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 Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani rokotusikäisten tyttöjen käsityksiä HPV-rokotteesta. Kohdunkaulan syö-vän ja sen esiasteiden ehkäisemiseen tarkoitettu, kahdelta seksiteitse leviävältä papilloomaviruksen tyypiltä suojaava rokote otettiin mukaan kansalliseen rokotusohjelmaan vuonna 2013. Rokote annetaan ilmaiseksi 10–12-vuotiaille tytöille osana kouluterveydenhuoltoa. Yhteiskuntatieteellisissä keskusteluissa rokotetta on tarkas-teltu kriittisesti medikalisaation ilmentymänä sekä rokotekampanjoiden ilmentämän sukupuolittuneen hallinnan näkökulmasta. Terveystieteelliset tarkastelut taas ovat pyrkineet rokotekattavuuden parantamiseen tiedon-saantia kartoittamalla. Suomessa on käyty keskustelua siitä, minkä ikäisen voi katsoa olevan kykenevä teke-mään terveyttään koskevia päätöksiä: päätöksen rokotteen ottamisesta tekee viime kädessä tyttö itse. Samalla rokotteen kattavuus on jäänyt ennakoitua alhaisemmaksi.  
Osallistun tutkielmallani näihin keskusteluihin: toisaalta kriittiseen yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun naisia ja tyttöjä velvoittavasta terveyden ja riskilaskennan eetoksesta, toisaalta pyrkimykseen ymmärtää rokotteen ottamiseen vaikuttavia syitä ja siihen liittyviä sosiokulttuurisia merkityksiä. Tavoitteeni on tarkastella sitä, min-kälaisia merkityksiä rokote ja sen ottaminen saavat nuoren tytön omassa arjessa ja elämässä, kenen kanssa keskustellessa nämä merkitykset muodostuvat, ja miten rokotteen sukupuolittunut luonne tulee ymmärretyksi. Aineistoni koostuu kahdentoista rokotusikäisen tytön haastatteluista, jotka on toteutettu pirkanmaalaisissa pe-ruskouluissa vuoden 2018 aikana. Tarkasteluni taustana toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotteesta tiedottava Tyttöjen juttu -kampanja. Analysoin aineiston grounded theory -perinteestä inspiroituneen aineisto-lähtöisen sisällönanalyysin keinoin ja syvennän tulkintaa hyödyntämällä kehystymisen ja kesyttämisen käsit-teitä. Ensimmäisellä viittaan tyttöjen oman pohdinnan ulkopuolella rakentuneisiin, verrattain vakiintuneisiin merkityksiin ja tapoihin, joita rokotteeseen liittyy ja joilla se tulee jäsennetyksi. Jälkimmäisellä puolestaan tar-koitan aktiivista prosessointia, jolla rokotteeseen liittyviä ristiriitoja ja ulkopuolelta tulevaa velvoitetta päättää rokotteen ottamisesta tehdään ymmärrettäväksi nuoren tytön omilla ehdoilla. 
Siinä missä Tyttöjen juttu -kampanjassa korostuvat tiedolliset kysymykset, asettuu rokote tyttöjen elämään ennen kaikkea kokemuksellisena tapahtumana: se ymmärretään ensisijaisesti ”rokotuksena” – pistosmuo-dossa annettavana lääkevalmisteena – ja vasta toissijaisesti käyttötarkoituksensa, syövän ehkäisyn, kautta. Kampanjassa rakennettu kehys järkevästä toiminnasta otetaan vastaan, mutta ymmärrystä HPV:n merkityk-sestä sairauden kehittymiselle tai seksin roolista viruksen leviämisessä ei useinkaan ole. Sen sijaan rokote näyttäytyy tytöille kampanjan sukupuolittunutta kehystä noudatellen itsestäänselvästi ”naisten syöpärokot-
teena” ja sosiaalisesti muotoutuvana ”tyttöjen juttuna”. Pohdinnoissa rokotteen tarpeellisuudesta korostuu ym-märrys rokotteesta huolta vähentävänä, ja toisaalta rokotteesta itsessään verrattain turvallisena. Paikoin tytöt rakentavat myös vaihtoehtoisia rationaalisuuksia pohtimalla mahdollisuuksia suojautumiseen omalla käyttäy-tymisellään, ja samalla kyseenalaistavat viestiä rokotteen ottamisen tarpeellisuudesta. Tulokset tuovat uuden-laista empiiristä näyttöä siitä, miten HPV-rokotekampanjoihin liittyvät, yksilölliseen riskilaskentaan velvoittavat ja sukupuolittuneet viestit vaikuttavat tyttöjen omiin näkemyksiin rokotteesta, ja toisaalta miten vaikeasti ym-märrettävä rokotekokonaisuus on vastaanottajilleen. Samalla tulokset vahvistavat aikaisempaa tutkimustietoa siitä, miten keskeisiä rokotteisiin liittyvät arkiset tekijät ja kokemuksellisuus ovat niiden ottamisen kannalta. 
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1. JOHDANTO 
Papilloomavirukselta (human papilloma virus, HPV) suojaava rokote otettiin Suomessa osaksi 
kansallista rokotusohjelmaa vuonna 2013, ja sen tarkoituksena on ehkäistä kohdunkaulan syöpää ja 
sen esiasteita. Rokote annetaan vuosittain kaikille halukkaille 10–12-vuotiaille tytöille osana 
kouluterveydenhuoltoa. (Duodecim 2020b.) Suomessa ilmaiseksi annettava Cervarix-rokote suojaa 
kahdelta syöpää aiheuttavalta papilloomaviruksen tyypiltä (THL 2020a). Osana rokotteesta 
tiedottamista toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilaama ja mainostoimiston toteuttama 
Tyttöjen juttu -kampanja. Kampanjan tavoite on paitsi saada tytöt ottamaan rokote, myös jakaa tietoa 
papilloomaviruksesta ja sen tarttumisesta sekä kohdunkaulan syövästä tytöille ja heidän 
vanhemmilleen (Nohynek ym. 2014). Kampanjaa toteutetaan kouluissa sekä kampanjasivulla 
osoitteessa www.tyttöjenjuttu.fi. 
