Svar på skriftligt spörsmål SSS 100/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att informera om beredskapsplaner för
coronaviruset
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 100/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Terhi Koulumies /saml:
När och på vilket sätt tänker regeringen informera om Finlands beredskapsplaner för coronaviruset?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) förpliktar kommunerna, sjukvårdsdistrikten, Institutet för hälsa och välfärd (THL), regionförvaltningsverken och social- och hälsovårdsministeriet (SHM) att förebygga smittsamma sjukdomar och deras spridning bland befolkningen. Det nya
coronaviruset lades till i förordningen som allmänfarlig smittsam sjukdom den 14 februari 2020.
Som nationellt expertinstitut stöder THL ministeriet, upprätthåller ett nationellt epidemiologiskt
uppföljningssystem samt vägleder och stöder arbetet med att bekämpa smittsamma sjukdomar i
kommunerna och vid hälso- och sjukvårdsenheterna. THL ansvarar för de nationella anvisningarna, informationen och anvisningarna till befolkningen om hur man kan undvika smitta och förhindra smittspridning. THL har sammanställt anvisningar för hur hälso- och sjukvårdsenheterna
ska agera då de misstänker en infektion orsakad av det nya coronaviruset (covid-19).
Arbetshälsoinstitutet (TTL) har i samarbete med THL sammanställt anvisningar för arbetstagare
och anvisningarna uppdateras på vardera institutets webbplats. THL har sammanställt omfattande
anvisningar för allmänheten om hur coronaviruset smittar och hur man kan skydda sig mot viruset, till exempel om handtvätt och hosthygien. Det finns särskilda anvisningar för dem som reser
inom epidemiområdet samt för personer som anländer till Finland och misstänker att de har blivit
smittade av covid-19. Information delas ut även i till exempel hamnar och på flygplatser. Vartefter
sjukdomsläget i Finland förändras kommer anvisningarna att preciseras och specificeras även för
andra grupper. Onsdagen den 4 mars 2020 öpnades en rådgivningstelefon för medborgarna, där
personer utbildade av THL ger allmänna råd med anknytning till coronaviruset.
I Finland finns nationell och lokal beredskap för smittsamma sjukdomar. Beredskapen regleras
av lagen om smittsamma sjukdomar, som fastställer olika myndigheters uppgifter, tillgången till
information, användningen av åtgärder för att begränsa smittspridning samt den materiella beredskapen. Syftet med beredskapsplanen är att begränsa eventuella skadliga effekter för befolkningens hälsa samt att trygga samhällsfunktionerna och stödja beredskapen inom andra förvaltnings-
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områden. Utgående från den nationella beredskapsplanen har sjukvårdsdistrikten, regionförvaltningsverken och kommunerna gjort upp egna regionala beredskapsplaner för social- och hälsovården. Den 28 februari 2020 hölls ett möte med sjukvårdsdistrikten för att kartlägga och påminna
regionerna om vikten av att planerna är uppdaterade.
Till följd av coronavirusläget har ministeriet tillsatt en nationell koordinationsgrupp som ska
stödja beredskapen och ledningen inom social- och hälsovården samt en underordnad operativ
grupp. SHM har informerat medborgare och myndigheter, utvecklat den materiella beredskapen,
förbättrat sin egen ledningsberedskap och intensifierat kontakterna mellan myndigheter. Det finns
en nationell beredskapsplan för influensapandemier, vilken man kan utgå ifrån även i den här
situationen.
Ministeriet och THL följer med och upprätthåller en nationell lägesbild av förekomsten av det
nya coronaviruset. Lägesbilden ses över dagligen. SHM och THL bedömer kontinuerligt utbrottsläget i samråd med europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och världshälsoorganisationen
WHO. Torsdagen den 13 februari 2020 hölls ett extra hälsoministermöte, där EU:s hälsoministrar
förband sig till gemensamma åtgärder för att förebygga ytterligare spridning av coronaviruset.
Andra ministermöte hölls den 6 mars 2020.
Regeringen höll en presskonferens om coronavirusläget den 27 februari 2020 och överlämnade
statsministerns meddelande till riksdagen. Samma dag hörde social- och hälsovårdsutskottet experter från SHM och THL angående den nationella beredskapen och covid-19-läget.
Helsingfors 11.3.2020

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen

