Svar på skriftligt spörsmål SSS 881/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att förhindra spridningen av SARSCoV-2-virus i skolor och daghem
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 881/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Terhi Koulumies /saml:
Vad ämnar regeringen göra för att den fortsatta spridningen av SARS-CoV-2 ska kunna
identifieras bättre så att barn och unga kan skyddas mot smitta lika effektivt som vuxna och
att man, då restriktioner i syfte att stävja smittorisken bestäms, beaktar barnens och de
ungas betydelsefulla roll som drivkraft för epidemin?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Regeringen har fattat ett principbeslut om en plan till hybridstrategi för hanteringen av coronakrisen. Hybridstrategin styr åtgärder med vilka vi eftersträvar att förhindra en spridning av viruset i
samhället, trygga hälsovårdens bärförmåga och särskilt skydda personer som hör till riskgrupperna. Syftet är att vi effektivt ska lyckas bromsa epidemin så att den medför så lite olägenheter
som möjligt för människor, företag, samhället och förverkligandet av grundläggande rättigheter.
I hybridstrategin för hanteringen av coronaviruset eftersträvas inte flockimmunitet utan målet är
att förhindra viruset från att spridas.
Barns och ungas roll i epidemiologin för coronaviruset SARS-CoV-2 undersöks fortfarande. Globalt känner man till att det hos barn i relation till befolkningsmängden har konstaterats färre sjukdomsfall än hos andra åldersgrupper. Symtomen av coronavirussjukdomen Covid-19 är vanligtvis
lindriga hos barn och riskerna för den svåra sjukdomen verkar vara mindre hos barn än i andra
åldersgrupper. Det har inte bildats en precis bild av smittorisken bland barn, men undersökningar
tyder på att smittorisken bland barn är lägre än i andra åldersgrupper.
Enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) är Institutet för hälsa och välfärd (THL)
nationell sakkunniginrättning när det gäller bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Institutet
för hälsa och välfärd samlar in information av sjukvårdsdistrikten och kommunerna om exponeringssituationer till exempel när det gäller småbarnsfostran och skolor. Uppgifterna rapporteras
veckovis som en del av lägesbilden i uppföljningen av hybridstrategin för covid-19-epidemin. I
slutet av november 2020 kunde smittkällan för de nya smittorna av covid-19 fastställas i ungefär
hälften av fallen. I fallen där smittkällan är känd kunde cirka 5 procent anknytas till läroinrättningar och cirka 2 procent till småbarnsfostran. Dessutom genomför Institutet för hälsa och välfärd intensifierad uppföljning av exponeringssituationer för covid-19 som inträffat i småbarnsfostran och i skolan. Flera tusen personer har screeningtestats i anslutning till covid-19. Hittills
har resultaten av uppföljningen visat att det har fastställts få symtomfria fortsatta smittor.

En del av de internationella retrospektiva undersökningarna har visat att stängningen av daghem
och skolor har förhindrat spridningen av SARS-CoV-2. I bedömningen av undersökningsresultaten är det viktigt att beakta att det också har vidtagits andra stängningsåtgärder i samhället samtidigt. Det är också viktigt att komma ihåg att förhållandena och miljön i daghem och skolor i
Finland skiljer sig från dem i andra länder. Undersökningarna som baserar sig på kontaktutredningsuppgifter särskilt i det finska utbildningssystemet är sålunda särskilt viktiga.
Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet gav 4.8.2020 anordnarna
av undervisning och småbarnsfostran en rekommendation under coronavirusepidemin. Rekommendationen har som syfte att stöda skolor och enheter för småbarnsfostran när det gäller att
genomföra skolgången och småbarnsfostran för barn och personal under coronaepidemin så att
den är trygg för barnen och personalen. Genom att följa rekommendationen kan man hantera
smittorisken, det vill säga minska smittorna och vid eventuell exponering avskilja dem som exponerats i så hög grad som möjligt.
Arbetshälsoinstitutet publicerade 1.12.2020 en anvisning för småbarnspedagogiken, förskolan
och den grundläggande utbildningen i syfte att förhindra covid-19-smitta. Anvisningen har som
syfte att förhindra att arbetstagare exponeras och ge arbetsgivare rutinanvisningar.
Den grundläggande utbildningen ordnas i första hand som närundervisning. Utbildningsanordnaren ansvarar för att skolor och deras lärare ordnar undervisning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning och grunderna för läroplanen. Lagen om grundläggande utbildning
(628/1998) har tillfälligt ändrats så att om undervisningen till följd av ett beslut som meddelas
med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar inte kan ordnas tryggt som närundervisning i skolan, kan man i undervisningen genom beslut av utbildningsanordnaren övergå till exceptionella
undervisningsarrangemang med stöd av 20 a § i lagen om grundläggande utbildning. Undervisningen kan ordnas till exempel enligt en modell där undervisning genom distansförbindelse och
närundervisning omväxlande äger rum varannan vecka eller i en annan rytm som utbildningsanordnaren anser vara lämplig. Avsikten är att undervisning med distansförbindelse inte ska tillämpas mer än det med tanke på tryggt anordnande av undervisningen är nödvändigt. Syftet är att ge
utbildningsanordnare arbetsredskap för att arbeta utifrån de lokala utgångspunkterna i en situation
med risk för smitta. Bedömningen om anordnande av trygg närundervisning görs tillsammans
med de regionala myndigheterna för smittsamma sjukdomar. Lagstiftningen är tillfällig och lagen
gäller 1.8–31.12.2020. Statsrådet har gett regeringens proposition med förslag om att den rättsliga
situationen med exceptionella undervisningsarrangemang ska fortsätta. Lagarna avses gälla 1.1–
31.7.2021.
Helsingfors 11.12.2020
Undervisningsminister Li Andersson

