaaralliseksesi tartuntataudiksi 14.2.2020.
Kansallisena asiantuntijalaitoksena THL tukee ministeriötä, ylläpitää valtakunnallista epidemiologista seurantajärjestelmää sekä ohjaa ja tukee tartuntatautien torjuntatyötä kunnissa ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. THL vastaa kansallisista ohjeista, tiedottamisesta ja antaa väestölle ohjeita tartunnan välttämiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi. THL on laatinut toimenpideohjeet terveydenhuollon toimijoille epäiltäessä uuden koronaviruksen aiheuttamaa infektiota (covid-19).
Työterveyslaitos (TTL) yhteistyössä THL:n kanssa on laatinut ohjeistusta työntekijöille ja ohjeita
päivitetään molempien laitosten sivuille. THL on laatinut runsaasti yleisölle suunnattuja ohjeita
koronaviruksen tarttumisesta ja virukselta suojautumisesta, kuten käsienpesusta ja yskimishygieniasta. Omat ohjeet on laadittu epidemia-alueella matkustaville sekä Suomeen saapuville henkilöille, jotka epäilevät saaneensa covid-19-tartunnan. Informaatiota jaetaan myös esimerkiksi satamissa ja lentokentillä. Suomen tautitilanteen muuttuessa ohjeistusta tarkennetaan ja kohdennetaan myös muille. Keskiviikkona 4.3.2020 on avattu kansalaisneuvontapuhelin, jossa THL:n kouluttamat henkilöt antavat yleisneuvontaa koronaviruksesta.
Suomessa on varauduttu tartuntatauteihin valtakunnallisesti ja paikallisesti. Varautumista ohjaa
tartuntatautilaki, joka määrittää eri viranomaisten tehtäviä, tiedonsaantia, tartunnan leviämistä rajoittavien toimenpiteiden käyttöä sekä materiaalista varautumista. Varautumissuunnitelman tavoitteena on mahdollisten väestön terveydelle aiheutuvien haittojen rajoittaminen sekä yhteiskunnan toimintojen jatkuvuuden turvaaminen sekä tukea valmistautumista muilla hallinnonaloilla.
Kansallisen varautumissuunnitelman pohjalta sairaanhoitopiirit, aluehallintovirastot ja kunnat
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ovat laatineet omia alueellisia sosiaali- ja terveydenhuollon varautumissuunnitelmiaan. Sairaanhoitopiirien kanssa oli 28.2.2020 kokous, jossa kartoitettiin ja muistutettiin alueita ajantasaisten
suunnitelmien tärkeydestä.
Ministeriö on perustanut kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista ja johtamista tukevan koordinaatioryhmän sekä sen alaisen operatiivisen ryhmän koronavirustilanteen vuoksi.
STM on toteuttanut kansalais- ja viranomaisviestintää, kehittänyt materiaalista valmiutta, nostanut omaa johtamisvalmiuttaan ja tiivistänyt viranomaisten välistä yhteydenpitoa. Influenssapandemiaa varten on tehty kansallinen varautumissuunnitelma, jota voidaan käyttää pohjana myös
tässä tilanteessa.
Ministeriö yhdessä THL:n kanssa seuraa ja ylläpitää kansallista tilannekuvaa uuden koronaviruksen esiintymisestä. Tilannekuva tarkistetaan päivittäin. STM yhdessä THL:n kanssa arvioi jatkuvasti epidemiatilannetta Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen ECDC:n ja Maailman
terveysjärjestö WHO:n kanssa. Torstaina 13.2.2020 pidettiin ylimääräinen EU:n terveysministerikokous, jossa terveysministerit sitoutuivat yhteisiin toimiin koronaviruksen edelleen leviämisen
ehkäisemiseksi. Toinen ministerikokous pidettiin 6.3.2020.
Hallitus piti tiedotustilaisuuden koronavirustilanteesta 27.2.2020 ja antoi pääministerin ilmoituksen eduskunnalle. Samana päivänä sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli STM:n ja THL:n asiantuntijoita kansallisesta varautumisesta ja covid-19 tilanteesta.
Helsingissä 11.3.2020
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