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Svar på skriftligt spörsmål om åtgärder för att förbereda sig för
coronavirusepidemin i Finland
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 464/2019 rd undertecknat av
riksdagsledamot Arja Juvonen /saf:
Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att förbereda sig för en coronavirusepidemi i
Finland?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) förpliktar kommuner, sjukvårdsdistrikt, Institutet
för hälsa och välfärd, regionalförvaltningsverk samt social- och hälsovårdsministeriet till att
förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem. Social- och hälsovårdsministeriet
samordnar den nationella beredskapen för smittsamma sjukdomar och samarbetet med andra
ministerier. Ministeriet samordnar även samarbete och informationsutbyte mellan internationella
organisationer som Världshälsoorganisationen (WHO) och sakkunniginrättningar, till exempel
Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och EUkommissionen.
Den nationella sakkunniginrättningen för bekämpningen av smittsamma sjukdomar är Institutet
för hälsa och välfärd som stöder social- och hälsovårdsministeriet, upprätthåller rikstäckande
epidemiologiska uppföljningssystem samt styr och stöder bekämpningen av smittsamma
sjukdomar i kommunerna och verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården. Institutet för
hälsa och välfärd ansvarar även för nationella anvisningar, information och ger befolkningen
instruktioner om hur man kan undvika att smittas och förebygga smittspridning. Institutet
samarbetar även tätt med nationella och internationella sakkunniginrättningar.
Finland har arbetat långsiktigt för att stärka den internationella hälsosäkerhetsberedskapen.
Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har en mycket tät kontakt
med behöriga myndigheter inom andra förvaltningsområden och med andra ministerier, till
exempel utrikesministeriet, kommunikationsministeriet och inrikesministeriet. Social- och
hälsovårdsministeriet följer aktivt upp och upprätthåller en nationell och internationell lägesbild
i samarbete med andra behöriga myndigheter, och beredskapsåtgärderna uppdateras vid behov.
Institutet för hälsa och välfärd följer upp och bedömer kontinuerligt den epidemiska situationen i
samarbete med Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och
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Världshälsoorganisationen, och uppdaterar de senaste uppgifterna om sjukdomens förekomst på
sin webbplats samt ger medborgare, resenärer och aktörer inom sjuk- och hälsovården information
om hur man kan undvika att smittas och förebygga smittspridning. Researrangörer och
transportföretag har även fått instruktioner riktade till resenärer som kommer från områden som
drabbats av epidemin. Hittills har över 40 000 personer smittats av coronaviruset, största delen i
Kina. Symptomen för smittan har varit feber, hosta och andningsbesvär, i allvarliga fall
lunginflammation. Enligt de nuvarande uppgifterna har symptomen varit lindriga för många som
smittats, men bland de smittade finns även personer som blivit svårt sjuka och över 1 000 har dött
av sjukdomen. Hittills har ett fall av sjukdomen konstaterats i Finland och den smittade personen
placerades snabbt i karantän i Lapplands centralsjukhus. Den insjuknade har tillfrisknat. Största
delen av personerna som hon kommit i kontakt med har spårats och inga nya fall har konstaterats.
I Finland finns beredskap för smittsamma sjukdomar på både nationell och lokal nivå. I samarbete
med andra förvaltningsområden under ledning av social- och hälsovårdsministeriet har till
exempel en nationell beredskapsplan för en influensapandemi utarbetats. Planen uppdaterades
2012 och inkluderar en plan för materiell beredskap. Beredskapsplanen styr beredskapen på alla
förvaltningsnivåer inom sjuk- och hälsovården. Syftet med planen är att begränsa de skadliga
effekterna på befolkningens hälsa samt att trygga en kontinuitet i samhällsfunktionerna och stödja
beredskapen inom andra förvaltningsområden. Social- och hälsovårdsministeriet har i enlighet
med modellen för övergripande säkerhet i samarbete med myndigheterna, bland annat
inrikesministeriet och utrikesministeriet, genomfört beredskapsåtgärder. Social- och
hälsovårdsministeriet upprätthåller en nationell lägesbild och ansvarar för materiell beredskap i
samarbete med försörjningsberedskapscentralen och sjukvårdsdistrikten. På grundval av
uppföljningen och analyserna har man bland annat genomfört medborgar- och
myndighetskommunikation, utvecklat den materiella beredskapen, förbättrat den egna
beredskapen att leda och ökat kommunikationen mellan olika myndigheter.
Torsdagen den 13 februari 2020 sammanträdde EU-ländernas hälsoministrar till ett extra möte.
Vid mötet förband sig ministrarna till gemensamma åtgärder för att förhindra att coronaviruset
sprider sig ytterligare i Europa.
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