Svar på skriftligt spörsmål SSS 401/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att fullfölja det nationella vaccinationsprogrammet för barn och ungdomar under undantagsförhållanden
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 401/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Sari Sarkomaa /saml. m.fl.:
Vilka åtgärder vidtar regeringen för att det inte ska uppstå brister i hälsokontrollerna och vaccinationsskyddet på grund av coronavirusepidemin och
hur säkerställs att alla som avslutar grundskolan får ett vaccinationsskydd enligt
vaccinationsprogrammet?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ska en kommun ordna rådgivningsbyråtjänster för
barn under läropliktsålder och deras familjer samt skolhälsovård för eleverna vid de läroanstalter
i kommunen som ger grundläggande utbildning. Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016)
förutsätter att kommunerna ansvarar för genomförandet av det nationella vaccinationsprogrammet, där barnrådgivningarna och skolhälsovården har hand om detta för barn och ungdomar.
Kommunerna är dock skyldiga att anordna lagstadgade tjänster även under undantagsförhållandena under coronaepidemin. Social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd har gett kommunerna myndighetsanvisningar i syftet att säkerställa verksamheten hos de
förebyggande hälso- och sjukvårdstjänsterna för barn och unga. I anvisningarna fästs uppmärksamhet såväl vid utförandet av de lagstadgade hälsokontrollerna vid rådgivningarna som vid omsorgen för vaccinationerna för barn och unga enligt det nationella vaccinationsprogrammet vid
rådgivningar och inom skolhälsovården. Det rekommenderas även att skolhälsovården fortsätter
sin verksamhet under sommaren efter vårens närundervisningsperiod.
Barnrådgivningarna och skolhälsovården har en täckning på nästan hundra procent i Finland och
vaccinationstäckningen är internationellt sätt väldigt god. Kommunerna har redan börjat kalla
barn i rådgivnings- och skolåldern till uppskjutna hälsokontroller och vaccinationsbesök för att
trygga vaccinationstäckningen. Institutet för hälsa och välfärd styr, följer upp och stödjer kommunerna i verkställandet av det nationella vaccinationsprogrammet. Regionförvaltningsverken
övervakar att lagstadgade hälso- och sjukvårdstjänster för barn och unga verkställs i kommunerna.
Helsingfors 3.6.2020
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

