Svar på skriftligt spörsmål SSS 495/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om användning av ansiktsmasker på offentliga platser och i kollektiva färdmedel under coronaepidemin och om
motiveringarna till regeringens beslut att inte rekommendera användningen av mask
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 495/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Sari Sarkomaa /saml:
Hur motiverar regeringen sin ståndpunkt att inte rekommendera användningen av ansiktsmasker och har motiveringarna offentliggjorts och
tänker regeringen omvärdera rekommendationen om användning av masker på offentliga
platser och i kollektiva färdmedel?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
I statsrådets principbeslut av den 6 maj 2020 gavs social- och hälsovårdsministeriet i uppdrag att
göra en utredning om användningen av ansiktsskydd bland befolkningen i syfte att förebygga
spridningen av coronaviruset. Utredningen om befolkningens användning av ansiktsskydd för förebyggande av covid-19-epidemin offentliggjordes den 29 maj 2020. I utredningen ingick en beskrivning av ansiktsskydden och deras kvalitet och säkerhet samt en systematisk litteraturöversikt.
Utredningen gjordes som en tjänstemannaberedning vid social- och hälsovårdsministeriet. Summaryx Oy stod för den systematiska litteraturöversikten genom ett uppdragsavtal. Den systematiska litteraturöversikten inkluderade alla randomiserade studier av den effekt ansiktsskydd som
används utanför hemmet har för spridningen av droppsmittande luftvägsinfektioner bland befolkningen. Inga randomiserade studier hittades för andra skydd än kirurgiska munskydd.
Regeringens riktlinjer i fråga om användning av ansiktsskydd bland befolkningen offentliggjordes den 3 juni 2020, i ett läge där epidemin i Finland börjat avta och i praktiken alla smittkällor
och smittkedjor kunnat spåras. Som grund för utformningen av riktlinjerna användes social- och
hälsovårdsministeriets utredning, inklusive WHO:s och ECDC:s rekommendationer, social- och
hälsovårdsministeriets tjänstemäns ståndpunkt och de experter som hörts. Enligt regeringens riktlinjer är det viktigaste under coronaepidemin att iaktta tillräcklig fysisk distans och att upprätthålla en god hand- och hosthygien för att förebygga smittspridning.
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Regeringen gav ingen allmän rekommendation för användning av ansiktsskydd, men ansåg att
sådana skydd kan användas för att skydda andra i lägen där det är omöjligt att undvika nära kontakt. Sådana situationer kan exempelvis uppstå i kollektivtrafiken under rusningstid, eftersom tillräckligt avstånd inte kan ordnas och resorna kan räcka länge. I riktlinjerna konstateras att det, om
man använder ett ansiktsskydd, är viktigt att komma ihåg att det inte ersätter de primära åtgärderna för att bekämpa virusinfektioner, såsom att undvika nära kontakter, tvätta händerna enligt
anvisningarna eller iaktta god hygien om man hostar eller nyser. I riktlinjerna konstateras det
vidare att regeringen vid behov omvärderar rekommendationen om användning av ansiktsskydd
när epidemiläget förändras.
Helsingfors 30.6.2020

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

