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Vastaus Pohjoismaiden neuvoston kirjalliseen kysymykseen 

E19/2020 koronaviruksen torjuntatoimista 

Ruotsissa, kuten muissakin maissa, tehdään tiivistä työtä koronapandemian 

torjumiseksi. Hallituksen yleisenä tavoitteena on rajoittaa tartuntoja 

ihmishenkien säästämiseksi ja terveyden suojelemiseksi sekä sairaanhoidon 

kapasiteetin varmistamiseksi. Tavoitteet ovat pohjimmiltaan samat kuin 

useimmissa muissa maissa.  

Ruotsin koronaviruksen torjuntatoimet perustuvat tietoon ja kokemukseen. 

On tärkeää, että toimet ovat tehokkaita, kestäviä ja osallistavia.  

Ruotsin koronapandemian torjuntatoimet ovat johtaneet myönteiseen 

kehitykseen, jossa tartuntojen, sairaalahoitoa tarvitsevien henkilöiden ja 

kuolleiden määrä on laskenut. Tartuntojen määrä kasvaa voimakkaasti 

monissa Euroopan maissa, mutta Ruotsissa uusien vahvistettujen tartuntojen 

määrä laskee. Koronavirukseen kuolleiden ja tehohoitoa tarvitsevien uusien 

potilaiden määrä on nyt hyvin pieni.  

Tulevaa kehitystä varten asiaa hoitavat viranomaiset ovat kertoneet 

toimenpiteistä, joilla mahdollisia uusia tartuntaryppäitä voitaisiin käsitellä 

tehokkaasti. Ruotsi käy EU:n kanssa neuvotteluja rokotesopimuksista 

yhdessä Saksan, Ranskan, Italian, Alankomaiden, Puolan ja Espanjan kanssa. 

Ruotsi on ottanut neuvottelujen yhteydessä hoitaakseen rokotteen 

edelleenmyynnin Norjaan ja Islantiin. 

Jokaisen maan tilanne on erilainen, samoin lähtökohdat. Virus esimerkiksi 

saapui Ruotsiin eri tavalla kuin muihin Pohjoismaihin. Samat viruksen 

torjuntatoimet voivat myös johtaa erilaisiin tuloksiin sen mukaan, missä 
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yhteydessä toimenpiteet tehdään ja miltä tartuntatilanne sillä hetkellä näyttää. 

Sen vuoksi on tärkeää ottaa huomioon kussakin maassa vallitsevat 

olosuhteet, kun ryhdytään toimiin, sekä ajoittaa toimet siten, että tulos on 

paras mahdollinen. Viruksen leviämisessä ja kansallisten toimien tuloksissa 

on nähtävissä myös alueellisia eroja. Luonnollisesti on tärkeää, että toimilla 

saavutetaan yhteiskunnan kaikki ryhmät tasapuolisesti.  

Maiden toimet pandemian torjumisessa ovat hyvin samankaltaisia. Ruotsi 

eroaa muista maista kuitenkin siinä, että se on pitänyt peruskoulut auki. Siten 

lasten arki on voitu pitää mahdollisimman tavallisena ilman, että tämä 

mitenkään näyttäisi vauhdittaneen koronatartuntoja. 

Kaikilla mailla on tietenkin paljon opittavaa pandemiasta. Ruotsin hallitus on 

asettanut komitean arvioimaan toimia, joilla koronaviruksen leviämistä 

maassa on pyritty estämään. 

Ruotsi arvostaa suuresti pohjoismaista yhteistyötä. Pohjoismailla on pitkät 

perinteet yhteispohjoismaisten ratkaisujen löytämisessä. Olemme pitäneet 

pandemian aikana paljon kokouksia ja käyneet kahdenkeskisiä keskusteluja 

muiden Pohjoismaiden kanssa ministeri- ja virkamiestasolla sekä 

asiantuntijaviranomaisten kanssa.  

Työskentelemme tiiviisti löytääksemme ratkaisuja rajakysymyksiin ja 

matkustamiseen Pohjoismaiden välillä. Pyrimme erityisesti vähentämään 

rajoituksista raja-alueille aiheutuneita negatiivisia vaikutuksia ja mietimme, 

miten rajat voitaisiin vähitellen avata uudelleen vastuullisella tavalla. On 

valitettavaa, ettemme tähän mennessä ole onnistuneet löytämään tyydyttäviä 

ratkaisuja raja-alueiden tarpeisiin. Rajojen sulkeminen ei ratkaise ongelmia, se 

vain estää pohjoismaista integraatiota. Haluamme avata koko Pohjolan ja 

jatkamme työtä sen eteen. 

 

Lena Hallengren 

 


