Svar på skriftligt spörsmål SSS 848/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att uppdatera Finlands coronastrategi
och efter att det visat sig att hypoteserna i Hetemäkis rapport, som lade
grunden till hybridstrategin, var felaktiga
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 848/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Terhi Koulumies /saml:
Tänker regeringen ändra sin coronastrategi så att Finland övergår till en linje där epidemin kvävs i stället för att man låter den spridas i enlighet med vårens hybridstrategi, i
synnerhet när man nu i efterhand vet att Hetemäkis rapport, som hybridstrategin baserar
sig på, grundar sig på antaganden som visat sig vara felaktiga?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Statsrådet fattade den 6 maj 2020 ett principbeslut om en hybridstrategi för hantering av coronaviruset. Genom regeringens åtgärder strävar man efter att förhindra spridning av viruset i samhället, trygga hälsovårdens bärkraft och skydda i synnerhet personer som tillhör riskgrupper. Målet med Finlands hybridstrategi är att man genom den ska lyckas kontrollera epidemin effektivt
och på ett sätt som medför så lite olägenheter som möjligt för människorna, företagen, samhället
och förverkligandet av grundläggande rättigheter. Hybridstrategin baserar sig på kontinuerlig
uppföljning och användning av insamlade forskningsrön.
För att genomföra hybridstrategin har social- och hälsovårdsministeriet på uppdrag av statsrådet
utfärdat en handlingsplan för hybridstrategin den 3 september 2020 (Handlingsplan för genomförande av rekommendationer och begränsningar enligt hybridstrategin för hantering av coronakrisen efter covid-19-epidemins första fas). I handlingsplanen presenteras principer för hur regionala och nationella rekommendationer och begränsningar ska riktas på ett ändamålsenligt sätt i
olika skeden. Effektiv smittspårning samt lokala och regionala bekämpningsåtgärder för att förhindra smittspridning har en nyckelroll även i det nationella förhindrandet av ett svårare epidemiläge.
Regeringens åtgärder enligt hybridstrategin i Finland har visat sig vara effektivare än åtgärderna
i övriga Europa. De nationella och regionala besluten och rekommendationerna för det förändrade
epidemiläget uppdateras snabbt i enlighet med hybridstrategin.
Helsingfors 30.11.2020

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

