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Ehdotus A 1936/UVN   

Tekijä Sosiaalidemokraattinen ryhmä  

Käsittelijä Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta    

   

  

A 1936/UVN Jäsenehdotus lääkkeiden yhteishankinnoista 

Pohjoismaissa 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Poh-
joismaiden ministerineuvostolle, 

 

• että lisätään rokote- ja lääkehankintoja koskevaa yhteistyötä. 

• että selvitetään Pohjoismaiden mahdollisuuksia hankkia joitakin lääkkeitä ja rokot-

teita yhteisesti. 

• että selvitetään mahdollisuuksia perustaa yhteisiä lääkkeiden ja sairaanhoitotarvik-

keiden varmuusvarastoja. 

 

Taustaa 

Pandemian aikana pohjoismaisella yhteistyöllä oli ratkaiseva merkitys lääkkeiden ja ro-

kotteiden saatavuuden varmistamisessa. Tässä muutama esimerkki yhteistyöstä:  

 

o Keväällä 2020 Ruotsin sairaaloissa oli pulaa anestesia-aineena käytettävästä 

propofolista. Ruotsi pystyi ostamaan ainetta Norjasta Norjan hallituksen kanssa 

tehdyn yhteistyön ansiosta.  

o Norja ja Islanti olivat kumpikin liian pieniä erikseen voidakseen hankkia ko-

ronarokotetta, eivätkä maat olleet mukana EU:n yhteishankinnassa. Tilanne 

ratkesi sillä, että Ruotsi osti myös Norjan ja Islannin osuuden EU:n yhteishan-

kinnan kautta.  

o Suomen lääkeaineita ja suojavarusteita koskevat varmuusvarastot herättivät 

paljon huomiota pandemian aikana. Suomi on nyt auttanut Ruotsia vastaavan-

laisen varaston perustamiseksi Ruotsiin.  

  

Pandemiasta saadut kokemukset auttoivat meitä ymmärtämään, ettemme ole vahvoja 

yksin ja että Pohjoismaat ovat parhaimmillaan, kun ne ratkaisevat asioita yhdessä. Suo-

men Ulkopoliittinen instituutti on julkaissut raportin, jossa todetaan, että Pohjoismai-

den kriisivalmiudessa on puutteita ja että voimme hyötyä toiminnan paremmasta yh-

teensovittamisesta etenkin yksityisten toimijoiden välillä, jotka muodostavat kriittisen 

osan kriisiyhteistyöstä Pohjoismaissa. Tämä koskee varsinkin lääkeyrityksiä. Raportissa 

esitetään useita ajatuksia pohjoismaisen yhteistyön lisäämisestä rokotetuotannon ja 
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lääkkeiden saatavuuden alalla muun muassa perustamalla yhteisiä harvinaisten lääkkei-

den apteekkeja tai hankkimalla harvinaisia lääkkeitä yhteisesti. 

 

Jan-Erik Enestam esittää useita samansuuntaisia ehdotuksia Pohjoismaiden kriisival-

miutta käsittelevässä strategiaselvityksessään, joka ilmestyi syksyllä 2021. Raportissa 

ehdotetaan esimerkiksi seuraavaa: ”Pohjoismaiden tulee käynnistää pilottihanke kausi-

influenssarokotteen yhteishankinnasta tavoitteena luoda edellytyksiä terveydenhuol-

lon laitteiden ja tarvikkeiden yhteishankinnoille”.  Enestam ehdottaa myös, että meidän 

tulee selvittää mahdollisuuksia yhteisten varmuusvarastojen perustamiseksi.  

 

Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattisen ryhmän mukaan jäsenmaillamme voi 

olla sekä taloudellisia syitä että turvallisuussyitä yhteistyön lisäämiseksi, kun kyse on ro-

kotteiden ja lääkkeiden hankinnasta ja saatavuuden turvaamisesta kriisitilanteissa ja 

normaaliolosuhteissa.  

 

Ruotsin innovaatiojärjestelmävirasto Vinnova esitteli hallituksen toimeksiannosta tou-

kokuussa 2022 raportin, joka koski mahdollisuutta yhteisen rokotetuotannon aloitta-

miseksi Pohjoismaissa. Raportti on samansuuntainen kuin yksi valiokunnan jäsenehdo-

tuksista, ja siinä nostetaan esiin useita mahdollisuuksia ja vaikeuksia, joita on matkalla 

kohti yhteispohjoismaista rokotetuotantoa. Raportissa todetaan seuraavaa: 

 

”EU on ponnistellut vahvistaakseen Euroopan kokonaisresilienssiä ja varautumista EU 

FAB -, VACCELERATE- ja HERA-aloitteiden kautta. Monet Pohjoismaat ovat jo osallisia 

kyseisissä aloitteissa, joista tulee epäilemättä olemaan suuri hyöty tulevaisuuden ter-

veyskatastrofien kohtaamisessa. Näillä aloitteilla on suuri vaikutus Euroopan unionin 

jäsenvaltioihin. Yhteiset toimet pohjoismaisen vaikutusvallan lisäämiseksi ja yhteispoh-

joismaisten etujen saamiseksi kyseisten aloitteiden avulla ovat potentiaalisen yhteis-

työn toinen alue.” 

 

Pohjoismaiden ääni EU:ssa vahvistuisi, jos Pohjoismaat rakentaisivat yhdessä rokote- ja 

lääkehankintoja koskevaa osaamistaan ja kykyään ja loisivat täten perustan maiden sy-

vemmälle yhteistyölle myös rokote- ja lääketuotannon alalla. 

 

Viitteet  

• Nordic resilience: Strengthening cooperation on security of supply and crisis 

preparedness 20220912 

https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2022/09/report70_nordic-resilience_strength-

ening-cooperation-on-security-of-supply-and-crisis-preparedness.pdf 

 

• Strategiaselvitys: Pohjoismaiden siviilivalmius 20211115: 

https://www.norden.org/sites/default/files/2021-11/Enestam%20FI.pdf 
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• En nordisk gemensam genomförbarhetsstudie – potential för samarbete kring 

innovation, utveckling och produktion och vacciner 20220715, https://www.vin-

nova.se/globalassets/bilder/publikationer/rapp-nordisk-vaccinkartlagg-

ning_svenska.pdf?cb=20220715100810 
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