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A 1871/välfärd  

 

Käsittelijä Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta 

  
 

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta pohjoismaisesta rokotetuotannosta  

Ehdotus 

 

Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että Pohjoismaiden hallitukset varmistavat pohjoismaisen rokotetutkimuk-
sen rahoituksen.  
että Pohjoismaiden hallitukset käynnistävät pohjoismaisen rokotetuotanto-
yhteistyön. 
että Pohjoismaiden hallitukset toimivat aktiivisesti monenkeskisessä työssä 
estääkseen sen, että patenttirajoitukset sekä tiedonsiirron ja tekniikan puute 
jarruttavat pandemioiden nopeaa ja kustannustehokasta torjuntaa. 

Taustaa 

Koronaviruksen aiheuttama maailmanlaajuinen pandemia on osoittanut, miten no-
peasti virukset voivat levitä laajalle ja aiheuttaa vakavia seurauksia maailmassa, joka 
on yhä tiheämmin asuttu ja yhteen nivoutunut. Covid-19 levisi eri puolille maailmaa 
vain muutamassa kuukaudessa. Koronapandemia tuskin on viimeinen maailmanlaa-
juinen pandemia elinaikanamme.  

Terveytemme riippuu nyt globaaleista tuotantoketjuista ja monikansallisten yritys-

ten monimutkaisista ja salaisista sopimuksista. Vaikka koronavirusta vastaan kehitet-

tiin nopeasti monta rokotetta, niiden toimitukset ovat olleet epäluotettavia ja glo-

baaliin tarpeeseen nähden riittämättömiä. Rokotteiden saatavuus kriisitilanteissa on 

turvattava paremmin. Paras tapa nykyisen kansainvälisen rokoteyhteistyön lisäksi on 

käynnistää pohjoismainen yhteistyö rokotetuotannon aloittamiseksi sekä vahvistaa 

maiden rokotetutkimukseen ja -kehitykseen myöntämää rahoitusta. 

Jäsenehdotus koskee myös muiden valiokuntien toimialueita: rokotetutkimuksen ra-
hoituksen varmistaminen (Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa), rokotetuotannon yh-
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teistyö (Kasvu ja kehitys Pohjolassa + rajaesteryhmä), monenkeskinen työ patenttira-
joitusten ehkäisemiseksi sekä pandemian nopean ja kustannustehokkaan torjumisen 
tiellä olevien esteiden ehkäisemiseksi (Kasvu ja kehitys Pohjolassa + rajaesteryhmä). 

Koska jäsenehdotus on monialainen ja pandemian vuoksi ajankohtainen, valiokunta 
on käsitellyt jäsenehdotusta samalla kun se on lähetetty lausunnolle Osaaminen ja 
kulttuuri Pohjolassa -valiokuntaan, Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokuntaan ja raja-
esteryhmälle. Näin on haluttu kiirehtiä jäsenehdotuksen käsittelyä asianomaisissa 
valiokunnissa, jotta Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta voi ottaa asian toiseen käsit-
telyyn mahdollisimman nopeasti saatuaan lausunnot asianomaisilta valiokunnilta. 

Valiokunnan näkemykset 

 

Valiokunta suhtautuu myönteisesti ehdotukseen, joka on ajankohtainen ja samalla 

monisyinen. Valiokunta on yksimielinen siitä, että ehdotusta on työstettävä edelleen 

tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän, tutkimuksen ja biotieteiden edustajien kanssa. 

Valiokunta on yksimielinen myös siitä, että Pohjoismaat muodostavat ihanteellisen 

alueen rokotteiden tutkimukselle ja kehittämiselle ja että ehdotus ja sen tuoma 

hyöty ovat erittäin tärkeät entistä tiiviimmän pohjoismaisen yhteistyön kannalta. Li-

säksi mainittiin se, että rokottaminen on Pohjolassa tällä hetkellä hyvin joustama-

tonta, koska molemmat rokotukset on otettava samassa paikassa. 

 

Valiokunta ehdottaa, että ensimmäinen että-lause muotoillaan seuraavasti: 

 

- että Pohjoismaiden hallitukset arvioivat mahdollisuutta varmistaa pohjois-

maisen rokotetutkimuksen rahoitus. 

 

Valiokunta ehdottaa, että kolmas että-lause patenttirajoituksista poistetaan. 

 

Valiokunta haluaa jäsenehdotuksen toisessa käsittelyssä tarkastella asianomaisten 

valiokuntien lausuntoja asiasta ennen kuin se ottaa kantaa ehdotukseen. 

 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan lausunto (vastuussa rajaesteryhmästä): 

 

”Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta oli saanut kokoukseensa 29. kesäkuuta 2021 

lausunnolle pohjoismaista rokotetuotantoa käsittelevän jäsenehdotuksen (A 

1871/välfärd). Kokouksessa esitettiin seuraavat näkemykset pohjoismaista rokote-

tuotantoa koskevasta lausunnosta:  

 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta keskusteli jäsenehdotuksesta ja nosti esiin 

sen, että kysymykset ovat monisyisiä ja liittyvät sekä poliittisesti että kaupallisesti 

tutkimuksen ja tuotannon yhteistyöhön ja rahoitukseen, koska mukana on sekä yksi-

tyisiä että julkisia toimijoita.  

 

Valiokunta korosti sitä, että ehdotuksessa on potentiaalia uusien työpaikkojen luo-

miseksi Pohjolassa ja että varsinkin yksityisen sektorin high tech- ja erikoisosaami-

sessa tarvitaan lisää työpaikkoja.  
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Näiden kysymysten selvittämiseksi valiokunta päätti yhdessä Hyvinvointi Pohjolassa 

-valiokunnan kanssa kutsua asiantuntijan sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta 

yhteiseen kokoukseen. Valiokunnan mielestä olisi tärkeää ja hyvin kiinnostavaa, mi-

käli asiantuntijat voisivat myös kertoa muun muassa kustannuksista ja tehokkuu-

desta verrattuna nykyisiin ratkaisuihin. Myös siitä olisi apua, jos he voisivat arvioida, 

miltä uusi järjestelmä voisi näyttää.” 

 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan lausunto: 

 

”Pohjoismaiden vihreä vasemmisto on tehnyt jäsenehdotuksen A 1871 pohjoismai-

sesta rokotetuotannosta, jonka käsittelystä vastaa Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta. 

Valiokunta keskusteli ehdotuksesta.  

 

Valiokunnassa vallitsi laaja yksimielisyys siitä, että ehdotuksen tavoitteena oleva yh-

teistyön laajentaminen tulevien pandemioiden varalta on hyvä ajatus.  

 

Valiokunta myös kannatti yksimielisesti ehdotusta tutkimusrahoituksen lisäämisestä.  

 

Valiokunnan enemmistö suhtautui epäillen ehdotukseen Pohjoismaisesta rokotetuo-

tannosta.” 
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