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Tiivistelmä 

Johdanto

COVID-19-pandemian myötä globaali kiinnostus rokotteiden toimitusketjuja kohtaan on lisään-
tynyt. Uusien koronavirusrokotteiden säilytys- ja kuljetuslämpötilat, lyhyt kestoaika ja suuri 
kysyntä aiheuttivat haasteen Suomen kansalliselle rokotelogistiikalle. Hävikkiä on odotettavissa 
kaikissa kansallisissa rokotusohjelmissa, mutta koronarokotteiden hankintaan käytettyjen suur-
ten summien vuoksi, hävikin seuranta on erityisen tärkeää. Maailman terveysjärjestö WHO on 
raportoinut, että maailmanlaajuisesti rokotusohjelmien rokotehävikki voi olla jopa 50 %. Tehok-
kaan rokotteiden varastonhallinnan kriteerinä pidetään enintään 1 % hävikkiä. Usea seikka voi 
johtaa rokotehävikkiin, ja pienilläkin hävikkiin vaikuttavilla teoilla voidaan saada aikaan merkit-
täviä säästöjä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lääketukkukauppaa kiinnosti korona-
virusrokotteiden hävikin seuraaminen, sillä lääketukkukaupalta puuttui koko väestön kattava 
pakkaslämpötiloja vaativa logistiikkaketju. EU-hankinnasta johtuneet nopeat muutokset toi-
mitusaikatauluissa ja logistiikka pakkaslämpötilassa lisäsivät koronarokotteiden hävikkiriskiä.

Aineisto ja menetelmät
Aineistona käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämää rekisteridataa koronaro-
kotteiden logistiikasta ajalta 21.12.2020–3.1.2022. Rekisteridata yhdisti THL:n rokotejakelujär-
jestelmän tietoja sairaala-apteekeilta ja lääkekeskuksilta kerättyyn tietoon. Rekisteridata keräsi 
tietoa vain avaamattomien injektiopullojen hävikistä.

Tulokset
Koronarokotteiden hävikkiprosentti THL:n lääketukkukaupan keskusvarastossa oli 0,73 % maa-
hansaapuneista rokoteannoksista. Terveydenhuollon avaamattomien rokotepullojen suhteelli-
nen hävikkiprosentti oli 0,98 %, kun otetaan huomioon myös varastossa olevat annokset. THL:n 
lääketukkukaupan ja terveydenhuollon yhteenlaskettu suhteellinen hävikkiprosentti avaamat-
tomille rokotepulloille oli 1,62 % vuonna 2021 maahan saapuneista annoksista, joista vähennet-
tiin apteekkien varastossa olleet rokotteet. Suomeen saapuneista noin 11 miljoonasta annoksesta 
hävikkiin meni THL:n lääketukkukaupassa 79 800 annosta ja terveydenhuollossa 88 190 annosta. 
Suhteellinen hävikki oli suurempaa pienemmillä sairaanhoitopiireillä, ja annoskohtaiset hävikit 
olivat odotetusti suurempia suuremmilla sairaanhoitopiireillä.

Johtopäätökset
Koronarokotteiden hävikkiprosentti pysyi WHO:n EVM-hankkeen (Effective Vaccine Manage-
ment Initiative) määrittämällä tasolla 1 % luokassa, jota pidetään tehokkaan varastonhallin-
nan raja-arvona. Rokotteiden hävikeistä tarvittaisiin jatkotutkimusta, sillä määrän lisäksi myös 
rokotehävikin syyt kiinnostavat. Hävikkitiedon kerääminen myös rokottavilta yksiköiltä tarken-
taisi tietoa rokotteiden kokonaishävikistä. Jatkotutkimus tulisi toteuttaa kansallisen rokotusoh-
jelman rokotteilla koko toimitusketjun osalta ja hyödyntää Setian ym. vuonna 2002 julkaistun 
tutkimuksen jaottelua hävikin syistä. Hävikin syitä tutkimalla voidaan päästä kiinni muutoksiin, 
joilla voidaan pienentää hävikkiä ja säästää huomattavasti yhteiskunnan varoja.

Avainsanat: rokotehävikki, koronarokotteet, COVID-19-rokotteet,  
rokotteiden toimitusketju, rokotteiden logistiikka 
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Aineisto ja menetelmät
Aineistona käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen keräämää rekisteridataa koronarokot-
teiden logistiikasta ajalta 21.12.2020–3.1.2022. 
Raportti keräsi rokotteiden maahantulotiedot 
THL:n rokotejakelujärjestelmästä, jonne tiedot 
syötettiin rokoteannoksina. Muut tiedot kerät-
tiin verkkolomakkeella sairaala-apteekeilta ja 
lääkekeskuksilta. Lomakkeella he ilmoittivat 
arvion rokotteen varasto-, hävikki- ja toimitus-
tilanteesta rokotepulloina. Lomakkeiden pul-
lotiedot muunnettiin rokoteannoksiksi ohjel-
mallisesti R-ohjelmalla siten, että Pfizer-Bion-
techin Comirnaty rokotepullon annosmäärä oli 
aluksi viisi annosta ja se muutettiin kuudeksi 
annokseksi 18.1.2021 alkaen. Modernan Spike-
vaxin ja AstraZenecan Vaxzevrian annosmäärä 
laskettiin kertomalla pullot 10 annoksella ja 
Janssenin JCOVDEN-rokotteen annosmäärä 
saatiin kertomalla pullomäärä viidellä. Pande-
mian alussa sairaala-apteekit ja lääkekeskuk-
set raportoivat lomakkeella päivittäin logis-
tiikkatilannettaan, mutta marraskuusta 2021 
raportointi tehtiin viikoittain. Verkkolomak-
keen tiedot koottiin ohjelmistollisesti R-ohjel-
malla viikoittaiseksi yhteenvetotaulukoksi, 
johon koottiin rokotteiden hävikki annoksina, 
apteekkien varastoissa olevat rokotteet annok-
sina, sairaala-apteekeille ja lääkekeskuksille 
jaetut rokotteet annoksina sekä maahan saa-
puneet rokoteannokset. Näistä ohjelmistolli-
sesti tuotetuista yhteenvetotaulukoista koottiin 
Excel365-taulukkoon kuukausittainen hävikki-
tilanne rokoteannoksina ja vuoden 2021 kumu-
latiivinen hävikkitilanne rokoteannoksina. 

Hävikin laskentatapa
Rokotehävikin määrittämiseen on useita tapoja 
(WHO 2005). Yksi tapa on mitata rokottei-
den käyttöastetta verraten yhtälöiden (1) ja (2) 
mukaisesti, mutta kaava antaa erittäin suuria 
virhelukuja keskusvaraston hävikkiä arvioita-
essa, koska siinä ei huomioida ollenkaan varas-
toissa olevia annoksia (WHO 2005). Kaikki kes-
kusvarastosta jaetut annokset luokitellaan tässä 
mallissa annetuiksi annoksiksi, vaikka osa jäi-
sikin sairaala-apteekin tai rokotuspaikan jää-
kaappiin (WHO 2005). Rokotehävikkiä voidaan 
laskea myös ilman tietoa annetuista rokotean-
noksista, jos tiedossa on hävikkiin menevien 
annosten määrä, jaetut annokset ja varastoon 
jäävien annosten määrä yhtälön (3) mukaisesti 
(WHO 2005). Yhtälöllä (3) tulokseksi saadaan 
rokotteen suhteellinen hävikki varastoivissa 
yksiköissä (WHO 2005). *Ks. yhtälöt alla.

Tässä aineistossa terveydenhuollon rokot-
teiden hävikki laskettiin avaamattomien pullo-
jen rokotehävikkinä jakamalla hävikkiin ilmoi-
tetut annokset sairaala-apteekkeihin ja lääke-
keskuksiin jaetuilla annoksilla, joista vähen-
nettiin apteekkien ja lääkekeskusten varastossa 
olevat annokset ja kerrottiin saatu luku sadalla, 
jolloin tulokseksi saadaan suhteellinen hävik-
kiprosentti avaamattomille pulloille. THL:n 
lääketukkukaupan varastojen hävikki lasket-
tiin jakamalla THL:n varaston hävikkiin men-
neet annokset maahan saapuneilla annoksilla. 
Kokonaishävikissä (THL:n lääketukkukauppa 
+ terveydenhuolto) huomioitiin myös apteek-
kien varastoissa olevat annokset vähentämällä 
ne maahan saapuneista annoksista. 

