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1. Johdanto  
 

Keväällä 2009 Meksikon terveysviranomaiset raportoivat uuden pandeemisen influenssa A(H1N1) 2009 

-viruksen (sikainfluenssa) aiheuttamasta epidemiasta, joka levisi melko pian Meksikosta Yhdysvaltoihin 

ja Kanadaan. Euroopassa sikainfluenssaa havaittiin ensimmäisen kerran Espanjassa. Suomessa ensim-

mäiset influenssatapaukset varmistuivat toukokuussa. Tartunnan saaneet olivat palanneet Meksikosta. 

Kesäkuussa varmistui ensimmäinen maamme sisäinen ihmisestä toiseen tarttunut sikainfluenssa ja tar-

tuntamäärät lisääntyivät nopeasti lokakuusta lähtien. WHO julisti sikainfluenssan pandemiaksi kesä-

kuussa 2009.  

 

Suomessa pandemiauhkaan reagoitiin nopeasti. Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) perustettiin vir-

kamiehistä ja asiantuntijoista koostuva pandemian torjunnan koordinaatioryhmä (PKR), jonka ensim-

mäinen kokous pidettiin huhtikuun lopussa. Työryhmässä olivat edustettuina STM:n lisäksi Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos (THL), Fimea, Huoltovarmuuskeskus, Valvira ja Etelä-Suomen aluehallintoviras-

to. Työryhmän tehtävänä oli muun muassa johtaa ja sovittaa yhteen pandemiauhasta aiheutuvia torjunta-

toimenpiteitä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä tukea aluehallintovirastojen, kuntien ja kuntayhtymien 

sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisia näiden toiminnassa pandemian torjumiseksi. PKR:n lisäksi 

perustettiin erillisiä ad hoc -ryhmiä (ERVA-ryhmä, suojaintyöryhmä, lääkeryhmä). Toiminnassa oli 

myös aktiivisesti mukana kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR).  

 

Suomessa varmistettiin noin 8000 pandeemista influenssa A(H1N1) 2009 -tartuntaa. Epidemia käynnis-

tyi lokakuun alussa (viikot 41–42), huippu saavutettiin ensin pohjoisessa (viikot 43–45) ja sitten etelässä 

(viikot 45–48). Positiiviset löydökset vähentyivät joulukuun puolen välin jälkeen nopeasti.  

 

Suomessa todettiin 44 pandeemista A(H1N1) 2009 -infektioon liittyvää kuolemantapausta (iän mediaani 

56 vuotta; vaihteluväli 1–88): heistä 4 oli lapsia, 26 miehiä ja 40:llä oli tiedossa perustauti.  

 

Suomeen tuotiin 5,3 miljoonaa rokoteannosta, joista 3,7 miljoonaa annosta jaettiin lääkekeskuksiin ja 

sairaala-apteekkeihin. Sikainfluenssarokotteen otti arviolta noin puolet suomalaisista.  

 

Valtioneuvosto hyväksyi 24.9.2009 asetuksen (707/2009) tartuntatautiasetuksen 8 §:n väliaikaisesta  

muuttamisesta. Asetus velvoitti kunnat järjestämään vapaaehtoiset rokotukset, joiden tarkoituksena oli 

suojata pandeemiselta (H1N1) 2009 -virukselta (sikainfluenssavirus). Asetuksessa oli myös määritelty 

rokotusten antojärjestys lääketieteellisin perustein senhetkisen epidemiologisen tiedon valossa.  

 

STM julkaisi vuonna 2006 kansallisen pandemiaan varautumissuunnitelman. Kaikissa sairaanhoitopii-

reissä valmisteltiin kansallisen suunnitelman pohjalta omat varautumissuunnitelmat. Aluehallintoviras-

tot olivat koordinoineet alueellisten suunnitelmien laatimista. STM lähetti aluehallintovirastoille, sai-

raanhoitopiireille ja kunnille ohjeita influenssapandemiaan varautumisesta. STM, THL ja Kuntaliitto 

olivat myös kartoittaneet kuntien rokotusjärjestelyjä ja koonneet onnistuneita ratkaisuja kuntien käytet-

täväksi. Hyvät käytännöt perustuivat kuntien ensimmäisiin kokemuksiin rokotusten järjestämisestä eri-

tyistilanteessa. 

 

THL ohjasi ja antoi suosituksia kentän toimijoille. Sen lisäksi THL tiedotti nettisivuillaan väestöä in-

fluenssan oireista, hoidosta ja rokottamisesta sekä tartunnan ehkäisemisestä.  
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2. Arviointi  
 

STM:n tekemässä arvioinnissa tarkastellaan viranomaisten toimintaa influenssa A(H1N1) 2009 -

pandemian ensimmäisen aallon aikana. Tarkoituksena on arvioida, miten pandemian torjunnassa onnis-

tuttiin.  

 

Arviointi toteutettiin sosiaali- ja terveydenhuollon keskushallinnon organisaatioissa, alue- ja paikallista-

son sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä muilla hallinnonaloilla. Arvioinnin tuloksia käytettiin sikain-

fluenssan mahdolliseen toiseen aaltoon ja muihin laajoihin tartuntatautiepidemioihin varautumiseen 

sekä kansallisen pandemiaan varautumissuunnitelman päivittämiseen.  

 

Arviointia on koottu erilaisten kansallisten ja alueellisten tilaisuuksien muistioiden pohjalta sekä STM:n 

tekemän nettipohjaisen kyselyn perusteella.  

 

2.1 Pandemian torjunnan koordinaatioryhmän arviointikokous 19.2.2010  
 

Pandemian torjunnan koordinaatioryhmän 37. kokouksessa (liitteet 1-6) arvioitiin ryhmän toimintaa 

siihen osallistuvien tahojen itse arviointina. Puheenjohtajan toivomuksesta arviointi toteutettiin SWOT-

analyysilla. Arvioinnin esittivät STM, THL, Fimea, Valvira, Huoltovarmuuskeskus ja STM/Viestintä. 

 

Puheenjohtaja tiivisti kokouksen annin tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin lainsäädäntöön, rakenteisiin ja 

toimintamalleihin liittyen:  

 

Lainsäädäntö  

 tartuntatautilain valmistelun aloittaminen; hallitusohjelmaan, lainsäädäntöohjelmaan, työnjaon ja  

vastuiden selkeys  

 seurantajärjestelmät  

 eri viranomaisten roolit  

 Huoltovarmuuskeskuksen aseman selkeyttäminen  

 lääkehuolto, -jakelu  

 eri viranomaisten säädösten täsmentäminen  

 

Rakenteet  

 organisaatiokaavio, nykytilan kuvaus ja kehittämistarpeet, kentän johtaminen, mallinnetaan ja  

kuvataan roolit selkeästi: koordinaatioryhmä jaostoineen  

 työnjaon vahvistaminen; STM johtaa koko kenttää ja on strateginen johtaja; THL:n, Fimean,  

Valviran, Huoltovarmuuskeskuksen, aluehallintovirastojen ja sairaanhoitopiirien roolit  

 seurantajärjestelmä; miten tieto kulkee ja mistä saadaan tietoa  

 rokotusrekisteri ja avohoidon käyntisyyseuranta  

 

Toimintamallit  

 viestintä; STM:n ja THL:n yhteistyö ja roolit, sosiaalinen media  

 poliittinen - virkamiesjohtaminen  

 kentän johtaminen; työnjako, johtaminen alueellisilla tasoilla, kunnat liian pieniä yksiköitä  
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2.1.1 Liitteet 19.2.2010  
 

liite 1 SWOT - STM  

liite 2 SWOT - THL  

liite 3 SWOT - Fimea  

liite 4 SWOT - Valvira  

liite 5 SWOT - Huoltovarmuuskeskus  

liite 6 SWOT - STM/Viestintä  
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liite 1 
Pandemian torjunnan koordinaatioryhmän kokous 19.2.2010: SWOT - STM 
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liite 2
Pandemian torjunnan koordinaatioryhmän kokous 19.2.2010: SWOT - THL 
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liite 3
Pandemian torjunnan koordinaatioryhmän kokous 19.2.2010: SWOT - Fimea 
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liite 4
Pandemian torjunnan koordinaatioryhmän kokous 19.2.2010: SWOT - Valvira 
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liite 5
Pandemian torjunnan koordinaatioryhmän kokous 19.2.2010: SWOT - Huoltovarmuuskeskus 
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liite 6
Pandemian torjunnan koordinaatioryhmän kokous 19.2.2010: SWOT - STM/Viestintä 
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2.2 Pandeemisen influenssan ensimmäisen aallon arviointitilaisuus 4.3.2010  
 

Pandeemisen influenssan ensimmäisen aallon arviointitilaisuuteen oli kutsuttu edustajia sairaanhoitopii-

reistä, terveyskeskuksista, aluehallintovirastoista ja eri laitoksista. Tilaisuuden tarkoituksena oli arvioida 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon näkökulmasta pandemian ensimmäisen aallon torjunta-

toimien tarkoituksenmukaisuutta sekä vaikutuksia terveydenhuollon toimintayksiköiden muuhun toi-

mintaan. Tilaisuus oli tarkoitettu henkilöille, jotka ovat osallistuneet toimintayksikössään pandemian 

torjuntatoimien suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen. Tilaisuuteen osallistui noin 70 henkilöä.  

 

Tilaisuudessa esitettiin kymmenen alustuspuheenvuoroa aiheista: torjuntatoimien strategiset linjaukset, 

STM:n ja THL:n epidemian torjuntatoimien ohjaus, rokotukset – ohjaus, priorisointi ja käytännön järjes-

telyt, diagnostiikka, hoitokäytännöt ja lääkelogistiikka sekä epidemian aikainen viestintä (liitteet 1-11). 

Tilaisuudesta koottiin muistio.  

 

Arviointitilaisuuden palautteiden perusteella jatkossa tehtäviä toimenpiteitä:  

 seurantajärjestelmien kehittäminen  

 lääkehuollon arviointi  

 mikrobiologisen diagnostiikan julkisen puolen kehittäminen  

 STM:n ja laitosten roolien ja vastuiden selkeyttäminen  

 hankintojen suunnittelu  

 viestinnän koordinointi  

 pandemiavarautumissuunitelman päivittäminen  

 

2.2.1 Liitteet 4.3.2010  
 

liite 1 Alustus: Petri Ruutu  

liite 2 Kommenttipuheenvuoro: Pekka Suomalainen  

liite 3 Alustus: Jukka Lumio  

liite 4 Alustus: Hannele Kotilainen  

liite 5 Alustus: Irma Koivula  

liite 6 Alustus: Kaija Antola  

liite 7 Alustus: Markku Broas  

liite 8 Alustus: Eeva Salo  

liite 9 Alustus: Aino-Marja Kontio  

liite 10 Alustus: Miia Palo  

liite 11 Yhteenveto: Merja Saarinen  
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PANDEEMISEN A(H1N1) INFLUENSSAN TORJUNTATOIMIEN ARVIOINTITILAI-
SUUS 
 
aika: 4.3.2010 klo 10.00 – 16.00 
 
paikka: Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A 
 
 
 
ALUSTAVA OHJELMA 
 
Puheenjohtaja, kansliapäällikkö Kari Välimäki, STM 
 
 
klo 10.00-10.10 Tilaisuuden avaus 

Puheenjohtaja, kansliapäällikkö Kari Välimäki, STM 
 
klo 10.20-10.40 Torjuntatoimien strategiset linjaukset, THL 

Kommenttipuheenvuoro: sairaanhoitopiiri 
klo 10.40-11.10 Keskustelu 
 
klo 11.10-11.30 STM:n ja THL:n epidemian torjuntatoimien ohjaus 

Alustajat: sairaanhoitopiirin ja terveyskeskuksen edustaja 
klo 11.30-12.00 Keskustelu 
 
klo 12.00-12.50 lounas 
 
klo 12.50-13.10 Rokotukset – ohjaus, priorisointi ja käytännön järjestelyt 

Alustajat: sairaanhoitopiirin ja terveyskeskuksen edustaja 
klo 13.10-13.40 Keskustelu 
 
klo 13.40-14.00 Diagnostiikka, hoitokäytännöt ja lääkelogistiikka 

Alustajat: sairaanhoitopiirin ja terveyskeskuksen edustaja 
klo 14.00-14.30 Keskustelu 
 
klo 14.30-14.50 kahvi 
 
klo 14.50-15.10 Epidemian aikainen viestintä 

Alustajat: sairaanhoitopiirin ja terveyskeskuksen edustaja 
klo 15.10-15.40 Keskustelu 
 
klo 15.40-16.00 Loppuyhteenveto ja päätössanat 

Lääkintöneuvos Merja Saarinen, STM 
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Liite 1 
Pandeemisen influenssan ensimmäisen aallon arviointitilaisuus 4.3.2010: Petri Ruutu 
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Liite 2 
Pandeemisen influenssan ensimmäisen aallon arviointitilaisuus 4.3.2010: Pekka Suomalainen 

 

 
  

18



 

 
  

19



 

Liite 3
Pandeemisen influenssan ensimmäisen aallon arviointitilaisuus 4.3.2010: Jukka Lumio 
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Liite 4 
Pandeemisen influenssan ensimmäisen aallon arviointitilaisuus 4.3.2010: Hannele Kotilainen 
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Liite 5
Pandeemisen influenssan ensimmäisen aallon arviointitilaisuus 4.3.2010: Irma Koivula 
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Liite 6
Pandeemisen influenssan ensimmäisen aallon arviointitilaisuus 4.3.2010: Kaija Antola 
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Liite 7
Pandeemisen influenssan ensimmäisen aallon arviointitilaisuus 4.3.2010: Markku Broas 
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Liite 8

Pandeemisen influenssan ensimmäisen aallon arviointitilaisuus 4.3.2010: Eeva Salo 
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Liite 9 

Pandeemisen influenssan ensimmäisen aallon arviointitilaisuus 4.3.2010: Aino-Marja Kontio 
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Liite 10
Pandeemisen influenssan ensimmäisen aallon arviointitilaisuus 4.3.2010: Miia Palo 
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Liite 11
Pandeemisen influenssan ensimmäisen aallon arviointitilaisuus 4.3.2010: Merja Saarinen 
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2.3 Sikainfluenssan torjunta - miten onnistuttiin? 6.4.2010  
 

Ministeri Risikko järjesti medialle avoimen pandemian arviointitilaisuuden. Tilaisuuden tarkoituksena 

oli arvioida pandemiaan liittyvien toimien tarkoituksenmukaisuutta ja vaikutuksia. Tilaisuuteen osallis-

tui noin 80 henkilöä. Edustettuna oli sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita, keskushallinnon sekä 

laitosten edustajia ja median edustajia.  

 

Tilaisuuden aluksi kahdeksan esitettiin puheenvuoroa (liitteet 1-7). Tilaisuudesta koottiin muistio. 

 

Yhteenvetona tilaisuudesta voidaan todeta seuraavaa:  

 sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta sopeutui hyvin tilanteeseen; erityisjärjestelyjä tarvittiin 
puhelinneuvonnan ja rokotusten järjestämisessä  

 tehohoidon resurssit olivat äärirajoilla  

 asetuksella säädetty rokotusjärjestys helpotti rokotteiden järjestämistä  

 henkilökunnan kuormittumista ja jaksamista ei huomioitu tarpeeksi  

 työterveyshuollon rooli tulee selkeyttää  

 viranomaistiedottamista tulee selkeyttää  

 

2.3.1 Liitteet 6.4.2010  
 

liite 1 Puheenvuoro: Petri Ruutu  

liite 2 Puheenvuoro: Merja Saarinen  

liite 3 Kommenttipuheenvuoro: Kaija Antola  

liite 4 Kommenttipuheenvuoro: Reijo Haapiainen  

liite 5 Puheenvuoro: Leena Niinistö  

liite 6 Puheenvuoro: Marja-Riikka Aho  

liite 7 Puheenvuoro: Tero Manninen  
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SIKAINFLUENSSAN TORJUNTA – MITEN ONNISTUTTIIN? 
 
Aika 6.4.2010 klo 10-13 

 
Paikka Valkoinen Sali 

 
Tilaisuuden tavoitteena on arvioida, saiko pandeemisen influenssan ensimmäi-
nen aalto oikeanlaisen huomion eri toimijoiden taholta, mitä sosiaali- ja tervey-
denhuollon toiminnassa tulisi pandemiatilanteessa tehdä paremmin tai toisin ja 
mikä on median rooli ja vastuu pandemian aikana. 
 

Ohjelma 
 Puheenjohtaja: Peruspalveluministeri Paula Risikko 

 
klo 10.00-11.00 Tilaisuuden avaus, ministeri Paula Risikko, STM 

 
Puheenvuorot: 

Epidemian kulku ja torjuntatoimet pandemian 1. aallossa Suo-
messa 
Tutkimusprofessori Petri Ruutu, THL 

 
Yhteenveto terveyskeskuksille ja sairaanhoitopiireille tehdyn 
kyselyn tuloksista 
Lääkintöneuvos Merja Saarinen, STM 

 
Kommenttipuheenvuorot: 

Epidemian vaikutukset käytännön perusterveydenhuollon toi-
mintaan 
Johtava ylilääkäri Kaija Antola, Pohjois-Satakunnan peruspal-

velu-liikelaitos kuntayhtymä 

Epidemian vaikutukset käytännön erikoissairaanhoidon toimin-
taan 
Operatiivisen tulosyksikön johtaja Reijo Haapiainen, HUS 

 
Eettinen näkökulma rokotuksiin ja rokotusjärjestykseen 
Ylilääkäri Leena Niinistö, ETENE 

 
klo 11.00-11.30 Keskustelu 
 
klo 11.30-11.50 Kahvitauko 

  
klo 11.50-12.20 Kokemuksia influenssapotilaan hoitamisesta 

Sairaanhoitaja Marja-Riikka Aho, HUS 

 

Median näkökulma 
Toimittaja Tiina Merikanto, Lääketieteen Toimittajat r.y:n pu-

heenjohtaja 

 
Viestintäyhteistyö – viranomaiset, media, muut 
Viestintäpäällikkö Tero Manninen, STM 

 

klo 12.20-13.00 Keskustelu 
Loppuyhteenveto 
Ministeri Paula Risikko, STM 
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  liite 1

Sikainfluenssan torjunta - miten onnistuttiin? Petri Ruutu 
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  liite 2 
Sikainfluenssan torjunta - miten onnistuttiin? Merja Saarinen 
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  liite 3
Sikainfluenssan torjunta - miten onnistuttiin? Kaija Antola 
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  liite 4
Sikainfluenssan torjunta - miten onnistuttiin? Reijo Haapiainen 

 
SIKAINFLUENSSAN TORJUNTA – MITEN ONNISTUTTIIN? 

 

Epidemian vaikutukset käytännön erikoissairaanhoidon toimintaan 

 

Kommenttipuheenvuoro: Reijo Haapiainen  HYKS, Operatiivisen tulosyksikön johtaja   

 

 

Varautumissuunnitelma: HUS:n pandemiajohtoryhmä laati touko–elokuun 2009 aikana    kolmi-

vaiheiseksi porrastetun toimintasuunnitelman, jota pandemian edetessä päivitettiin. Varautumis-

suunnitelmasta jouduttiin kuitenkin poikkeamaan tehohoitokapasiteetin osoittauduttua jo alkuvai-

heessa niukaksi. Tehohoitoa vaativan, raskaan kirurgian rajoittamisesta tehtiin 5.11. päätös, jolla 

varmistettiin, että influenssapotilaiden tarvitsema tehohoitokapasiteetti tulee riittämään. Toimintaa 

ohjattiin marraskuussa infektio- ja tehohoitolääkäreiden päivittäisraporttien perusteella ja Meilahden 

sairaalan leikkaussaleissa työskentelevää  henkilöstöä siirrettiin työskentelemään teho-osastolle.   

  

Henkilökunnan rokotukset: Jokainen HUS-sairaala suunnitteli itsenäisesti oman henkilöstönsä 

rokotusjärjestyksen THL:n antamien suuntaviivojen mukaisesti. Influenssapotilaiden välittömään 

hoitoon osallistuvissa yksiköissä rokotuskattavuus oli 90 – 100 %. Kaikista HUS:n työntekijöistä 81 

% otti rokotuksen. Rokotukset aloitettiin viikolla 43, kolme viikkoa ennen epidemian huippua.    

 

Päivystyspoliklinikat ja vuodeosastot: Kuormitushuippu eri sairaaloissa osui kalenteriviikoille 46 

– 48 (9.–29.11.). Henkilöstöresurssit riittivät hyvin sekä poliklinikoilla että vuodeosastoilla. Influens-

sapotilaat sijoitettiin erillisille infektiopotilaiden hoitoon nimetyille vuodeosastoille. Tehostettua tark-

kailua ja lievää hengitystukea tarvitsevat potilaat hoidettiin valvontaosastoilla. Potilaiden eristämi-

sellä ja keskittämisellä pystyttiin estämään sairaalatartunnat lähes täysin. Huippupäivinä (17.–

18.11.) HUS:n sairaaloiden vuode-, valvonta- ja  teho-osastoilla oli hoidettavana yhteensä 148 poti-

lasta, mikä vastaa noin seitsemän vuodeosaston kapasiteettia. 

  

Tehohoidon tarve: Ensimmäiset neljä epäiltyä A(H1N1)v -potilasta otettiin tehohoitoon viikolla 45 

(2.–8.11). Heistä kaikilla oli vaikeita keuhkomuutoksia ja hengityskonetta vaativa hengitysvajaus. 

Yksi potilas jouduttiin tuolloin asettamaan kehonulkoiseen (ECMO) hapetushoitoon. Meilahden ja 

Jorvin sairaaloiden teho-osastoilla hoidettiin A(H1N1)v -pandemian aikana 42 sekä Lasten ja nuor-

ten sairaalan teho-osastolla 7 potilasta. Tilat ja laitteet riittivät. Teho-osaston hoitohenkilökunnan 

vaje oli suurin Meilahden sairaalassa, jossa hoitajista osa sairastui marraskuun alkupäivinä in-

fluenssaan ja osa samaan aikaan puhjenneeseen norovirusinfektioon. Meilahden sairaalan leikka-

usosastolta siirtyi anestesiahoitajia ja -lääkäreitä työskentelemään  teho-osastolle. Sydänkirurgit ja 

-anestesiologit avustivat ECMO-hoitojen toteutuksessa ja lisäksi asentamalla kahdelle potilaalle 

sydämen apupumput.  Kriittisin päivä oli  5.11. jolloin vapaana oli enää yksittäisiä tehohoitopaikkoja 
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Meilahden ja Jorvin sairaaloissa. Tehokapasiteetin kannalta kiireisin päivä oli 26.11., liki kymmenen 

vuorokautta varsinaisen epidemian huipun jälkeen. Marraskuun aikana tehohoitopaikoista 85 % oli 

influenssapotilaiden käytössä. 

 

Suunnitellun leikkaustoiminnan rajoittaminen: Tehohoitokapasiteetin niukkuuden takia 5.11.09 

päätettiin rajoittaa tehohoitoa vaativaa leikkaustoimintaa. Influenssan vuoksi aikuiskirurgiassa pe-

ruttiin 72 leikkausta (25 sydänleikkausta, 20 verisuonikirurgista ja 16 lihavuusleikkausta).  Lastenki-

rurgiassa peruttiin marras–joulukuun aikana 18 leikkausta. Tiettävästi yksikään potilaista, joiden 

leikkaus influenssan takia jouduttiin siirtämään, ei menehtynyt. Päivystyskirurgia, kiireellinen syö-

päkirurgia ja elinsiirtokirurgia kyettiin hoitamaan normaaliin tapaan, ja marraskuun aikana tehtiin 16 

elinsiirtoleikkausta.  

 

Hoitotuloksista: Influenssa A(H1N1)v -pandemian ensimmäisen aallon aikana marraskuussa 

2009 HUS:n sairaaloissa hoidettiin 455 potilasta. Keskimääräinen sairaalahoidon kesto oli 3 vuoro-

kautta. Sairaalaan otetuista influenssapotilaista 9 % hoidettiin teho-osastoilla. Tehohoitoaika oli 

keskimäärin 7,3 vrk (vaihteluväli 1 – 27 vrk). Teho- ja tehovalvontaosastoilla hoidetuista potilaista 

varmennettuun A(H1N1)v -infektioon menehtyi viisi aikuista ja yksi lapsi.  

 

Kunnille koituneet kustannukset: Toukokuun 2009  ja helmikuun 2010 välisenä aikana HUS:n 

sairaaloissa oli pandemian takia hoitojaksoja yhteensä  2905 ja poliklinikkakäyntejä 1083. Pande-

mian aiheuttama erikoissairaanhoidon kuntalaskutus HUS:ssa on n. 5,5 – 6 miljoonaa euroa. 

 

Yhteenveto: Pandemiaan liittyvä influenssapotilaiden erikoissairaanhoidon järjestäminen HUS-

alueella onnistui hyvin. Kuormitus oli korkea, mutta huippuvaihe jäi erikoissairaanhoidossa varsin 

lyhyeksi rokottamisen ansiosta. Henkilökunnan rokotukset alkoivat viime hetkellä; rokotusjärjestys 

oli oikea ja kattavuus hyvä. Tehohoitokapasiteetin riittävyyden kannalta tärkeintä oli raskaan suun-

nitellun kirurgian varhainen tauottaminen ja henkilöstön joustava käyttö. Yhteistyö oli saumatonta 

HUS:n sairaaloiden, avoterveydenhuollon ja eri viranomaistahojen kanssa.  
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  liite 5
Sikainfluenssan torjunta - miten onnistuttiin? Leena Niinistö 
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  liite 6
Sikainfluenssan torjunta - miten onnistuttiin? Marja-Riikka Aho 
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  liite 7
Sikainfluenssan torjunta - miten onnistuttiin? Tero Manninen 
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2.4 Alueellisten pandemian arviointitilaisuuksien muistiot 19.1–1.3.2010  
 

Sosiaali ja terveysministeriö pyysi aluehallintovirastoja yhteistyössä sairaanhoidon erityisvastuu-

alueiden kanssa järjestämään alueellaan arviointitilaisuuksia (liite 1). Tilaisuuksista laadittiin muistio, 

joissa käsiteltiin seuraavia asioita:  

 

 Pandemiavarautumissuunnitelman toimivuus  

 Keskushallinnon ja sen alaisten sektoritutkimuslaitosten (STM, THL, Fimea, Työterveyslaitos) 

ja lääninhallituksen ohjaus  

 Sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten välinen yhteistyö  

 Terveydenhuoltojärjestelmän toimivuus ja voimavarojen riittävyys  

 Lääkkeiden, rokotteiden ja suojainten hankinnat, varmuusvarastointi ja logistiikka  

 Rokotukset  

 o rokotusjärjestyksen perustelut ja toimivuus  

 o rokotusten käytännön järjestelyjen onnistuminen  

 Lääkehoito  

 Keskushallinnon ja lääninhallituksen viestintä ja tiedottaminen  

 o keinot  

 o sisällöt  

 

Sosiaali- ja terveysministeriöön lähetetyistä muistioista laadittiin yhteenveto (liite 2).  

 

 varautumissuunnitelmat toimivat pääsääntöisesti hyvin; päivitettiin tarpeen mukaan  

 valtionavustus tuli tarpeeseen  

 sairaanhoitopiirien ja terveyskeskusten välinen yhteistyö sujui erittäin hyvin  

 sairaanhoitopiireissä selvittiin suurimmaksi osaksi normaalitoiminnalla  

 rokotusten ansiosta henkilökunnan sairauspoissaolot eivät lisääntyneet  

 lääkkeiden hankinta sekä jakelu toimivat hyvin ja lääkkeet riittivät hyvin  

 yhteistyö paikallisen median kanssa oli sujuvaa.  

 tiedotteiden runsaus hankaloitti informaation omaksumista  

 yhteydenpito oli liiaksi yhden henkilön varassa  

 tehohoitokapasiteetti toimi äärirajoilla  

 rokotukset ja puhelinneuvonta työllistivät terveyskeskuksia  

 sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien kiireetöntä ajanvaraustoimintaa peruttiin terveyskes-
kuksissa  

 rokotteiden saatavuudessa oli ongelmia  

 riskiryhmien että terveydenhuollon sisäisen rokotusjärjestyksen osalta olisi kaivattu yksi-
tyiskohtaisempia keskitettyjä ohjeita  

 kansalaisilla oli eniten epätietoisuutta rokotusjärjestelyistä  

 epätietoisuus rokote-erien saapumisaikataulusta vaikeutti rokotusjärjestelyjä  

 rokotuskampanja olisi pitänyt aloittaa aikaisemmin  

 suojainsuosituksen muuttaminen herätti hämmennystä  

 muutokset rajaamis- ja lieventämisvaiheiden ohjeistuksissa aiheuttivat hämmennystä  

 laboratoriokapasiteetti oli riittämätöntä spesifisen laboratoriodiagnostiikan tekemiseksi  

 toivottiin  

 o selkeää ja keskitettyä valtakunnallista tilannejohtamista ja -ohjausta  
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 o päätösvallan osittaista siirtämistä alueellisesti esim. sairaanhoitopiireille  

 o seurantatiedon keräämisen yhtenäistämistä ja koordinointia valtakunnallisesti  

 o yksityissektorin kiinteämpää osallistumista; sopimusten osalta epäselvyyksiä  

 o pienempiä rokotepakkauksia  

 

2.4.1 Liitteet  
 

liite 1 Toimeksianto  

liite 2 Muistioiden yhteenveto 
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liite 1 
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liite 2
 
ARVIOINTITILAISUUKSIEN MUISTIOIDEN YHTEENVETOA 
 

Vastaajat 
 

1. Etelä-Suomen AVI 
2. Lounais-Suomen AVI 
3. Itä-Suomen AVI 
4. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 
5. Pohjois-Suomen AVI 
6. Lapin AVI 
7. Lapin shp 
8. Länsi-Pohjan shp 
9. Pohjois-Pohjanmaan shp 
10. Kainuun maakunta-kuntayhtymä 
11. Vaasan shp 
12. Keski-Suomen shp 
13. Pirkanmaan shp 
14. Pohjois-Savon shp 
15. Etelä-Savon shp 
16. Pohjois-Karjalan shp 
17. Etelä-Pohjanmaan shp 
18. Satakunnan shp 
19. Varsinais-Suomen shp 
20. Kymeenlaakson shp 
21. Päijät-Hämeen shp 
22. Kanta-Hämeen shp 
23. Helsingin ja Uudenmaan shp 
24. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 
25. Sosteri 
26. Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito-peruspalvelukuntayhtymä 
27. Malax-Korsnäs 
28. Masku 
29. Västäbolands hälsocentral 
30. Hamina 
31. Kotka 
32. Kouvola 
33. Hämeenlinna 
34. Forssa 
35. Riihimäki 
36. Uudenmaa 
37. Itä-Uudenmaa 
38. Seinäjoki 
39. Viitasaari 
40. Järvi-Pohjanmaa 
41. Korsholm 
42. Yhteenveto Keski-Suomen alueen terveyskeskuksista 
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Pandemian ensimmäiseen aallon aikana toteutettujen torjuntatoimenpiteiden tarkoituksenmu-
kaisuuden ja vaikuttavuuden arvioimiseksi sosiaali- ja terveys-ministeriö käynnisti pandemia-
prosessin arvioinnin. Arviointi suoritetaan kevään 2010 aikana. Arviointi toteutetaan sosiaali- 
ja terveydenhuollon keskushallinnon organisaatioissa, alue- ja paikallistason sosiaali- ja ter-
veydenhuollossa sekä muilla hallinnonaloilla. Arvioinnin tuloksia käytetään epidemian mah-
dolliseen toiseen aaltoon ja muihin laajoihin tartuntatautiepidemioihin varautumisen kehittä-
miseksi sekä kansallisen pandemiavarautumissuunnitelman päivittämiseen. 
 
Kattavan ja riittävän yhtenäisen arvioinnin suorittamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriö kerä-
si terveyskeskuksilta ja sairaanhoitopiireiltä tietoa mm. pandemiasuunnitelman toimivuudesta, 
keskushallinnon ohjauksesta, terveyden-huollon toiminnan sopeuttamisesta ja hoitokäytäntö-
jen muutoksista, rokotusten sujumisesta sekä viestinnän onnistumisesta pandemian ensimmäi-
sen aallon aikana. STM:öön palautettiin 16 sairaanhoitopiirin ja 11 terveyskeskuksen muistiot. 
Kolmessa sairaanhoitopiirissä on yhdistetty erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto. 
Muistot on koottu 19.1. – 1.3.2010 välisenä aikana. 
 
 
1. Pandemiavarautumissuunnitelman toimivuus 
 
Alueelliset ja paikalliset varautumissuunnitelmat toimivat pääsääntöisesti hyvin. Suunnitelmia 
jouduttiin päivittämään ahkerasti tilannekuvan tarkentuessa, koska suunnitelmissa oli varau-
duttu rajumpaan taudinkuvaan. Päivittämistä helpotti yhteistyö kuntien, kuntayhtymien, sai-
raanhoitopiirin ja lääninhallituksen sekä eri sidosryhmien kanssa. Suunnitelmien päivittämi-
nen koettiin osin työlääksi; kaksikielisillä alueilla vielä muita enemmän. Valtakunnallinen oh-
jausverkosto koettiin hyödyllisenä, mutta toisaalta toivottiin päätösvallan osittaista siirtämistä 
esimerkiksi sairaanhoitopiirille tai erikseen perustettavalle alueelliselle pandemiajohtoryhmäl-
le. Pienissä kunnissa pandemiaan liittyvät järjestelyt onnistuivat yleensä ottaen paremmin kuin 
suurissa kunnissa; myös väestön kritiikkiä oli vähemmän. 
 
 
2. Keskushallinnon ja sen alaisten sektoritutkimuslaitosten ja lääninhallituksen ohjaus 
 
Keskushallinnon ohjausta pidettiin kokonaisuutena asianmukaisena. Eri tahojen ohjaus koet-
tiin kuitenkin osittain ristiriitaisena, tulkinnanvaraisena, päällekkäisenä ja esimerkiksi roko-
tusohjeiden osalta liian myöhään tulleina. Väestölle suunnattu käsienpesukampanja oli hyvä ja 
tuotti tulosta. Pandemian aikana kaivattiin keskitettyä valtakunnallista tilannejohtamista. 
Poikkeustilanteissa kaivataan keskushallinnon selkeämpää ja keskitetympää tilanneohjausta, 
erityisesti useiden eri hallinnonalojen sekä yksityisten toimijoiden yksiköissä. 
 
Tiedotteita tuli ajoittain niin runsaasti, että koettiin informaatioähkyä. Osa koki ohjauksen 
olevan liian yleisellä tasolla; yksityiskohtaisempia ohjeita olisi kaivattu enemmän. Toisaalta 
osa sairaanhoitopiireistä olisi halunnut enemmän vapauksia soveltaa ohjeita alueellisesti ja 
paikallisesti. 
 
Vastaisen varalle toivottiin, että työnjakoa ja keskinäistä tiedonkulkua täsmennetään. Nyt oh-
jeet olivat hajallaan ja niiden alueellinen päivittäminen oli työlästä. Jatkossa olisi hyvä, että 
ohjeet löytyisivät yhteen nettilähteeseen linkitettynä. VIRVE-viranomaisverkon käyttö olisi 
osaltaan täydentänyt järjestelmää. 
 
Erilaisen seurantatiedon kerääminen kuormitti kenttää. Useat tahot halusivat tietoja samoista 
asioista. Jatkossa toivotaan seurantatiedon keräämisen yhtenäistämistä ja koordinointia valta-
kunnallisesti. 
 
STM:n ohjaus (yhdessä THL:n kanssa) oli pääosin loogista ja selkeää. STM antoi raamit ylei-
sille torjuntatoimille. Valtionavustus pandmian torjuntaan ja varautumiseen tuli tarpeeseen. 
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Pandemian kulku oli lainsäädännöllisesti erittäin monimutkainen ja nopeasti muuttuva. Tämä 
tuotti kentälle – sairaanhoitopiirille erityisesti – suurta lisävaivaa, koska toimintaa säädettiin 
jopa laki- ja asetustasolla. Vaikka tartuntatautilain muutokset näyttivät perustelluilta, koettiin 
hankalaksi se, että tartuntatautilain muutoksia tuli usein. 
 
THL:n ohjaus ja ohjeisto olivat välttämättömiä toiminnan kannalta. THL antoi kiitettävästi 
asiantuntija-apua ja tukea. Tilannetiedotteita pidettiin kuitenkin epäselvinä ja hankalalukuisi-
na, mutta sähköpostitiedotus toimi hyvin. Nettisivujen selkeyteen tulisi panostaa. THL toimi 
hyvin valtakunnallisessa mediassa ja THL:n edustajien esiintyminen julkisuudessa oli asian-
tuntevaa. THL:n tartuntatautien torjuntayksikön viikoittaiset katsaukset influenssatilanteesta 
maailmanlaajuisesti ja Suomessa alueellisesti antoivat perspektiiviä kokonaistilanteeseen ja 
sen hallintaan. 
 
Keskussairaaloiden (ei ERVA-sairaala) puuttuminen valtakunnallisista kokouksista hankaloitti 
toimintaa, koska tieto ko. kokousten asioista ei saavuttanut kaikkia sairaanhoitopiirejä. Infor-
maatiokanavat miljoonapiirien kautta eivät ole vakiintuneet. Toisaalta ERVA edustus välitti 
ministeriölle ajanmukaista tietoa kentän tilanteesta. 
 
Lääninhallitusten rooli on enimmäkseen tiedonvälittäjä ja -kerääjä sekä valvoja. Ohjaus toimi 
hyvin varautumisvaiheessa, jonka ansioista saatiin kuntien pandemiasuunnitelmiin yhdenmu-
kaisuutta ja suunnitelmat valmistuivat ajoissa. Varsinaisessa pandemiavaiheessa rooli jäi vä-
häisemmäksi. Lääninhallitukset sovittivat yhteistyötä yksityissektorin kanssa. Lääninhallitus-
ten omille internet-sivuille oli koottuna materiaalia.  
 
Oseltamiviirin käytön ohjeistus oli hidasta ja vaihtelevaa. Lääkkeen korvattavuuden käsittely 
oli byrokraattista. Lasten valmisteiden osalta Fimean ja lääkevalmistajan ohjeistukset aiheutti-
vat hämmennystä. 
 
Työterveyslaitoksen rooli oli epäselvä. Työterveysohjeistus oli oikeaan osunutta epidemian 
aikana. Kaikki työterveyshuollot eivät saaneet TTL viestejä. 
 
 
3. Sairaanhoitopiirien ja terveyskeskusten välinen yhteistyö 
 
Sairaanhoitopiirien ja terveyskeskusten välinen yhteistyö sujui muistioiden mukaan erittäin 
hyvin. Monilla alueilla perustettiin varautumistyöryhmiä, jotka kokoontuivat jo ennen pande-
mian alkua ja sen useita kertoja aikana. Myös yhteisiä koulutuspäiviä järjestettiin. Erityisen 
hyvin yhteistyö sujui niissä organisaatioissa, joissa erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuol-
to on yhdistetty. Hoidon porrastuksessa ja potilaiden ohjautumisessa oikeaan hoitopaikkaan ei 
ollut suurempia ongelmia.  
 
Hyviksi käytännöiksi pandemian aikana koettiin esimerkiksi suora ja jatkuva (24/7) yhteyden-
ottokanava sairaanhoitopiirin infektiolääkäriin. Myös aluetartuntatautihoitajan toimiminen 
linkkinä terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin välillä paransi tiedonkulkua. Yhteistyö puolus-
tusvoimien kanssa toimi vaihtelevasti eri alueilla. 
 
Yhteistyön onnistumista hankaloitti henkilöresurssien vähyys, jolloin yhteydenpito jäi liiaksi 
yhden henkilön varaan. Yhteydenpito-ongelmia oli myös sellaisiin kuntiin, joissa palvelut jär-
jestää yksityinen yritys. Samoin ongelmia oli yksityissektorin hoitoonohjauksen ohjeistami-
sessa ja ulkoistettujen päivystysten lääkäreiden informoinnissa. Yksityissektorin tavoittamien 
onnistui lääninhallituksen avulla. Eräässä muistiossa todettiin, että kunnat eivät ole tottuneet 
olemaan yhteydessä alueensa kaikkiin julkisiin ja yksityisiin toimijoihin. Ehkä nyt on luotu 
kanavia jatkotyöskentelyä varten. 
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4. Terveydenhuoltojärjestelmän toimivuus ja voimavarojen riittävyys 
 
Hyvällä ennakkosuunnittelulla katsottiin olevan merkitystä siinä, että pandemian ensimmäisen 
aallon torjunnasta selvittiin kokonaisuudessaan hyvin. Toimintatapoja muutettiin joustavasti 
tilanteen niin vaatiessa. 
 
Sairaanhoitopiireissä elektiivisen toiminnan alasajoa oli vähän tai ei ollenkaan. Muistioissa 
todettiin, että pandemian ollessa näin lievä, selvittiin suurimmaksi osaksi normaalitoiminnalla. 
Erillisten influenssavastaanottojen perustaminen ja influenssapotilaiden kohortointi oli kui-
tenkin erona normaaliin tilanteeseen. Potilaspaikkatilanne oli suhteellisen hyvä, mutta muisti-
oissa todettiin, että jos pandemia olisi ollut laajempi, erityisesti tehohoitokapasiteetista olisi 
tullut pulaa. Myös lastenosastojen potilaspaikoissa oli puutetta joillakin alueilla. Jatkossa kai-
vattaisiin sairaanhoitopiireihin enemmän sellaisia tiloja, jotka mahdollistavat potilaiden eris-
tämisen tai kohortoinnin. Tämä koskee erityisesti päivystysaluetta ja tehohoitoa. Henkilöstön 
riittävyys oli pääsääntöisesti hyvä. Jonkin verran oli puutteita, erityisesti tehohoitotaitoisten 
osalta. Jos pandemia olisi ollut laajempi, osaavan henkilökunnan saatavuus tehohoitoon olisi 
tullut ongelmaksi. Tehohoidon kapasiteetti erityisesti lasten osalta tulisi suunnitella etukäteen 
ERVA-alueittain. Keskussairaaloissa lasten tehohoidon erityisosaamista on erittäin rajoitetusti 
eikä kokemusta normaalioloissa kerry. 
 
Sairaanhoitopiirien tasolla alueellinen epidemiologinen seuranta (avohoidon käyntimäärät, 
lääkekulutus yms.) on käytössä olevin vähäisin henkilöresurssein vaikea toteuttaa. Keskitetty 
sähköinen käyntisyyseuranta avohoitoon olisi ehdottoman hyödyllinen. 
 
Terveyskeskusten muistioiden mukaan erityisesti rokotukset ja puhelinneuvonta työllistivät. 
Toisaalta yhtenäinen keskitetty puhelinneuvonta vapautti voimavaroja vastanottotyöhön ja ro-
kotuksiin. Terveyskeskuksissa peruttiin sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien kiireetöntä 
ajanvaraustoimintaa (esim. koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveyshuolto, äitiys- ja 
lastenneuvolatoiminta, terveyden edistämistyö). Puhelinneuvontaa varten lisättiin puhelinlin-
joja. Rokotuksiin rekrytoitiin henkilökuntaa muilta sektoreilta (esim. kotisairaanhoitajat, fy-
sioterapian ja suun terveydenhuollon työntekijöitä). Rokottamisen lisäksi erityisesti rokotusten 
kirjaamiskäytäntö koettiin kuormittavana. Lisähenkilökunnan saatavuudessa oli alueittain on-
gelmia. Alan opiskelijoita ja eläkkeellä olevia hoitajia rekrytoitiin rokotuksiin. Influenssavas-
taanottojen siivous ei myöskään onnistunut aina normaaliin toimintaan kuuluvana, vaan sitä 
jouduttiin tekemään lisätyönä. 
 
Muistioissa tuotiin esille terveydenhuollon henkilökunnan hyvä rokotuskattavuus, jolla katsot-
tiin olevan vaikutusta siihen, etteivät henkilökunnan sairauspoissaolot lisääntyneet. Pandemi-
an aikainen toiminta vaati henkilökunnalta joustavuutta ja ylimääräisiä ponnisteluja. Erityises-
ti infektio- ja sairaalahygieniahenkilöstö kuormittui paljon, koska ylimääräistä henkilökuntaa 
oli vaikeasti saatavilla. 
 
Terveydenhuollon toiminnassa oli jonkin verran epäselvyyksiä sopimusten osalta. Tilaaja-
tuottaja mallissa oli ongelmia siitä, mitä kuuluu sopimukseen. Yksityinen terveydenhuolto tu-
ki julkista terveydenhuoltoa, mutta ongelmia tuotti käskyvaltasuhteiden epäselvyydet. Ulkois-
tettujen palvelujen osalta esiintyi erilaisia sopimustulkintoja. Yksityisillä toimijoilla oli tehtä-
vänä kansanterveystyöhön luettavaa rokotustoimintaa ilman kompensaatiota. Jokin verran on-
gelmia oli myös niillä alueilla, joissa on suuria työmaita täynnä ulkomaalaisia työntekijöitä. 
Myös vankiloiden tiedottamien tulee ottaa huomioon, vaikkakin vankiloissa epidemia jäi nyt 
hyvin pieneksi. 
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5. Hankinnat, varmuusvarastointi ja logistiikka 
 
Useissa muistioissa todettiin, että hankinta ja jakelu toimivat pääsääntöisesti hyvin, paitsi ro-
kotteiden osalta. Ongelmia toimituksissa oli jonkin verran siinä, että tavaraa ei tullut sovittua 
määrää. Myös lähetyslistoissa oli puutteita. Huoltovarmuuskeskuksen vaatima yhdyshenkilö-
verkosto selkeytti yhteydenpitoa sairaanhoitopiirin alueella. Epäselvyyttä oli siinä, tulisiko ja 
alussa kierrättää huoltovarmuuskeskuksen varastoja. Varmuusvarastointi toimi muuten hyvin. 
 
 
6. Suojaimet 
 
Suojainsuosituksen muuttamisesta herätti hämmennystä. Siitä olisi kaivattu tietoa aikaisem-
min. Suojainten jakelu ja toimitukset onnistuivat hyvin. Suojaimia hankittiin ja varastoitiin 
monien mielestä ehkä liikaakin. Joissakin paikoissa varastotilojen vähyys aiheutti ongelmia. 
FFP2/FFP3 hengityssuojaimia jäi käyttämättä ja niitä tulee vanhenemaan varastoihin. Kirurgi-
sista suu-nenäsuojaimista oli väliaikaisesti pulaa. Eniten negatiivista palautettu tuli visiirimas-
keista ja ankannokkamallisista hengityksensuojaimista, mitkä olivat hankalia käyttää. Kritiik-
kiä tuli myös siitä, että käytössä oli useita erimallisia hengityksensuojaimia, joiden käyttämi-
nen vaati henkilökunnan perehdyttämistä.  
 
 
7. Rokotukset 
 
Rokotteiden saatavuudessa oli suuria ongelmia. Tietoa rokote-erien saapumisesta oli epäsel-
vyyksiä ja saapuvien rokotteiden määrät muuttuivat viime hetkellä. Tästä syystä myöskään 
rokotteiden jakelu paikallisesti ei ollut helppoa. Rokotemäärien laskemisessa ei otettu huomi-
oon kunnan väestörakennetta (esim. suuri kaupunki, jossa paljon opiskelijoita ja ulkopaikka-
kuntalaisia). Eräässä muistiossa todettiin, että erikoissairaanhoidon ja kuntien rokotteet olisi 
voinut pitää erillään. 
 
Rokotuksista, rokotusjärjestelyistä ja rokotusaikoja ja –paikkoja koskevat kyselyt ruuhkautti-
vat puhelinneuvontapisteitä. Aluksi rokotusvastaisuus mediassa vähensi rokotushalukkuutta, 
mutta ensimmäinen kuolemantapaus muutti tilanteen.  
 
Varhain aloitetulla rokotusten suunnittelulla mahdollistettiin rokotteiden sujuva jakaminen ja 
henkilökunnan riittävyys myös perustoimintoihin. THL:n nettisivujen rokotusohjeita pidettiin 
hyvinä. Yhdistetty erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto helpotti sujuvaa yhteistyötä. 
Rokotusjärjestystä pidettiin enimmäkseen asianmukaisena, mutta sekä riskiryhmien että ter-
veydenhuollon sisäisen rokotusjärjestyksen osalta olisi kaivattu yksityiskohtaisempia keskitet-
tyjä ohjeita. Nyt tehtiin kuntakohtaisia ratkaisuja, joka saattoi osin vaikuttaa rokotusten ete-
nemistahtiin riskiryhmissä ja aiheutti myös hämmennystä kansalaisten keskuudessa.  
 
Rokotettaviin esitettiin mm. seuraavien ryhmien rokottamista jo aikaisemmassa vaiheessa: va-
rusmiehet ja terveydenhuollon opiskelijat yhtä aikaa terveydenhuollon henkilöstön kanssa, 
vastustuskyvyltään alentuneet ja heidän omaisensa iästä riippumatta sekä yhteiskunnan toimi-
vuuden kannalta tärkeät henkilöstöryhmät (esim. poliisit ja palomiehet). Myös koko perheen 
rokottamista samalla kertaa esitettiin, koska lasten ja vanhempien yhtäaikaisella rokottamisel-
la olisi vähennetty käyntikertoja. Sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä oli-
si toivottu olevan enemmän vapauksia ja joustavuutta määritellä rokotettavat terveydenhuol-
lon henkilöstön ryhmät (ainakin siinä vaiheessa, kun rokotteita oli paremmin saatavilla). 
 
Epätietoisuus rokote-erien saapumisaikataulusta oli suurin järjestelyjä vaikeuttava tekijä. Eri-
laisia rokotusjärjestelyitä toteutettiin alueellisesti. Ns. rokotepartioita kiersi työpaikoilla, kou-
luissa ja päiväkodeissa. Rokotuksia järjestettiin myös virka-ajan ulkopuolella iltaisin ja vii-
konloppuisin. Kokemuksen puuttuessa yhteen rokotukseen kuluvan aika aliarvioitiin. Suuret 
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rokotustilanteet vaativat monien asioiden huomioon ottamista: henkilökunnan työviihtyvyys, 
rokotustilat, työpisteen toimivuus, ruokailu, tauotus, rokotteen sekoitus-tilat, rokotettavien oh-
jaus (kyltit rokotuspaikkaan), ohjaus rokotuspaikalla, kirjalliset ohjeet, seurantapaikka roko-
tuksen jälkeen, ensiapuhenkilön varaaminen jne. 
 
Työterveyshuolto koki ongelmalliseksi, kun KELA osallistunut rokotuskustannuksiin. En-
simmäisen aallon ollessa jo lopuillaan olisi toivottu keskushallinnon rokotekampanjaa moti-
voimaan väestöä rokotuksiin. Muistioissa todettiin myös, että parempi rokotteiden saatavuus 
olisi mahdollisesti vaikuttanut parempaan rokotuskattavuuteen. 
 
Rokotepakkauksesta tuli moitteita. Käytännön työtä helpottaisi se, että rokotepakkaukset oli-
sivat pienempiä eli pahvilaatikossa tulisi olla huomattavasti vähemmän kuin 50 pulloa. Jokai-
nen erä, joka jaetaan kuntiin pitää olla etiketöity asianmukaisesti, mikä vaati paljon turhaa kä-
sityötä. Sopiva pakkauskoko olisi 10-20 pulloa/laatikko. Ampulleissa oli painetta eikä niistä 
saanut kymmentä annosta, mikä aiheutti hävikkiä. 
 
8. Lääkehoito 
 
Lääkkeiden hankinta ja jakelu toimi hyvin. Lääkkeet myös riittivät hyvin. Kritiikkiä tuli siitä, 
että lasten oraalimikstuuraa ei ollut saatavilla. Joidenkin mielestä oraalisuspension valmista-
minen ja toimitus tapahtuivat lääkehuoltokeskuksessa vaikeuksitta, toisten mielestä valmistus 
oli turhan monimutkaista ja sitoi liikaa henkilökuntaa. Osaltamiviirin käytön ohjeet tulivat hi-
taasti ja julkisessa keskustelussa lääkkeiden tehosta oli ristiriitaista tietoa. Poikkeussäätelyä 
pidettiin tarpeettomana ja lääkehoidon indikaatioita epäselvinä. Valtion hankkimien osaltami-
viiri varastojen käyttämättä jättäminen aiheutti hämmennystä. Eräässä muistossa todettiin, että 
oseltamiviiriä olisi voitu käyttää varuskunnissa enemmän. Joidenkin mielestä lääkkeiden ja-
kaminen vastaanotoilla olisi ollut perusteltua; toisten mielestä valittu apteekkijakelukäytäntö 
oli hyvä. 
 
Aktiivista linjaa influenssalääkkeiden määräämisessä pidettiin tehokkaana tartuttavuuden vä-
hentämisessä ja epidemian rajaamisessa. Vaikeahkoissakin taudinkuvissa lääkehoidon teho 
osoittautui erittäin hyväksi ja potilaat pystyttiin nopeasti kotiuttamaan sairaalasta tehokkaan 
lääkehoidon aloituksen jälkeen. 
 
9. Viestintä ja tiedottaminen 
 
Keskushallinnon ja lääninhallitusten tiedottamista on käsitelty kohdassa 2. Kuntien ja sairaan-
hoitopiirien tiedotuskanavina käytettiin internet-sivuja, paikallislehtiä, paikallisradiota ja pu-
helinneuvontaa. Kuntatasolla ongelmaksi koettiin saada kuntalaisille mahdollisimman yksise-
litteisiä viestejä. Yhteistyö paikallisen median kanssa oli sujuvaa. Avainhenkilöiden työtaak-
kaa lisäsi median jatkuva kiinnostus asiaan. 
 
Viestintään oli vaikea saada lisäresursseja. Viestintäyksikön mukanaolo alueellisessa pande-
miajohtoryhmässä oli hyödyllistä. Medioille viestintää helpotti se, että lausunnonantajat oli 
etukäteen sovittuna ja heitä oli tavoitettavissa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Keskushallin-
nonkin taholta tiedotuksen keskittämisen mahdollisimman harvojen tahojen tehtäväksi olisi 
ollut perusteltua. 
 
Yleisölle tiedotus oli haastavaa. Vaikka kansalaisille suunnatun tiedottamisen ylilyönnit joh-
tuivatkin osittain median toiminnasta, voitiin myös useiden virallista tahoa edustavien asian-
tuntijoiden kommenteissa havaita ylilyöntejä sekä tilanteen vakavuutta aliarvioivaan että uh-
kia suurentelevaan suuntaan. Kansalaisilla oli eniten epätietoisuutta rokotusjärjestelyistä, mis-
tä kunnan virkamiehet ja hoitohenkilökunta joutuivat ottamaan vastaan paljon kritiikkiä. Ro-
kotuskattavuuden parantamiseksi suunnattua kampanjaa, erityisesti nuorille aikuisille, olisi 
toivottu jo aikaisemmin. 
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10. Rajaamis- ja lieventämisvaiheista 
 
Muutokset rajaamis- ja lieventämisvaiheiden ohjeistuksissa aiheuttivat hämmennystä erityi-
sesti väestölle. Päätöstä siirtymisestä lieventämisvaiheeseen heinäkuussa yhtä aikaa koko 
maassa ei pidetty hyvänä, koska lieventämisvaiheeseen siirtyminen söi resursseja, mitkä olivat 
puutteelliset keskellä kesää lomien aikana. 
 
Rajaamisvaihe kuormitti toiminnallisesti sairaanhoitopiiriä jo aikaisessa vaiheessa. Lieventä-
misvaiheessa vastuu siirtyi monissa asioissa kunnille, tosin sairaanhoitopiiri ohjeisti monin ta-
voin edelleen toimintaa. Paikallisesti jouduttiin henkilökuntaa ja tiloja organisoimaan useaan 
otteeseen molemmissa vaiheissa, mutta hyvä yhteistyö auttoi asiaa. Tarkempia ohjeistuksia 
esimerkiksi valtakunnallisesti kaivattiin monissa asioissa: tilojen määrä ja eriyttäminen muus-
ta toiminnasta, henkilökunnan suojautumisen taso, tehostetun hoidon määrän arviointi, vara-
sairaalatarve, varahenkilökunnan rekrytointimahdollisuudet. Ohjeet valtakunnan tasolla olivat 
suurpiirteisiä ja tarkemmat suunnitelmat jäivät kautta linjan paikallistasolle. Tämä loi epävar-
muutta toimintaan ja varmaankin erilaisia ratkaisuja eri puolella maata tehtiinkin. Paikallisesti 
tehdyt päätökset olivat perusteltuja ja toimivatkin jälkikäteen arvioituna kohtalaisen hyvin. 
Nopeat muutokset vaativat tosin henkilökunnalta runsaasti sopeutumiskykyä ja kärsivällisyyt-
tä. 
 
Keskeisenä ongelmana rajoittamis- ja osittain myös lieventämisvaiheen sekä varsinaisen epi-
demian aikana pidettiin riittämätöntä kapasiteettia spesifisen laboratoriodiagnostiikan tekemi-
seksi. Rajaamisvaiheessa tätä diagnostiikkaa tekivät ainoastaan Turun ja Helsingin yliopistot, 
mikä johti vastausten kohtuuttomaan viivästymiseen. Vasta epidemian aikana loka-
marraskuussa laboratoriodiagnostiikka saatiin toimimaan paremmin. Tässäkin vaiheessa kui-
tenkin muiden kuin yliopistosairaaloiden osalta vastausten saatavuudessa oli huomattavia on-
gelmia. Spesifisen diagnoosin viivästyminen vaikeutti monessa tapauksessa potilaiden sijoitte-
lua sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla kohtuuttomasti. Mahdollista seuraavaa 
pandemia-aaltoa ajatellen olisikin ensiarvoisen tärkeää luoda toimiva PCR-diagnostiikka yli-
opistosairaaloiden lisäksi myös suurimpiin keskussairaaloihin. Osa sairaalasyntyisistä tartun-
noista olisi ehkäistävissä nopeammalla diagnostiikalla. 

 
 
 
 
 
   Jaana Perttunen 

   Ylitarkastaja, STM 
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2.5 Pandemiaviestinnän arviointi 
 
Sikainfluenssaepidemian jälkeen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla käynnistyi tehtyjen 
toimenpiteiden arviointi. Saatujen kokemusten perusteella päivitetään pandemian kansallista varau-
tumissuunnitelmaa sekä parannetaan valmiutta tulevien pandemioiden ja muiden vastaavien erityis-
tilanteiden varalta. 
 
Yhtenä arvioinnin osa-alueena on viestintä. STM:n viestintäyksikössä on koottu eri tahoilta saatu 
viestintää koskeva palaute. Palautetta on käsitelty ja jäsennetty STM:n ja THL:n viestintäyksiköiden 
yhteisissä kokouksissa. Näiden kokousten tuloksena on syntynyt tämä arviointiyhteenveto, joka on 
esitelty myös pandemiaviestinnän koordinaatioryhmässä. Yhteenveto liitetään osaksi pandemian 
koordinaatioryhmän teettämää kokonaisarviointia. Viestintäyksiköiden sisäiseen käyttöön on laadit-
tu yksityiskohtaisempi arviointiraportti. 
 

2.5.1 Kyselyt sairaanhoitopiireille ja perusterveydenhuollolle 
 
Viestintää koskevaa palautetta kerättiin osana sosiaali- ja terveysministeriön sairaanhoitopiireille ja 
perusterveydenhuollolle 12.2. –1.3.2010 tekemää Webropol-kyselyä, jossa vastaajat arvioivat pan-
demian ensimmäisen aallon aikana toteutettujen torjuntatoimenpiteiden tarkoituksenmukaisuutta ja 
vaikuttavuutta. Kyselyn viestintää koskevaan osaan vastasi 17 sairaanhoitopiiriä ja 109 peruster-
veydenhuollon toimijaa (terveyskeskus, terveyskeskuksen kuntayhtymä, yhteistoiminta-alue tms.). 
Näiden vastausten valossa kansallinen pandemiaviestintä onnistui vähintään kohtuullisesti. Perus-
terveydenhuoltoa edustavista vastaajista puolet arvioi valtakunnallisen viestinnän toimineen hyvin, 
sairaanhoitopiireistä tätä mieltä oli yli kolmannes (taulukko 1). 
 
Taulukko 1 Miten valtakunnallinen viestintä (mm. STM:n, THL:n tiedotteet, ajankohtaiskatsaukset) mielestänne toimi? 
 Sairaanhoitopiirit (n=17) Perusterveydenhuolto (n=108) 
Hyvin 35,2 % 50,0 % 
Kohtalaisesti 64,7 % 47,2 % 
Huonosti 0 % 2,8 % 
 
Samassa kyselyssä vastaajat arvioivat alueellisen viestinnän toimineen valtakunnallista viestintää 
hieman paremmin. Tulos on ymmärrettävä, koska tämä viestintä toteutui lähempänä vastaajien arki-
työtä. 
 
Kaikki kyselyyn vastanneet sairaanhoitopiirit kertoivat saaneensa tietoa pandemian vaatimista toi-
menpiteistä STM:ltä ja THL:ltä, suurin osa myös Fimealta (taulukko 2). 
 
Taulukko 2 Minkä tahojen kautta saitte tietoa pandemian vaatimista toimenpiteistä? 
 Sairaanhoitopiirit (n=17) 
STM:ltä 100 % 
THL:ltä 100 % 
Fimealta 64,7 % 
Työterveyslaitokselta 29,4 % 
Kuntaliitolta 29,4 % 
Muualta 29,4% 
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Perusterveydenhuollon vastauksissa THL oli määrällisesti suurin tiedonlähde. STM:n ja THL:n 
välisessä työnjaossa terveydenhuollon kentän ohjeistaminen kuuluikin THL:lle. Sairaanhoitopiirin 
rooli tiedottajana oli lähes yhtä suuri kuin STM:n. (Taulukko 3). 
 
Taulukko 3 Minkä tahojen kautta saitte tietoa pandemian vaatimista toimenpiteistä? 
 Perusterveydenhuolto (n=109) 
 Runsaasti Jonkin verran Vähän 
STM:ltä 75,2 % 22,9 % 1,8 % 
THL:ltä 92,7 % 7,3 % 0 % 
Fimealta 5,9 % 29,4 % 64,7 % 
Työterveyslaitokselta 3,4 % 24,1 % 72,4 % 
Kuntaliitolta 15,7 % 51,0 % 33,3 % 
Muualta (yleensä sh-piiri) 71,1 % 10,5 % 18,4 % 
 
Sairaanhoitopiirejä ja perusterveydenhuoltoa pyydettiin arvioimaan, miten hyvin alueen väestö sai 
tietoa rokotusjärjestyksestä, rokotusaikatauluista, hoitoon hakeutumisesta ja sairauslomakäytännöis-
tä. Yli puolet sekä sairaanhoitopiireistä että perusterveydenhuollon vastaajista uskoi väestön saa-
neen näistä kaikista tietoa hyvin. Heikoimmin tietoa katsottiin saadun rokotusaikatauluista, jotka 
olivatkin viestinnän kannalta suuri haaste. Perusterveydenhuollon vastauksissa myös sairausloma-
käytäntöjä koskevan tiedon määrä arvioitiin muita aihealueita vähäisemmäksi. (Taulukko 4). 
 
Taulukko 4 Miten alueenne väestö sai mielestänne tietoa? 
 Sairaanhoitopiirit (n=17) Perusterveydenhuolto (n=109) 

Rokotusjärjestyksestä 
Hyvin 58,8 % 75,2 % 
Kohtalaisesti 35,3 % 22,9 % 
Huonosti 5,9 % 1,8 % 

Rokotusaikatauluista 
Hyvin 47,1 % 69,7 % 
Kohtalaisesti 47,1 % 29,4 % 
Huonosti 5,9 % 0,9 % 

Hoitoon hakeutumisesta 
Hyvin 64,7 % 76,9 % 
Kohtalaisesti 35,3 % 22,2 % 
Huonosti 0 % 0,9 % 

Sairauslomakäytännöistä 
Hyvin 64,7 % 54,2 % 
Kohtalaisesti 35,3 % 44,9 % 
Huonosti 0 % 0,9 % 
 
Myös EU-komission marraskuussa 2009 teettämä eurobarometri-kysely 
(http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_287_en.pdf) vahvistaa suomalaisten saaneen hyvin tie-
toa sikainfluenssasta. Kyselyyn vastanneista suomalaisista peräti 87 prosenttia katsoi saaneensa 
joko hyvin tai erittäin hyvin tietoa, vastaava luku koko Euroopassa oli 75 prosenttia. Tietolähteistä 
luotettavimpana pidettiin terveydenhuollon ammattilaisia ja vähiten luotettavana internetiä. Myös 
sikainfluenssarokotteen tehoon ja turvallisuuteen suomalaiset vastaajat luottivat vankemmin kuin 
eurooppalaiset keskimäärin. 
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2.5.2 Palaute arviointitilaisuuksista ja sisäinen arviointi 
 
Keväällä 2010 järjestettiin STM:n johdolla kaksi arviointitilaisuutta (4.3. ja 6.4.), joissa arvioitiin 
myös viestinnän onnistumista. Tilaisuuksiin kutsuttiin hallinnonalan laitosten, sairaanhoitopiirien, 
aluehallintovirastojen, kuntien, etujärjestöjen ja median edustajia. Ensimmäisen tilaisuuden paino-
piste oli erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kokemusten kuulemisessa. Toisessa tilai-
suudessa keskityttiin arvioimaan laajemmin tehtyjen toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuutta ja 
vaikutuksia. Lisäksi STM:n ja THL:n viestintäyksiköissä on arvioitu pandemiaviestinnän vahvuuk-
sia ja heikkouksia. 
 
Yleisesti kansallisen pandemiaviestinnän katsottiin onnistuneen, joskin toisilla osa-alueilla parem-
min kuin toisilla. Erityisesti ennaltaehkäisevä ja tartuntojen rajaamiseen pyrkivä kansalaisille suun-
nattu viestintä oli vaikuttavaa: suomalaiset olivat eurobarometri-kyselyn mukaan muita eurooppa-
laisia valmiimpia muuttamaan omaa käyttäytymistään välttääkseen sikainfluenssatartunnan. Kyse-
lyyn vastanneista 41 prosenttia kertoi muuttaneensa käyttäytymistään suojautuakseen tartunnalta, 
kun kaikista eurooppalaisista näin oli tehnyt vain noin neljäsosa. Yleisin tapa oli säännöllinen käsi-
en pesu. 
 
Lähtökohdat, periaatteet ja tavoitteiden toteutuminen 

 
Pandemiaviestinnän onnistumista tukivat tietyt yhteiskunnalliset lähtökohdat kuten yhtenäiskulttuu-
ri, suomalaisten korkea koulutustaso, luottamus viranomaisiin ja terveydenhuollon ammattilaisiin 
sekä kansalaisten hyvä saavutettavuus monien instituutioiden (koulut, päiväkodit, työmarkkinakes-
kusjärjestöt) kautta. Suomessa media on ammattitaitoista, lehtiä luetaan paljon ja hyvä koulutustaso 
antaa kansalaisille edellytykset mediakritiikkiin. Lähtötilanteessa viestinnän haasteita olivat hallin-
non rakenteiden jäykkyys sekä johdon ja eri ammattiryhmien erilaiset lähestymiskulmat tilantee-
seen. Myöskään riskianalyysia viestinnän hoitamista varten ei lähtötilanteessa tehty. 
 
Monet pandemiaviestinnälle asetetut tavoitteet ja periaatteet toteutuivat hyvin. Poikkeustilanteen 
viestinnän tavoitteet on kuitenkin tulevaisuudessa asetettava tarkemmalla tasolla, jotta voidaan te-
hokkaammin seurata niiden toteutumista ja tehdä tarvittavat korjausliikkeet. 
 
Pandemiaviestintä oli nopeaa ja totuudenmukaista. Tietoa sikainfluenssasta oli riittävästi tarjolla ja 
helposti saatavissa, ja erityisesti hygieniaviestinnän osalta viestit olivat ymmärrettäviä ja yksiselit-
teisiä. Viestinnän avulla onnistuttiin vaikuttamaan kansalaisten käyttäytymiseen ja hidastamaan 
tartuntojen leviämistä. Luottamus viranomaisten toimintaan säilyi. Viestinnän periaatteista hei-
kommin toteutuivat vuorovaikutteisuus, ennakoivuus ja monikielisyys.  
 
Viestinnän kannalta erityisen haastavaa oli rokotuksista tiedottaminen ja erityisesti rokoteviestinnän 
oikea-aikaisuus. Rokotteet saapuivat Suomeen pienissä erissä ja saapumisaika oli tiedossa vain 
muutamaa päivää aikaisemmin. Toisaalta erityisesti sosiaalisessa mediassa rokotekielteisyys sai 
paljon huomiota, ja rokotteita koskevat huhut ja väärä tieto yllättivät ammattilaisetkin. Väestön mie-
lialojen kehittymistä ei systemaattisesti seurattu. 
 
Viestintä onnistui vastaamaan kohtuullisen hyvin tosiaikaisuuden vaatimukseen. Viestinnän vai-
heistuksessa on kuitenkin vielä parantamisen varaa ja ennakointia on lisättävä. Kun erityistilanne 
venyi pitkäksi, viestinnän jäntevyys saattoi ajoittain kadota. 
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Työnjako ja roolit 

 
Pandemiasta johtuvan erityistilanteen alkaessa perussuunnitelmat ja ohjeet olivat kunnossa. Työnja-
ko ja vastuut jäivät kuitenkin hieman epäselviksi, koska ohjeita ei vahvistettu ääneen tilanteen alus-
sa. Kriisitilanne toi esiin hierarkisten organisaatioiden kankeuden, kun viestintää koskevat päätökset 
ja hyväksymiset olisi pitänyt tehdä nopeasti. Toisaalta hyväksytys turvaa tiedon oikeellisuuden. 
Viestintä täytyisi tällaisessa tilanteessa vastuuttaa niin, että vältetään moniportainen hyväksytysme-
nettely.  
 
Viestinnän rooli pandemiatilanteessa nähtiin ajoittain liian kapeasti vain mediatyönä. Viestintäyksi-
köt jäivät kytkemättä viranomaisten väliseen viestintään. Toisaalta viestintä ei voi paikata toimin-
nan ontumista ja puutteita. STM:ssä johdon, osastojen ja viestintäyksikön välinen yhteistyö pande-
miatilanteessa oli tiivistä, samoin yhteistyö STM:n ja THL:n kesken.  
 
Vaikka sikainfluenssasta oli aluksi vähän tietoa, tiedon määrä kasvoi nopeasti suureksi. THL vastasi 
päivittyvän tilannekuvan tekemisestä. Olennaisen tiedon seulontaan ja koostamiseen olisi tarvittu 
lisää resursseja ja se olisi ollut hyvä keskittää esimerkiksi yhdelle henkilölle. Seurantatietoa saatiin 
hitaasti ja esimerkiksi kansalaisten mielialoja luotaava järjestelmä puuttui. Erityisesti terveyden-
huollon kentällä toimivat ammattilaiset kaipasivat parempaa tiedon suodattamista, jotta uudet asiat 
olisivat erottuneet selvemmin suuresta tietomäärästä. 
 
Resursseja ei varattu riittävästi täysin uudenlaisen tilanteen hoitamiseen. Rahapäätökset tulivat 
myöhään ja henkilöresursseja oli liian vähän käytettävissä. Pandemiatilannetta hoitavilta henkilöiltä 
ei siirretty vastaavasti muita tehtäviä pois. Koska avainhenkilöitä oli vähän, varahenkilöitä ei voitu 
käyttää.  
 
