Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 575/2020 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen kasvomaskisuosituksista koronavirusepidemian ennaltaehkäisyssä sekä maskien saatavuusongelmista ja
riittävyydestä
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 575/2020 vp:
Aikooko hallitus esittää virallisen suosituksen tai määräyksen kasvomaskien käyttämisestä,
onko suojavarusteiden saatavuusongelmissa tapahtunut merkittäviä muutoksia ja mikä on
kasvomaskien tilanne Suomessa tällä hetkellä,
onko tehty arvioita siitä, minkä verran suojaimia on riittävästi, jotta maskisuosituksia on
mahdollista noudattaa hygieenisesti ja turvallisesti ja
aikooko hallitus ottaa huomioon kasvomaskien saatavuuden myös vähävaraisille?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Hallitus teki 13. elokuuta valtioneuvoston yleisistunnossa periaatepäätöksen kansalaisten kasvomaskien käyttöä koskevan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen puoltamisesta. THL
suosittaa kansalaisille kasvomaskien käyttöä tietyissä tilanteissa toisten ihmisten suojaamiseksi,
erityisesti joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää. Kasvomaski on yksi
keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1–2
metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan
sekä välttää kasvojen koskettelua.
Kasvomaski ei ole varsinainen hengityksensuojain. Varsinaiset hengityksensuojaimet (FFP1,
FFP2 tai FFP3) ja lääkinnällisten laitteiden vaatimukset täyttävät CE-merkityt kirurgiset suu-nenäsuojukset on ensisijaisesti tarkoitettu terveydenhuollon henkilöstölle. Kaikkien suojavarusteiden saatavuus on parantunut viime kevääseen verrattuna sekä globaaleilla markkinoilla että kotimaisessa tuotannossa.
THL:n ohjeistuksen mukaan kasvomaskin käyttö vaatii huolellisuutta, jotta viruksella mahdollisesti tahraantunut maski ei aiheuta tartuntariskiä. Maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai muut terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön.
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THL:n suositus koskee niitä sairaanhoitopiirejä, joissa on esiintynyt koronatartuntoja viimeisen
kahden viikon aikana. Lisäksi alueelliset tartuntatautiviranomaiset voivat antaa alueellaan omia
täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin.
Jokainen kansalainen hankkii maskinsa lähtökohtaisesti itse, mutta kunnat huolehtivat siitä, että
kasvomaskeja on saatavilla kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville vähävaraisille ihmisille ilmaiseksi suosituksen voimassaoloalueella. Kunnat suunnittelevat jakelutavat, mutta tavoite
on, että maskeja on saatavilla helposti. Ilmaiseksi jaettavien kangasmaskien aiheuttamat kustannukset korvataan kunnille valtion talousarviomenettelyssä päätettävällä tavalla täysimääräisesti.
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