Johdanto
COVID-19-pandemian myötä koko maailman 
kiinnostus rokotteiden kehittämistä ja -toimi-
tusketjuja kohtaan on kasvanut, mutta kiin-
nostus rokotteiden logistiikkaa kohtaan kasvoi 
jo ennen pandemian alkamista (Lee ja Haidari 
2017, Duijzer ym. 2018, Georgiadis ja Georgi-
adis 2021). Koronarokotteiden logistiikka toi 
eteen uusia haasteita, sillä pandemian myötä 
koronarokottamisesta on tullut yksi rokotus-
historian suurimmista rokotuskampanjoista 
(Georgiadis ja Georgiadis 2021). Koronaro-
kotteiden logistiikassa haastavinta oli säily-
tyslämpötila pakkaslämpötiloissa sekä lyhyet 
kestoajat yhdistettynä siihen, että rokot-
teita haluttiin nopeasti jaettavaksi globaalisti 
(Georgiadis ja Georgiadis 2021). Vain oikeassa 
lämpötilassa säilytetty rokote säilyttää tehok-
kuutensa taudeilta suojaamisessa, joten toi-
miva logistiikkaketju on tärkeä osa tartunta-
tautien torjunnassa (Lee ja Haidari 2017). 

Maailman terveysjärjestö (WHO) rapor-
toi, että maailmanlaajuisesti rokotehä-
vikki on jopa yli 50 % ja Kanadassa on arvi-
oitu, että rokotehävikin hinta olisi noin 3,3 
% maan rokotehankintojen budjetista (Setia 
ym. 2002, WHO 2005). Kaikissa rokotusoh-
jelmissa tapahtuu hävikkiä, mutta olisi tär-
keä tunnistaa estettävissä oleva hävikki ja 
työkalut hävikin vähentämiseen (Setia ym. 
2002, WHO 2005). WHO jaottelee rokotehä-
vikkiä tapahtuvan avaamattomissa injektio-
pulloissa tai -ruiskuissa sekä käyttöönote-
tuissa injektiopulloissa tai -ruiskuissa (WHO 
2005). Vaikka yleistä ohjetta hyväksyttävästä 
hävikistä on vaikea antaa, koska siihen vai-
kuttaa niin moni paikallinen asia rokotusoh-
jelmaa toteuttavalla alueella, on WHO anta-
nut arvion, että 1 % hävikki jokaisella logis-
tiikkaketjun tasolla on vielä hyväksyttävää 
(WHO 2005). Rokotteiden hävikkiin voi johtaa 
moni asia rokotteiden jakeluketjussa (WHO 
2005). Yleisimpiä hävikin syitä ovat rokot-
teiden vanheneminen varastoon ja kylmä-
ketjun katkeaminen (Setia ym. 2002). Muita 
syitä rokotehävikille ovat rokotteiden jääty-
minen, pakkausten rikkoutuminen, moni-
annospakkausten käyttämättömien annos-
ten hävittäminen rokotussession jälkeen, 
rokotteen valmistelussa tapahtunut virhe 

sekä kontaminaatio tai saldovirheet järjes-
telmässä (Setia ym. 2002, WHO 2005). Kat-
sotaan kuitenkin, että moniannospakkauk-
sen avaaminen yhtäkin rokotettavaa varten 
on kannattavaa, sillä menetetystä rokotus-
mahdollisuudesta aiheutuu enemmän kuluja, 
kuin mitä rokotehävikin estämisellä sääste-
tään (Wallace ym. 2018). 

Koronarokotusten alkaessa Suomessa jou-
lukuun 2020 lopussa ja vuoden 2021 alussa, 
Suomeen toimitettujen annosten määrä oli 
hyvin rajallinen (STM 2021). Hävikkiä säädel-
tiin aluksi kunnissa antamalla rokotuksia esi-
merkiksi ajanvarauksella, sillä ensimmäiseksi 
myyntiluvan saanut Pfizer-Biontechin rokote 
Comirnaty vaati –70 °C säilytyksen ja säilyvyys 
senhetkisen tutkimustiedon mukaan arvioitiin 
olevan vain 5 vuorokautta jääkaappilämpöti-
lassa (Heaton ym. 2017, Helsingin kaupunki 
2021, STM 2021, EMA 2022a). Toiseksi myynti-
luvan saanut Modernan Spikevax säilyi pakas-
timessa –20 °C lämpötilassa ja pakastimesta 
poistamisen jälkeen 30 vuorokautta jääkaap-
pilämpötilassa (EMA 2022b). 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lääke-
tukkukaupalla ei ollut pakkaslämpötiloja vaa-
tivaa logistiikkaketjua koko väestön mitta-
kaavassa valmiina ennen koronarokotteiden 
käyttöönottoa. Koronarokotteiden logistiik-
kaolosuhteet ja EU-yhteishankinnasta johtu-
neet toimitusten nopeat aikataulumuutokset 
olivat hävikkiä lisääviä riskitekijöitä. Näistä 
syistä rokotteiden hävikkiä haluttiin seurata 
ja tutkia tarkemmin. Rokotteiden hävikkitut-
kimusta oli suunniteltu kansallisen rokotus-
ohjelman rokotteilla jo aikaisemminkin, mutta 
nyt koronarokotteiden hävikkitietoja kerättiin 
muun koronaan liittyvän raportoinnin yhtey-
dessä. Rokoteinvestointien suuruuden vuoksi 
hävikin määrä kiinnostaa myös taloudellisesti. 
Rokotteiden hävikeistä löytyy kirjallisuutta 
kehittyvistä maista mutta varsin rajallisesti 
esimerkiksi Euroopan maista. Tämä tutkimus 
antaa tärkeää tietoa koronarokotehävikistä 
Suomessa. Tulevaisuudessa koronarokotteiden 
hävikkejä voidaan todennäköisesti verrata esi-
merkiksi Euroopan hävikkimääriin ja arvioida 
hävikin viemää osuutta rokotteiden hankintaan 
käytettävästä budjetista. 

* Yhtälöt
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Tulokset
Kevään 2021 aikana rokoteannosten hävikki 
oli suhteellisen pientä, mutta hävikki suureni 
kesästä 2021 alkaen kaikilla tuolloin käytössä 
olleella kolmella rokotteella (Kuva 1). Pfizer-
Biontechin Comirnaty-rokotteita kuljetet-
tiin määrällisesti eniten terveydenhuollossa, 
sillä niitä oli hankittu selvästi enemmän kuin 
muita rokotevalmisteita. JCOVDEN-rokottei-
den jakelu THL:n keskusvarastosta käynnis-
tyi vasta lokakuusta 2021 lähtien (THL 2022a). 
Astra Zenecan Vaxzevria-rokotteen jakelu kes-
keytettiin maaliskuussa 2021 rokotteen turval-
lisuusarvioinnin ajaksi harvinaisten haittavai-
kutusten ilmannuttua (THL 2022a). Arvioin-
nin jälkeen rokotteen kohderyhmä pienentyi 
ja rokotetta käytettiin vähemmän verrattuna 
kahteen mRNA-valmisteeseen. Vaxzevrian eriä 
vanhentui sekä terveydenhuollon varastoihin 
että THL:n keskusvarastoon vuoden 2021 elo-
kuun lopussa ja marraskuun lopussa (Kuva 1).

Rokotevalmisteiden suhteellinen hävikki-
prosentti laskettiin käyttämällä yhtälöä (3), 
jossa huomioitiin terveydenhuoltoon lähete-
tyt kuukausittaiset annokset avaamattomissa 

moniannospulloissa vuonna 2021. Suhteellinen 
hävikki on suurempi niillä rokotteilla, joita on 
annosmäärällisesti maahantuotu Suomeen 
vähemmän (Kuva 2). Suomi osallistui kansain-
väliseen yhteistyöhön lahjoittamalla adenovi-
rusrokotteita (Astra Zeneca ja Janssen) COVAX-
mekanismin kautta koronarokotteiden globaa-
lin saatavuuden varmistamiseksi (THL 2022a). 
Tästä syystä Suomeen ei maahantuotu tämän 
tyypin rokotteita kevään 2021 jälkeen. 

Kuva 3 kokoaa koronarokotteiden hävikki-
tiedot sairaanhoitopiireittäin. Sairaanhoitopii-
rit on jaoteltu kuvaan vuoden 2020 väkiluvun 
perusteella isommasta pienimpään vasem-
malta lukien. Suhteellinen hävikkiprosentti 
suurenee, kun sairaanhoitopiiriin lähetettyjen 
annosten määrä pienenee.

Rokotekohtaisesti hävikki oli suurinta 
Vaxzevria-rokotteella, mutta terveydenhuol-
lon puolella erot olivat annosmäärällisesti 
pienempiä (Taulukko 1). Suhteellinen hävik-
kiprosentti oli sekä terveydenhuollossa että 
THL:n lääketukkukaupassa Vaxzevria-rokot-
teilla suurin, mutta ottaen huomioon rokotteen 
käyttösuosituksen muutoksen kevään 2021 jäl-
keen suurempi hävikki oli odotettavissa. Haas-

Kuva 1. Covid-19-rokotteiden kumulatiivinen hävikki terveydenhuollossa vuonna 2021 (annoksina) 
esitettynä eri rokotteiden hävikkimäärien yhteenlaskettuna summana.

Kuva 2. Covid-19-rokotteiden kuukausittainen suhteellinen hävikkiprosentti terveydenhuollossa 2021.

Kuva 3. Koronarokotteiden hävikki sairaanhoitopiireittäin annosmääriä ja suhteellista hävikkiä verraten 
tutkimuksen ajanjaksolta (21.12.2020–3.1.2022) raportoituna. Sairaanhoitopiirit on jaoteltu kuvaan 
vuoden 2020 väkiluvun perusteella isommasta pienimpään vasemmalta lukien.
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kuksiin vasta Vaxzevrian rokotteiden jakelun 
lopulla lokakuusta 2021 eteenpäin. Rokotehä-
vikkiä mRNA-rokotteiden joukossa on toden-
näköisesti vähentänyt myös molempien val-
misteiden pidentyneet säilyvyysajat myyn-
tiluvan saamisen jälkeen. Comirnatyn säily-
tysaika jääkaappilämpötilassa piteni viidestä 
päivästä 31 päivään toukokuussa 2021 (EMA 
2021). Comirnatyn pakkassäilytysaika muuttui 
kuudesta kuukaudesta yhdeksään kuukauteen 
syyskuussa 2021, ja Spikevaxin säilyvyysaika 
pakkaslämpötilassa muuttui seitsemästä kuu-
kaudesta yhdeksään kuukauteen joulukuussa 
2021 (EMA 2022a ja 2022b). Rokotehävikistä 
saatuja tuloksia voidaan kuitenkin pitää suun-
taa antavina, ja ne toimivat hyvänä vertailuna 
jatkotutkimuksia varten. Olisi ollut mielen-
kiintoista kerätä dataa myös avattujen pullo-
jen hävikistä, mutta sitä tietoa ei koronaro-
kotteisiin liittyviltä raporteilta kerätty, joten 
tutkimuksessa käytettiin rekisteristä löyty-
vää dataa. Jos myös avattujen rokotepullojen 
hävikkitietoja olisi kerätty terveydenhuol-
losta, hävikin määrä olisi suurempi kuin pelk-
kien avaamattomien pullojen hävikki. Avattu-
jen rokotepullojen hävikkitietojen kerääminen 
myös rokottavilta yksiköiltä olisi kerryttänyt 
tietoa useammasta kuin kahdesta ensimmäi-
sestä logistiikkaketjun tasosta (THL:n lääke-
tukkukaupan varasto sekä sairaala-apteekkien 
ja lääkekeskusten varastot) rokotteen toimi-
tusketjussa.

Kaikkien kolmen käytössä olleen rokotteen 
hävikki suureni annosmäärällisesti laskettuna 
toukokuun 2021 jälkeen, minkä jälkeen maa-
han saapuneet annosmäärät myös suurenivat 
merkittävästi verrattuna aikaisemmin saapu-
neisiin annosmääriin. Kesän suurempaa hävik-
kiä voivat selittää myös lämpimämmät olosuh-
teet ja kesälomat. Kesäkausi saattoi vaikuttaa 
myös rokotusten etenemiseen, koska rokot-
tavia henkilöitä oli vähemmän ja rokotettavat 
henkilöt saattoivat unohtaa siirtää rokotus-
aikojaan lomakaudella, jolloin annoksia meni 
hävikkiin tarpeettoman pakkasesta poistami-
sen vuoksi. Rokotuskattavuutta pyrittiin nos-
tamaan ympäri maata järjestämällä pop-up-
rokotustapahtumia, jotka ovat voineet lisätä 
kokonaisten pullojen hävikkiä. WHO katsoo 
kuitenkin, että rokotuskattavuuden paranta-
misesta johtuva hävikki on hyväksyttävämpää 

kuin vääriin säilytysolosuhteisiin unohtunei-
den annosten hävikki (WHO 2005).

Pienemmillä sairaanhoitopiireillä hävik-
kiä syntyi helpommin esimerkiksi siksi, että 
koronarokotteita piti toimittaa isoissa pak-
kauksissa. Pienemmissä sairaanhoitopiireissä 
myös annosmäärällisesti pienet hävikit suu-
rentavat suhteellista hävikkiprosenttia.

Rokotehävikin tarkempia syitä ei eritelty 
sairaala-apteekeilta ja lääkekeskuksilta kerä-
tyillä lomakkeilla, vaikka rokotehävikin syyt 
voisivat auttaa jäljittämään parannuskohteita 
rokotteiden toimitusketjussa (Setia 2002, WHO 
2005). Rokotehävikkiä voisi tutkia laajemmin 
myös kansallisen rokotusohjelman rokotteilla 
suunnittelemalla kysely sairaala-apteekeille ja 
lääkekeskuksille niin, että hävikin syyt huomi-
oidaan. Kysely voitaisiin toimittaa myös rokot-
taville yksiköille.

Koronarokotteiden hävikin arvoa voi suh-
teuttaa siihen, mitä Taulukon 3 koronarokottei-
den yhteenlaskettu hävikkiprosentti Suomessa 
olisi euroissa. Vuonna 2021 koronarokotteiden 
hankintaan, varastointiin ja jakeluun käytet-
tiin 161 778 845 euroa, josta 1,62 % on noin 2,6 
miljoonaa euroa (THL 2022b). Ei voida kuiten-
kaan suoraan sanoa, että hävikkiin olisi men-
nyt näin paljon rahaa, sillä tilinpäätöksessä 
esitetty koronarokotteisiin käytetty summa 
sisälsi rokotteiden hankinnan lisäksi muitakin 
kuluja. Pienikin hävikkimäärä kasvaa taloudel-
lisesti suureksi kansallisen rokotusohjelman 
miljoonien hankinnoissa. Täten pienilläkin 
hävikkiä vähentävillä toimilla voidaan saada 
aikaan isoja säästöjä. Hyvä esimerkki hävikkiä 
vähentävistä innovaatioista on helsinkiläisen 
opetushoitajan kehittämä ilmakuplatekniikka 
rokoteannosten valmiiksi saattamisessa moni-
annospulloissa, mikä vähentää injektiopulloon 
jäävää rokoteliuosta (THL 2022c).

Avaamattomien rokotepullojen suhteelli-
sen kokonaishävikin jääminen alle kahden pro-
sentin ja terveydenhuollon suhteellisen roko-
tehävikin jääminen alle prosentin todistaa 
Suomen koronarokotelogistiikan olleen teho-
kasta vuonna 2021. Covid-19-rokotteita jaet-
tiin vuonna 2021 Suomessa noin 11 miljoonaa 
annosta, joista noin 8 miljoonaa annosta vaati 
ULT-pakkasolosuhteita (Ultra Low Tempera-
ture), 2 miljoonaa annosta pakkasolosuhteita 
ja vain noin miljoona annosta jääkaappiläm-

Taulukko 1. Yhteenveto covid-19-rokotteiden hävikeistä Suomessa 2021. 

Rokote-
valmiste

Comirnaty 
aikuisille

Spikevax

Jcovden

Vaxzevria

Yhteensä

Hävikki 
annoksina      
(THL)

                                        
-  
     
                                      
-  
                                           
-  
                                  
79 800
                                  
79 800

Hävikki-
prosentti                  
(THL)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

12,31 %

0,73 %

Hävikki 
annoksina 
(Terveyden-
huolto)

22 600

33 150

-  

32 440

88 190

Hävikki -
prosentti 
(Terveyden-
huolto)

0,31 %

2,78 %

0,00 %

5,98 %

0,98 %

Hävikki 
annoksina    
yhteensä
                           

22 600

33 150
                                           
-  

112 240

167 990

Hävikki-
prosentti 
yhteensä

0,31 %

2,78 %

0,00 %

17,32 %

1,62 %

teista huolimatta pysyttiin WHO:n EVM-hank-
keen (Effective Vaccine Management Initiative) 
määrittämällä hyväksyttävällä 1 % -hävikki-
tasolla logistiikkaketjun tasoa kohden (WHO 
2005).

Pohdinta
Tulokset ovat todennäköisesti aliraportoituja 
samoista syistä kuin Setia ym. (2002) artik-
kelissa, sillä kyselylomakkeita täyttivät sai-
raala-apteekit ja lääkekeskukset, joille rokot-
teita jaettiin, mutta jos rokottava yksikkö ei ole 
raportoinut heille kokonaisten rokotepullojen 
hävikkiä, on hävikki jäänyt raportin ulkopuo-
lelle. On myös otettava huomioon, että hävik-
kiluvuissa saattaa olla vain sairaala-apteekissa 
ja lääkekeskuksissa vanhentuneet avaamat-
toman rokotepullot, mikäli rokottava yksikkö 
on antanut puutteellista tai virheellistä tietoa. 
THL:n verkkolomakkeen kautta oli mahdollista 
korjata puuttuvia tai virheellisiä tietoja aikai-
semmista ilmoituksista mutta sillä oletuksella, 
että ilmoittava taho pystyy tunnistamaan vir-
heellisen tai puutteellisen tiedon. 

Osa hävikistä on saattanut jäädä raportoi-
matta myös tietojen korjaamisen työläyden 
takia. Mikäli rokottava yksikkö on raportoinut 
tietonsa myöhään tai puutteellisesti raportti-
lomakkeelle on saattanut päästä virheellistä 

tietoa, joka on saattanut jäädä korjaamatta. 
Lomakkeelle pyydettiin ilmoittamaan vain 
kokonaisia hävitettyjä pulloja, jolloin esimer-
kiksi päivän päätteeksi hävitetyt vajaat pullot 
eivät ole tässä raportoituna, mikä pienentää 
oikeasti tapahtunutta hävikkiä. Tämä saattaa 
selittää miksi JCOVDEN-rokotteen hävikiksi on 
ilmoitettu 0, sillä tätä rokotetta käytettiin Vax-
zevrian ohella pienemmälle kohderyhmälle ja 
näistä ryhmistä hävikki on todennäköisimmin 
tapahtunut avatuissa rokotepulloissa. JCOV-
DEN otettiin Suomessa käyttöön vasta loka-
kuussa 2021, kun Vaxzevrian käyttö lopetettiin. 
Adenovirusrokotteiden kohderyhmää muutet-
tiin maaliskuussa 2021 siten, että adenovirus-
rokotteilla rokotettiin vain yli 65-vuotta täyt-
täneet ja sitä vanhemmat sekä ne 18–64-vuo-
tiaat, joille mRNA-rokote on vasta-aiheinen 
(THL 2022a). Muutos selittää sekä Vaxzevrian 
hävikin suurenemisen, että JCOVDENin rokot-
teen hävikin vähäisyyden.

Maaliskuun 2021 jälkeen Vaxzevrian 
menekki sairaala-apteekkeihin ja lääkekes-
kuksiin pieneni, mutta annoksia saapui kui-
tenkin vielä huhtikuussa 2021 THL:n varas-
toon. THL:n lääketukkukaupan oman varaston 
annoksia hävitettiin suuria määriä elokuussa 
2021 ja myös jonkin verran marraskuussa 2021 
rokotteiden vanhenemisen johdosta. JCOVDE-
Nia jaeltiin sairaala-apteekkeihin ja lääkekes-
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pötiloja (THL 2022a). Koronarokotusten lisäksi 
hoidettavana oli kuitenkin myös koko kansal-
lisen rokotusohjelman rokotteiden logistiikka.

Johtopäätökset
Koronarokotteiden hävikkiprosentti Suomessa 
on toimitusketjun ensimmäisellä ja toisella 
tasolla (keskusvarastossa ja sairaala-aptee-
keissa sekä lääkekeskuksissa) WHO:n mää-
rittämällä hyväksyttävällä tasolla 1 % luo-
kassa, jota pidetään tehokkaan rokotteiden 
varastonhallinnan raja-arvona WHO:n EVM-
hankkeessa. Jatkotutkimus rokotteiden hävi-
keistä olisi kuitenkin tarpeen, sillä tarvittai-
siin lisätietoa myös kansallisen rokotusohjel-
man rokotteiden suhteellisesta hävikistä. Jat-
kotutkimus tulisi toteuttaa siten, että saadaan 
paremmin tietoa hävikin syistä ja hävikkimää-
ristä eri syille. Setia ym. (2002) artikkelin jaot-
telu hävikin syille voisi toimia hyvänä pohjana 
jatkotutkimusten kyselylomakkeelle. Jatkotut-
kimus tulisi suunnitella niin, että myös rokot-
tavien yksiköiden hävikki saadaan mukaan 
tuloksiin, jolloin saataisiin kattavammin tietoa 
kokonaishävikistä koko toimitusketjun osalta. 
Jos hävikkitutkimuksessa löytyy parannuskoh-
teita, joilla voidaan pienentää rokotehävikkiä 
kansallisessa rokotusohjelmassa, pienilläkin 
muutoksilla voidaan säästää huomattavasti 
yhteiskunnan varoja.
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Introduction
A global interest in vaccine logistics and vac-
cine supply chains has grown thanks to Covid-
19 pandemic. Vaccine supply chain faced new 
challenges when new Covid-19 vaccines were 
introduced because of the freezing temper-
atures needed for vaccine distribution and 
storage combined with limited shelf life and 
global need for vaccines. Vaccine wastages can 
be expected in all national immunization pro-
grammes, but because of substantial finan-
cial investments for Covid-19 vaccine pro-
curement their wastage is particularly inter-
esting. The World Health Organization (WHO) 
has reported that globally vaccine wastage in 
national immunization programmes can be as 
high as 50%. WHO EVM-initiative (Effective 

Vaccine Management) considers proportional 
vaccine wastage of 1% of vaccines handled per 
supply chain level to be a criterion for effective 
vaccine management. Many things can lead to 
vaccine wastage and even small changes made 
to prevent wastage reduces financial losses for 
society. Finnish institute for health and wel-
fare (THL) was interested to evaluate vaccine 
wastage for Covid-19 vaccines because before 
Covid-19 vaccines it lacked nationwide logis-
tics for products distributed in freezing tem-
peratures. Pharmaceutical wholesale in Finnish 
institute for health and welfare considered that 
the special characteristics for Covid-19 vaccine 
supply chain could increase the risk for vac-
cine wastage.

Materials and methods
Register data from Covid-19 vaccine logistics 
collected during 21st of December 2020 - 3rd of 
January 2022, were used to investigate vaccine 
wastage rates. Finnish Institute for Health and 
Welfare collected data from their own vaccine 
distribution system and combined the infor-
mation to data collected from hospital phar-
macies concerning Covid-19 vaccine logistics. 

Results
Vaccine wastage in THL Pharmaceutical whole-
sale was 0.73% from imported Covid-19 vac-
cines. The proportional vaccine wastage in the 
Finnish healthcare system was 0.98%. Propor-
tional vaccine wastage for combined results of 
THL Pharmaceutical wholesale and Finnish 
healthcare system was 1.62%. Vaccine wast-
age in THL Pharmaceutical wholesale was 79 
000 doses and in Finnish healthcare system 88 
190 doses compared to 11 million doses deliv-
ered to Finland. Proportional vaccine wastage 
is bigger in smaller districts and bigger districts 
have bigger volumes for wastage as expected. 

Conclusions
In this study the proportional vaccine wast-
age was found to be close to the 1% limit for 
effective vaccine management (WHO EVM-
initiative) for the first two supply chain lev-
els studied. In this study there was recognized 
that further research on the reasons for vaccine 
wastage is needed. Further research on vac-
cine wastage could be carried on with national 
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immunization programmes vaccines. Setia et 
al. 2005 has an excellent classification for dif-
ferent wastage types that could be of use when 
planning further research. Further research 
should include questionnaire also for the vac-
cination points.

Keywords: Vaccine wastage,  
Covid-19 vaccines, vaccine supply chain
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