Media ja sosiaalinen media 

 
Media oli alusta alkaen mukana sikainfluenssaviestinnässä, ja median rooli viranomaistiedon välit-
täjänä kansalaisille oli suuri. Median tuki ja hyvät toimittajakontaktit olivat STM:n viestinnälle etu. 
Median kiinnostus oli kuitenkin tiettyinä huippuaikoina rajatonta. Median palvelua virka-ajan ulko-
puolella ei ollut suunniteltu. Jatkossa olisi hyvä pohtia esimerkiksi spokesman-järjestelyä eli yhden 
asiantuntijan irrottamista median palveluun.  
 
Pääasiassa yhteistyö median kanssa toimi hyvin niin kansallisella kuin paikallisella tasolla. Muuta-
mat median ylilyönnit ja lähdekritiikin puutteet rokotteita koskevissa jutuissa kuitenkin loivat ter-
veydenhuollon toiminnalle myös paineita. Tämä näkyi esimerkiksi paniikkimielialana rokotusjo-
noissa. 
 
Sosiaalisen median rooli nousi ensimmäistä kertaa todella merkittäväksi STM:n hallinnonalalla. 
Ylilyönnit muokkasivat yleistä mielipidettä ja nostivat ensimmäistä kertaa rokotekielteisyyden kes-
kusteluun.  
 
Kansalaisviestintä 

 
Kansalaisille kohdennetun viestinnän vahvuuksia olivat valtakunnalliset yhteiset viestintämateriaa-
lit, kuten jaettavat esitteet. STM:n ja THL:n viestintäyksiköt onnistuivat kampanjoimaan tuloksek-
kaasti niukoilla resursseilla. 
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Verkkoviestintä tavoitti valtavan määrän ihmisiä ja THL:n ja STM:n verkkopalvelut kestivät suuret 
kävijämäärät. Tulevissa erityistilanteissa on kuitenkin panostettava alusta alkaen enemmän kansa-
laisille kohdennettuihin verkkopalveluihin. Nyt hakukoneoptimointia alettiin tehdä liian myöhään, 
ja kilpailu domaineista hävittiin auttamattomasti. Sosiaalisen median käyttöä päästiin sikainfluens-
san yhteydessä kokeilemaan, ja siitä saatiin arvokasta tietoa tulevaisuutta varten.  
 
Verkkopalvelujen osalta yhteistyötä STM:n ja THL:n välillä ei koordinoitu riittävästi. Verkkovies-
tintä tarvitsee tulevissa kriiseissä alusta asti enemmän resursseja.  
 
Sisällöltään kansalaisille kohdennettu viestintä oli luottamusta herättävää ja ydinviestit selkeitä. 
Hygienia-ohjeet osoittautuivat tehokkaiksi. Rokotuskampanjointi jäi vähäiseksi epidemian mentyä 
ohi, vaikka kunnissa olisi toivottu näkyvämpää viestintää rokotuskattavuuden nostamiseksi. Kansa-
laisviestinnässä on kiinnitettävä huomiota tyylilajiin ja viestien räätälöintiin, nyt osa verkkosivusto-
jen teksteistä oli suunnattu liiaksi ammattilaisille. 
 
Kuntien ja kuntalaisten välinen viestintä on pandemiatilanteessa keskeisessä roolissa, koska rokot-
taminen, kuten muukin perusterveydenhuolto, on kuntien vastuulla. Kunnat hoitavat viestintänsä 
itsenäisesti eikä tätä arviointia tehtäessä ole ollut käytettävissä systemaattisesti kerättyä tietoa kunti-
en viestintäkäytännöistä tai esimerkiksi paikallisen rokotusviestinnän vaikuttavuudesta. Joitakin 
suuntaa antavia arvioita voidaan kuitenkin tehdä saadun palautteen perusteella. Paikallisen rokote-
viestinnän tehokkuutta voidaan arvioida mahdollisesti tarkemmin, kun THL:n kuntakohtaiset tilas-
tot rokotekattavuudesta valmistuvat. 
 
Suurimmissa kunnissa verkkosivut olivat tehokas ja paljon käytetty rokoteviestinnän kanava. Verk-
kosivujen etuna oli nopea päivitysmahdollisuus, koska tieto käytettävistä rokotteista tuli usein vain 
pari päivää ennen rokotusten aloittamista. Riskiryhmien jälkeen ensimmäisenä rokotusvuorossa 
olivat lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Lapsiperheet ja nuoret aikuiset ovat tottuneita verkkopalvelu-
jen käyttäjiä, joten verkko oli myös tästä syystä luonteva tiedotuskanava.  
 
Suurissa kunnissa on kattavat verkkosivustot ja resursseja niiden tosiaikaiseen päivittämiseen. Pie-
nissä kunnissa verkkosivujen merkitys normaaliajan viestintäkanavana kuntalaisille on usein pieni 
eikä niiden käyttö rokotusviestinnässäkään ollut välttämättä tarkoituksenmukaista. Jos verkkosivut 
valitaan kriisitilanteen viestintäkanavaksi, niiden päivittämiseen täytyy olla resursseja, jotta sivut 
ovat jatkuvasti ajan tasalla. Verkkopalvelujen on myös kestettävä poikkeustilanteen moninkertaiset 
kävijämäärät. Kansalaisilta tuli jonkin verran palautetta kuntien verkkopalvelujen hitaudesta ja huo-
nosta ajantasaisuudesta. 
 
Kuntien viestintäresurssit ovat hyvin erilaisia. Sikainfluenssan levittyä Suomeen STM:ssä katsottiin 
tarpeelliseksi tuottaa yhteistä viestintämateriaalia myös kuntien käyttöön. THL:n tuottamien esittei-
den ja julisteiden lisäksi kunnille lähetettiin kirjeitse ohjeita viestinnän toteuttamisesta. Rokotusten 
käynnistyttyä STM, THL ja Kuntaliitto lähettivät kunnille tietoa hyviksi todetuista rokotuskäytän-
nöistä ja rokotuksista tiedottamisesta. Myöhemmin kunnille lähetettiin vielä yksityiskohtaisia ohjei-
ta esimerkiksi verkkoviestinnästä ja verkkosivujen löydettävyydestä hakukoneiden avulla. Näistä 
materiaaleista ja ohjeista saatiin kunnilta myönteistä palautetta.  
 
Verkkosivujen avulla ei koskaan tavoiteta kaikkia kuntalaisia, joten myös muita kanavia on käytet-
tävä. Kunnille lähetetyissä viestintäohjeissa annettiin esimerkkejä hyvistä viestintäkäytännöistä, 
mutta yksittäisen kunnan olosuhteissa parhaiten toimivia kanavia ei koskaan voida keskushallinnos-
sa tuntea.  
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Kuntien palaute osoitti, että hyvin erilaiset keinot olivatkin käytössä, jotta sikainfluenssaa ja roko-
tuksia koskeva tieto saatiin kuntalaisille. Näitä kanavia olivat muuan muassa alueradio, alue-tv, 
verkkosivut, bussien infotaulut, koteihin jaetut tiedotteet, sähköposti kunnan henkilöstölle, puhelin-
palvelu ja yleisötilaisuudet. Ilmoituksia ja julisteita jaettiin kauppoihin, kirjastoihin, apteekkeihin ja 
terveydenhuollon toimipisteisiin. Kouluissa ja päiväkodeissa jaettiin tiedotteita koteihin. Avain-
ryhmille, kuten rehtoreille ja päiväkotien johtajille, järjestettiin tiedotustilaisuuksia. 
 
Paikallismedia oli yleensä kiinnostunut rokotusjärjestelyistä kunnissa ja teki aiheesta juttuja. Jotkut 
paikallislehdet katsoivat kuitenkin, että kunnan on käytettävä maksullisia ilmoituksia rokotusaika-
tauluista tiedottamiseen.  
 
Kaikkien riskiryhmiin kuuluvien kutsuminen henkilökohtaisesti rokotettavaksi ei ollut mahdollista, 
koska näitä henkilöitä ei pystytty poimimaan terveydenhuollon rekistereistä. Joissakin kunnissa 
tiettyjä riskiryhmiä (raskaana olevat, diabeetikot) kuitenkin kutsuttiin rokotuksiin kotiin lähetetyllä 
kirjeellä. 
 
Viranomaisten välinen viestintä 

 
Viranomaisten välinen viestintä tapahtui enimmäkseen sähköpostitse, mikä toimikin pääasiassa hy-
vin. Sähköpostijakeluun liittyi kuitenkin myös heikkouksia. Jakelu ei saa olla yhteen henkilöön si-
dottua, vaan vastaanottajien yhteissähköpostiosoitteita olisi aluehallinnossa ja kunnissa lisättävä. 
Myös sähköpostin lähettäjänä tulisi olla selkeästi viranomainen eikä yksittäinen henkilö, joka saat-
taa vaihtua. Kentän kokemusten mukaan THL:n asiantuntijoita oli vaikea tavoittaa lisätiedon saami-
seksi.  
 
Viestien kohdentamista ja tarkoituksenmukaisia jakelulistoja on kehitettävä. Nyt esimerkiksi kunti-
en yleisjohtoa ei välttämättä pidetty tarpeeksi tilanteen tasalla, kun viranomaisviestintä kohdentui 
terveydenhuollon ammattilaisille. Viestintäyksiköiden kokemusten mukaan lehdistötiedotteiden, 
tilannekirjeiden, ohjeiden ja muiden viestien roolit saattoivat hämärtyä. Lisäksi THL:n verkkopalve-
lua pitää kehittää saadun palautteen perusteella. 
 
Viranomaistietoa oli runsaasti saatavilla, koska tiedonvälitys viranomaisten kesken oli avointa. Tie-
don ja viestien suuri määrä oli myös heikkous, kun tietoa tulvi kentälle useasta lähteestä. Jatkossa 
päällekkäiset viestit on karsittava tehokkaammin ja viranomaisten välisessä viestinnässäkin on otet-
tava viestinnän ammattilaiset tehokkaammin avuksi. Kentällä kovassa paineessa työskentelevä ter-
veydenhuoltohenkilöstö kaipaa valmiiksi jalostettua ja tiivistettyä tietoa. Tilannekuva on tulkittava 
toiminnan kannalta. Ohjeiden päivityksissä on kerrottava selvästi, mikä muuttuu aiempiin ohjeisiin 
verrattuna. Viranomaisten välistä monensuuntaisen viestinnän mahdollistavaa kanavaa on jatkossa 
harkittava. 
 
 
STM:n viestintäyksikön johdolla täydennetään viestinnän arviointia ja arvioinnin perusteella val-
mistellaan kehittämistoimenpiteitä tulevia poikkeustilanteita varten.   
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