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5 7 . v u o s i k e r ta
Tutkimukseen
perustuvia näkökulmia
rokotekeskusteluun
Vuonna 2019 WHO nimesi rokote-epäröinnin yhdeksi globaaliksi terveysuhaksi muiden uhkien, kuten ilmastonmuutoksen, antibioottiresistenssin ja
globaalin influenssapandemian ohella. Suomessakin rokotukset puhuttavat ja herättävät ajoittain
voimakkaita mielipiteitä ja kannanottoja. Rokottamisessa kietoutuvat yhteen globaali ja kansalli
nen terveyspolitiikka, yksilön vapauden ja vastuun
kysymykset, erilaiset sairautta ja terveyttä koskevat ymmärrykset ja kokemukset, ammattilaisten
ja terveysviranomaisten yhteiskunnallinen asema
sekä kulttuuriset arvot ja maailmankatsomukset.
Toisinaan yksittäisten kansalaisten, eri kansalaisryhmien, päättäjien, ammattilaisten ja viran
omaisten näkemykset rokotuksista joutuvat törmäyskurssille ja keskustelu polarisoituu. Tämä
teemanumero tuo keskusteluun tutkimusperustaisia aineksia, jotka voivat vähentää polarisoitumis
ta ja auttaa eri tahoja ymmärtämään toisiaan paremmin. Artikkelit valottavat aihetta niin historiantutkimuksen, sosiologian kuin terveystieteidenkin näkökulmista.
Suomessa on jo pitkään ollut moniin muihin
maihin verrattuna korkea rokotekattavuus. Toisaalta viimeiseen kymmeneen vuoteen mahtuu
Suomessakin kansalaisten rokoteluottamusta horjuttaneita tapauksia, kuten Pandemrix-rokotteeseen liittyneet narkolepsiatapaukset tai mediassa
esiintyneet huolet HPV-rokotteen epäillyistä haitoista. Tässä numerossa Esa Väliverronen, Jonas
Sivelä ja Hanna Nohynek tarkastelevat katsausartikkelissaan suomalaisten rokoteasenteita viimeaikaisten kyselytutkimusten valossa. Näiden selvitysten perusteella valtaosa suomalaisista luottaa vahvasti rokotteiden tehokkuuteen ja turvalli
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Mikko Virtasen ja Saara Salmivaaran artikke
suuteen. Myöskään rokotekriittisyys ei tutkimusten valossa näytä kasvaneen, toisin kuin julkisuu li puolestaan käsittelee HPV-rokotetta kouluterveydenhoitajien ja tyttöjen haastattelujen avulla.
dessa toisinaan väitetään.
Rokoteasenteista ja -luottamuksesta keskus- He peilaavat myös rokotekampanjan materiaaleteltaessa tulisi huomioida, että rokotteiden kyseen- ja haastatteluihin. HPV-rokote kehystyi rokote
alaistaminen ei ole vain nykypäivän ilmiö. Rokot ikäisille tytöille ensisijaisesti oman ikäryhmän
tamista ja rokotteita on haastettu, epäilty ja vastus- sukupuolittuneena tapahtumana, kun taas koulutettu jo ensimmäisen isorokkorokotteen käyttöön- terveydenhoitajille rokote näyttäytyi arkisena osaotosta lähtien. Suvi Rytty kuvaa artikkelissaan ro- na käytännön terveystyötä kouluissa. Kouluter
veydenhoitajien ja tyttöjen näkemykset eivät asekotusvastaista liikehdintää Suomessa 1
 900-luvun
alkuvuosikymmeninä. Tuolloin isorokkorokot- tu suoraan rationaalista yksilöllistä päätöksen
teen pakollisuus herätti yhteiskunnallisen vasta- tekoa painottavaan kampanjakehykseen, mikä
reaktion. Rokotuspakkolakia vastustettiin, koska Virtasen ja Salmivaaran mukaan haastaa terveystieteellistä lähtökohtaa tietoperustaisesta rokotesitä kautta lääketiedeinstituution ja valtiovallan
katsottiin polkevan yksilön itsemääräämisoikeut suostumuksesta.
Teemanumeron puheenvuoroartikkelit laajenta. Lisäksi rokottamista vastustettiin Rytyn mutavat tutkimusartikkeleiden näkökulmia. Anne
kaan terveydellisistä ja aatteellisista syistä.
Uusien rokotteiden kehittäminen herättää epä- Nikula, Annukka Armanto, Heli Thomander ja
Ulpu Elonsalo erittelevät kokemuksia valtakun
röintiä ja keskustelua myös nykyään. Juuri nyt
monet panevat toivonsa uuteen rokotteeseen, jo- nallisesta koulutuskokonaisuudesta, joka on yhteka ratkaisisi koronaviruspandemian yhteiskun- näistänyt terveydenhoitajiksi ja muiksi hoitoalan
nalle asettamat haasteet ja mahdollistaisi paluun
ammattilaisiksi opiskelevien rokotusosaamista.
”normaaliin” elämään. Samaan aikaan osa kansa- Jonas Sivelä, Sari Ekholm, Taneli Puumalainen
laisista suhtautuu varauksellisesti nopeasti kehi- ja Hanna Nohynek puolestaan johdattelevat lutetyn rokotteen turvallisuuteen. Mahdollisen ko- kijan ajankohtaisiin keskusteluihin ja toimenpironavirusrokotteen suhteen tuleekin pohtia, mi- teisiin, joilla pyritään nostamaan rokotuskattaten Pandemrix-rokotteen hankinta, käyttöönotto
vuutta Euroopassa.
ja siitä aiheutuneiden haittojen tunnistaminen ja
Teemanumeron artikkelit tuovat esiin, että rohoitaminen vaikuttivat kansalaisten rokoteluot kotekeskusteluihin liittyviä hienovaraisia tekijöitamukseen. Esimerkiksi lastenneuvoloissa ja kou- tä kannattaa selvittää kyselytutkimusten lisäksi
luterveydenhuollossa Pandemrixin vaikutukset
myös laadullisiin haastattelu- tai media-aineistoisaattavat edelleen näkyä vanhempien varauksel- hin pohjaavien tutkimusten kautta historiallista
lisena suhtautumisena uudempiin rokotteisiin.
perspektiiviä unohtamatta. Monitieteinen ja -meYksi uudemmista rokotteista on HPV-rokote, netelmällinen tutkimustieto voi auttaa vähentä
jonka kattavuus ei ole Suomessa noussut mui- mään julkisen keskustelun kärjistymistä, sekä
den lasten rokotusohjelman rokotteiden tasolle, tuottaa hyödyllisiä näkökulmia myös uudenlai
vaikka rokotetta on tarjottu tytöille osana kan- sissa rokotuksiin liittyvissä tilanteissa, kuten kosallista rokotusohjelmaa jo vuodesta 2013. HPV- ronavirusrokotteen käyttöönotossa. Julkisen kesrokotteen ottamiseen liittyvään p
 äätöksentekoon
kustelun ja päätöksenteon olisi toivottavaa tukeskittyykin tässä numerossa kaksi 
artikkelia. keutua tutkittuun tietoon esimerkiksi siitä, milNoora Hirvonen tarkastelee artikkelissaan HPV- laisten kokemusten ja käsitysten pohjalta ihmiset
rokotteeseen liittyviä uutisartikkeleita ja verkko- arvioivat rokotteiden ja niihin liittyvien toimijoikeskusteluja. Hän analysoi nuorten, vanhempien
den luotettavuutta sekä tekevät rokotuspäätökja terveysviranomaisten näkökulmia HPV-roko- siä. Toivomme teemanumeron artikkelien kiintekekusteluissa tuoden esiin keskustelun moni nostavan laajaa lukijajoukkoa ja avaavan uusia
ulotteisuutta. Hirvosen mukaan nuorten omissa
suuntia tulevalle rokotteiden yhteiskunnallisiin
verkkokeskusteluissa korostui tyttöjen itsenäi- ja sosiaalisiin ulottuvuuksiin liittyvälle tutkimuksen päätöksentekijän asema, kun taas aikuisten
selle Suomessa.
verkko
keskusteluissa nuoret nähtiin päätöksenteon kohteina. Uutisteksteissä keskeisiksi nousi- Johanna Nurmi
vat terveydenhuollon ammattilaiset ja instituu- Pia Vuolanto
tiot sekä tutkimustieto.

214

