Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 157/2020 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen koronaviruksen testauskapasiteetista, karanteenitoimintaohjeiden saatavuudesta sekä tiedottamisesta koronainfektion vaiheista Suomessa
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Arja Juvosen /ps näin kuuluvan
kirjallisen kysymyksen KK 157/2020 vp:
Mikä on Suomen koronaviruksen testauskapasiteetti tällä hetkellä ja millaisin kriteerein
diagnosointia on rajattu,
aiotaanko Suomessa lisätä testauskapasiteettia,
miksi kansalaisille ei ole tarjolla selkeitä ja yksiselitteisiä toimintaohjeita esimerkiksi karanteenin varalta ja
miten hallitus tiedottaa kansalaisille koronainfektion leviämisen eri vaiheista mutta myös
sen ennaltaehkäisystä?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Uuden koronaviruksen laboratoriotestausta on jatkuvasti laajennettu ja ollaan laajentamassa
edelleen. Näytteenotto on aloitettu monin paikoin myös perusterveydenhuollossa, jolloin näyte
voidaan ottaa terveysasemalla, mutta se kuljetetaan analysoitavaksi laboratorioihin.
Testausta koskeva Kansallinen ohjeistus on ollut THL:n verkkosivuilla tammikuusta alkaen.
Myös testausten kohdennus on kuvattu THL:n verkkosivuilla ja sitä päivitetään epideemisen tilanteen mukaan. Tämän hetkinen testauskapasiteetti on 2500 näytettä päivässä ja testauskapasiteettia lisätään seuraavaksi kaksin-kolminkertaiseksi. Testauskapasiteetin lisäys edellyttää näyteanalyysien lisäksi näytteenoton, tulosten välittämisen sekä tartuntojen jäljittämisen lisäämistä.
Uuden koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut eristetään tartuntatautilain (1227/2016)
63 §:n perusteella. Taudille altistunut, oireeton henkilö määrätään karanteeniin ja samalla annetaan viranomaisohjeet tartuntatautilain mukaisesti tehdyllä päätöksellä.
Valtioneuvoston kanslia koordinoi viranomaisten yhteistä koronaepidemiaan liittyvää viestintää.
Tavoitteena on kyetä nopeasti vastaamaan ihmisten tiedontarpeisiin sekä tukea ja tuottaa muiden viranomaisten viestintää.
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Valtioneuvoston kanslia viestii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja jakaa muiden viranomaisten koronaepidemiaan liittyvää tietoa. Hallitus 12.3.2020 alkaen pitänyt lähes päivittäin tiedotustilaisuuksia ja tilannekatsauksia, jotka välitetään suorana YleTV1 ja Yle Areenassa sekä valtioneuvoston Youtube-kanavalla.
THL on suunnitellut ja toteuttanut väestölle suunnatun kansalaiskirjeen sekä monikanavaisen
kampanjan, jonka sisältöjä muunnetaan koronatilanteen edetessä. Väestön informointi on aloitettu 5.2. ja laajennettu koko maan kattavaksi siten, että se näkyy laajasti joukkoliikenteessä, lukuisten eri toimijoiden digi-näytöillä (mm. kauppakeskukset, oppilaitokset, kunnat), eri verkkopalveluissa, maakuntalehdissä ja radiokanavilla.
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