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Aihe: EU:n toimet vuoden 2009 H1N1-pandemian hallinnassa

WHO antoi kesäkuussa 2009 vaiheen 6 H1N1-pandemiahälytyksen kuukausi sen jälkeen, kun 
se oli muuttanut pandemian määritelmää niin, että ratkaisevaa ei enää ollut taudin vakavuus 
vaan pelkästään sen maantieteellinen levinneisyys.

Vaikka eteläiseltä pallonpuoliskolta saadut kokemukset olivat osoittaneet viruksen 
suhteellisen vaikeasti tarttuvaksi ja Euroopan komissio myönsi syyskuussa 2009 selkeästi, että 
H1N1-influenssan oireet olivat olleet vain kohtalaisia, että useimmilla potilailla oli ollut vain 
lievä tauti ja terveydenhuolto oli yleisesti ottaen selviytynyt hyvin, komissio määritteli 
rokotusten mahdolliseksi kohderyhmäksi 34–60,5 prosenttia väestöstä. Kohderyhmät 
määriteltiin ihmisiksi, joille rokotusta voidaan suositella.1

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen (ECDC) tietojen mukaan EU/Efta-
maissa oli pandemian alusta lähtien raportoitu vuonna 2009 yhteensä
1 045 kuolemantapausta.2 Toisaalta komissio oli arvioinut, että kausi-influenssa aiheuttaa 
noin 40 000 kuolemantapausta kohtalaisena vuotena ja 220 000 kuolemantapausta erityisen 
vaikeana influenssakautena.3

                                               
1 Komission yksiköiden työasiakirja "Vaccination strategies against pandemic (H1N1) 2009", SEC(2009) 1189, 
15.9.2009.
2 ECDC Surveillance Report, 8. tammikuuta 2010.
3 Ehdotus neuvoston suositukseksi kausi-influenssarokotuksista, KOM(2009) 353 lopullinen/2.
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Komissio antoi 29. syyskuuta 2009 myyntiluvan ensimmäisille H1N1-rokotteille, ja 
komissaari Verheugen ilmaisi tyytyväisyytensä siitä, että komissio kykeni tekemään 
päätöksen mahdollisimman lyhyessä ajassa.1

Vastauksena erään parlamentin jäsenen samana päivänä päivättyyn kirjeeseen ECDC:n johtaja 
Zsuzsanna Jakab myönsi, että yhdellekään rokotteelle ei ollut koskaan myönnetty
myyntilupaa yhtä vähäisin tiedoin.

Voiko komissio kertoa, kuinka paljon jäsenvaltiot ovat yhteensä käyttäneet rahaa
H1N1-rokotteisiin? Katsooko komissio, että rahankäyttö on ollut perusteltua, kun 
otetaan huomioon, että jo kesällä 2009 tiedettiin H1N1-viruksen riskit sekä 
absoluuttisesti tarkastellen että varsinkin normaaliin kausi-influenssaan verrattuna
hyvin kohtalaisiksi? Millaisia opettavaisia kokemuksia komissio on saanut EU:n 
toimista tämän pandemian yhteydessä, ja aikooko se tarkistaa politiikkaansa 
pandemiavalmiuksien ja erityisesti rokotusohjelmien suhteen? Katsooko komissio 
edelleenkin, että rokotteet, joille se antoi myyntiluvan erittäin nopeasti ja kovin vähäisin 
tiedoin, ovat turvallisia?

                                               
1 Komission lehdistötiedote "Commission paves the way for vaccinations for influenza pandemic (H1N1) 2009".


