Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 193/2021 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen koronarajoitusten kohdentamisesta
ja vieraskielisten suuresta osuudesta koronatartunnoissa
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Vilhelm Junnilan /ps ym. näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 193/2021 vp:
Miksi hallitus kohdentaa koronarajoitukset alueellisesti ja kollektiivisesti, eikä keskity rajatumpiin alueisiin ja ryhmiin, joissa koronatartuntoja on terveysviranomaisten mukaan ollut korostetun paljon, ja
koskevatko kokoontumis- ja muut liikkumisrajoitukset kaikkien uskontokuntien rukoushuoneita, esimerkiksi moskeijoita?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Tartuntatautilain (1227/2016) 58 a §:n mukaan voidaan valtioneuvoston asetuksella rajoittaa ravitsemisliikkeiden toimintaa tietyillä alueilla, jos se on yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen
estämiseksi välttämätöntä. Alueen määrittelyä ei ole säännöksessä rajattu, ja sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi maakuntaa, sairaanhoitopiiriä tai kuntaa riippuen välttämättömyyspunninnasta.
Käytännössä rajoitusten tulee koskea riittävän suurta aluetta, jotta niillä olisi vaikutusta ja jotta
rajoitukset eivät aiheuttaisi ihmisten liikkumisen lisääntymistä.
Tartuntatautilain 58 d ja g §:n mukaan kunnan tartuntataudeista vastaava toimielin tai aluehallintovirasto alueellaan voi päättää asiakkaille tai osallistujille tarkoitettujen tilojen käytöstä ja esimerkiksi asiakasmäärän rajoituksista tai sulkemisesta, jos se on covid-19-epidemian leviämisen
estämiseksi välttämätöntä. Päätös koskee kaikkia kunnan toimialueen tilojen käytöstä vastaavia
toimijoita eikä päätöstä voida käytännössä kohdentaa esimerkiksi tiettyyn kaupunginosaan. 58 d
ja g § koskevat myös uskonnollisia yhdyskuntia, mutta uskonnonharjoittamiseen käytettävät tilat
on kuitenkin rajattu 59 c §:n 4 momentin ns. valvonnallisen sulkemisen ulkopuolelle.
Muita kuin Suomen virallisia kieliä (suomi, ruotsi, saame) puhuvilla on todettu suhteessa enemmän koronavirustartuntoja kuin Suomen virallisia kieliä puhuvilla. Syyt ilmiöön ovat rakenteellisia. Esimerkiksi heikompi sosioekonominen asema, työskentely ammatissa, jossa etätyö ei ole
mahdollista, tai suuret perhekoot ja ahtaampi asuminen, jolloin tartuntaketjujen estäminen on vaikeampaa, voivat selittää suurempaa riskiä tartunnoille.

Sosiaali- ja terveysministeriö kehittää monikielistä koronaviestintää yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. THL:n selvityksen mukaan tieto
koronaviruksesta ja tartuntojen ehkäisystä on saavuttanut maahan muuttaneet hyvin.
Helsingissä 22.4.2021
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

