Svar på skriftligt spörsmål SSS 985/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om dröjsmål med coronavacciner samt om
vaccinationsplanen och vaccinupphandlingen
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 985/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Mia Laiho/ saml m.fl.:
Varför är Finland endast med i EU:s gemensamma vaccinupphandlingssamarbete utan att
samtidigt ha egen parallell vaccinupphandling,
har regeringen på samma sätt som i många andra länder efter att epidemin inletts berett en
nationell vaccinationsplan med detaljerade åtgärdsplaner, och var finns planen i så fall till
påseende,
hur ämnar regeringen utnyttja privata sektorns kapacitet när vaccinationen genomförs,
hur får företagshälsovårdens klienter som hör till riskgrupperna sitt vaccin och hur ska företagshälsovården enligt planerna utnyttjas när vaccinationerna genomförs,
ämnar regeringen ge kommunerna ersättning för kostnaderna för vaccinationsarbetet,
kommer AstraZenecas/Oxfords vaccin till Finland,
har regeringen gjort en riskbedömning och upprättat en plan om vaccinationstidtabellen
förlängs,
har regeringen övervägt att allt vaccin som kommer in i landet skulle delas ut eller kunna
vaccineras genast?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Den globala efterfrågan på coronavaccin är stor och alla konkurrerar på samma knappa marknad.
Stora aktörer, som till exempel EU, har haft förtur i förhandlingarna om avtalen. I den gemensamma upphandlingen skaffar Europeiska kommissionen centraliserat vaccin för EU-medlemsländernas behov. På detta sätt säkerställs en så snabb och kostnadsmässigt rimlig upphandling
som möjligt även för Finland. Enligt EU-vaccinsamarbetsavtalet får medlemsländerna inte förhandla bilateralt med samma vaccintillverkare som EU har förhandlat fram ett upphandlingskontrakt med.
Statsrådet har fattat ett principbeslut om Finlands covid-19-vaccinationsstrategi den 10 december
2020. Beslutet är tillgängligt på statsrådets webbplats. I vaccinationsstrategin beskrivs de grundläggande riktlinjerna för vaccinationsordningen samt hur vaccinationerna ska ordnas i praktiken
i kommunerna och sjukvårdsdistrikten.

Enligt statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer (1105/2020) ska kommunerna
i enlighet med 45 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ordna allmänna frivilliga
vaccinationer som syftar till att skydda mot sjukdomen covid-19. Den företagshälsovård som avses i lagen om företagshälsovård har i enlighet med 49 § i lagen om smittsamma sjukdomar rätt
att medverka i genomförandet av vaccinationerna. Vid anordnandet av vaccinationer kan kommunerna samarbeta på ett ändamålsenligt sätt även med privata sektorn. Vaccinationerna ska samordnas med kommunens vaccinationsverksamhet och det ska säkerställas att vaccinationsuppgifterna registreras elektroniskt så att de överförs till det riksomfattande vaccinationsregistret. Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för distributionen av vaccin samt för anvisningar och
sakkunskap i anslutning till vaccineringen.
I enlighet med Finlands covid-19-vaccinationsstrategi kan kommunerna beträffande vaccineringarna samarbeta på många sätt med lokala aktörer, till exempel med företagshälsovårdsenheter och
privata sektorn.
Regeringen har förbundit sig att ge social- och hälsovården ersättning för de direkta merkostnaderna som föranleds av coronaviruset. Regeringen har i tilläggsbudgetarna gett kommunerna och
sjukvårdsdistrikten stöd för 2021 för att ersätta de merkostnader som coronaviruset föranlett. Möjligheten att ersätta merkostnaderna som föranleds av covid-19-vaccinationerna utreds.
Finland är med i det gemensamma upphandlingskontraktet om coronavaccinet som Europeiska
kommissionen förhandlar om med AstraZeneca. Finland kan få AstraZenecas coronavaccin när
vaccinet har fått försäljningstillstånd i Europeiska unionen.
Enligt Finlands covid-19-vaccinationsstrategi erbjuds vaccin som staten har upphandlat gratis till
alla som vill ta vaccinet. Avsikten är att vaccinationerna ska ordnas så fort som möjligt. Den
största faktorn som begränsar vaccinationerna i Finland är vaccintillverkarens möjlighet att tillverka och leverera vaccin. Än så länge har majoriteten av Finlands befolkning inte det skydd mot
covid-19-smitta som fås genom vaccin eller genom att ha haft sjukdomen. Därför är de viktiga
hygien- och begränsningsåtgärderna fortfarande nödvändiga.
Tills vidare har två vaccinpreparat fått försäljningstillstånd. Båda ges i två på varandra följande
doser med 21–28 dagars mellanrum. Vaccinen som kommer till Finland används så snabbt och
effektivt som möjligt samtidigt som det säkerställs att det finns en tillräcklig mängd påfyllnadsdoser.
Helsingfors 20.1.2021
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

