Svar på skriftligt spörsmål SSS 482/2021 rd

Svar på skriftligt spörsmål om coronavacciner som doneras till utvecklingsländer
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 482/2021 rd undertecknat av riksdagsledamot Jussi Wihonen /saf:
Om överskottsvaccinerna inte har delats ut till finländarna, hur upplever man att de är till
nytta för invånarna i utvecklingsländerna,
vilka är de verkliga kostnaderna för överskottsvaccinen och har Finland fått någon som
helst ekonomisk gottgörelse för oanvända coronavaccin och
kan man verkligen påstå att Finlands vaccinationstakt inte har påverkats av att tre miljoner
vaccin har köpts som man ändå inte har kunnat dela ut till medborgarna?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Europeiska kommissionen har tillsvidare beviljat fyra covid-19-vaccinpreparat ett villkorligt försäljningstillstånd. En förutsättning för beviljande av försäljningstillstånd är information om vaccinens effekt, säkerhet och kvalitet. Även Världshälsoorganisationen har bedömt dessa vaccinpreparat och tagit upp dem på sin lista över nödgodkända vaccin.
Finland skaffar covid-19-vaccin som samupphandling tillsammans med andra EU-medlemsländer. Eftersom man i början av pandemin inte visste vilka vaccinkandidater som slutligen skulle
fungera och få försäljningstillstånd, fattades ett beslut mellan EU-länderna om ett omfattande
program för upphandling av vaccin. För närvarande används flera vaccin som godkänts av den
europeiska läkemedelsmyndigheten. Avtal om förhandsköp är bindande avtal om köpskyldighet,
så om de vaccin som man betalat för inte används måste de förstöras. För att minska svinnet bör
man också beakta den korta hållbarhetstiden för covid-19-vaccinen.
Institutet för hälsa och välfärd har i mars 2021 rekommenderat att adenovirusvektorvaccin ges
endast till personer över 65 år. Därför har Finland inget behov av alla adenovirusvektorvaccin
som ingår i upphandlingskontrakten. Leveranser av adenovirusvektorvaccin till Finland har avbrutits våren 2021.

Det råder brist på vaccin i världen. Coronaviruset sprids effektivt bland den ovaccinerade befolkningen, vilket ökar risken för att viruset muterar och skapar nya oroväckande virusstammar. Sådana mutationer sprids snabbt över hela världen. Å andra sidan möjliggör en tillräcklig global
vaccinationstäckning att begränsningarna avvecklas och internationell rörlighet. Därför är stöd
för andra länders tillgång till vaccin till fördel för hälsosäkerheten och för ekonomin.
Finland har anslutit sig till den globala mekanismen för samarbete kring vacciner COVAX och
har förbundit sig till global vaccinsolidaritet som en del av EU. Finland har beslutat att donera
oanvända vaccin för 10 miljoner euro via COVAX-mekanismen. De vacciner som doneras levererar tillverkaren direkt till målländerna. Donationen ger ingen ekonomisk gottgörelse, men förstöringen av vaccin orsakar heller inga kostnader för Finland.
Helsingfors 27.9.2021
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