HPV-infektion leviämistä voidaan tarkastella kahdella tasolla. Virus leviää kehon sisällä, kudoksissa, 
molekyylien sisätasolla. Tätä leviämistä säätelee sosiaalinen ulkotaso. Sisätasolla viruksen 
leviämisen kannalta ei ole merkityksellistä, minkälaisissa sosiaalisissa olosuhteissa tartunta tapahtuu: 
riittää että virus leviää kudoksissa ja infektio syntyy. Tartunnan saaminen on kuitenkin yhteydessä 
sosiaalisiin olosuhteisiin: se leviää ihmisten välillä ja liittyy esimerkiksi seksitottumuksiin. (Mamo & 
Epstein 2014, 155; 2016, 369.) Tutkimuksessa onkin yhä enemmän pyritty ymmärtämään syövän 
kehittymistä samanaikaisesti näihin kahteen tasoon keskittyen ja huomioimaan myös ulkotekijöiden 
tarkastelun, esimerkiksi viruksen leviämisen sosiaaliset edellytykset ja liitokset seksuaaliseen 
toimijuuteen (Mamo & Epstein 2014). Saman ajatuksen kahdesta tasosta voi ulottaa myös 
tarkasteluun rokotteeseesta ja sen ottamisesta. Rokote tuottaa vasta-aineita kudosten sisätasolla, eikä 
tältä kantilta ole merkitystä, annetaanko rokote esimerkiksi terveydenhoitajan vastaanotolla vai 
terveyskeskuksessa, tai onko sen ottamiseen houkuteltu kalliilla kampanjalla vai määrätty laissa. 
Ottamiseen vaikuttavat kuitenkin sosiaaliset tekijät: kysymys on kokemuksellinen ja tiedollinen – 
ulkoinen. Niinpä keskeistä onkin kysyä, miksi rokote otetaan tai jätetään ottamatta, sekä hahmottaa 
sitä, kuinka rokote merkityksellistyy niille ihmisille, joille se on kohdistettu. 
Tarve ulkotason tekijöiden tarkastelulle on nostettu esiin myös Suomessa. THL:n erikoistutkija Jonas 
Sivelä kollegoineen (2018) korostaa rokotekattavuutta koskevassa katsausartikkelissaan sitä, että 
rokotteisiin liittyviä käsityksiä tulisi ymmärtää entistä paremmin, missä muun muassa 
yhteiskuntatieteilijöillä ja kulttuurintutkijoilla on keskeinen rooli. Rokotteista on keskusteltu viime 
vuosina aktiivisesti mediassa ja huoleksi on noussut muun rokotuskattavuuden säilyminen. Vaikka 
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huoleen ei näyttäisi olevan merkittävää syytä, sillä rokotekattavuus on Suomessa yhä pääosin korkea, 
on ilmiön kehityksen kannalta keskeistä huolehtia siitä, että se myös pysyy sellaisena. On havaittu, 
että ideologisen vastustamisen ohella rokotteiden suosioon vaikuttavat keskeisesti hyvin 
käytännölliset syyt, kuten rokotteiden ottamisen helppous. Lisäksi erilaiset inhimilliset taipumukset 
hahmottaa asioita sekä huolet ja harhakäsitykset voivat vaikuttaa rokotekattavuuteen (Sivelä ym. 
2018). Sivelä ja kumppanit peräänkuuluttavatkin parempaa ymmärrystä myös tältä kantilta. HPV-
rokotteen kohdalla ottamisen kannalta keskeisiksi tarkastelun kohteiksi nousevat tällöin erityisesti 
rokotusikäiset tytöt, heidän vanhempansa sekä kouluterveydenhoitajat. 
Rokotteiden joukko on laajeneva ja heterogeeninen kokonaisuus erilaisia lääkevalmisteita. HPV-
rokotteesta erityisen tekee kuitenkin rokotteelle uusi ja erityinen prevention kohde: se on 
ensimmäinen rokote, jonka ensisijaisena tarkoituksena on syövän ehkäisy. Erityisen rokotteesta 
tekevät myös viruksen seksivälitteisyys, sekä rokotteen erityinen ja rajautunut kohderyhmä, nuoret 
tytöt. (Gottlieb 2018.) Rokotetta tarkastellut lääkäri ja lääketieteen historioitsija Robert Aronowitz 
(2010, 24-25) toteaa, että HPV-rokotteisiin ja niiden pitkän aikavälin tehoon liittyy lisäksi 
kompleksisia kysymyksiä, jotka liittyvät ennen kaikkea kohdunkaulan syövän syiden 
monitekijäisyyteen. Vaikka viruksen ja syövän yhteys on selvä, rokotteen pitkän aikavälin 
hyödyllisyyttä syövän ehkäisyssä on kyseenalaistettu myös lääketieteen sisällä (Wailoo ym. 2010, 
xi–xviii; Gericke 2008). Papilloomavirus ei aiheuta syöpää yksin, vaan virus kehittyy syöväksi 
monien tekijöiden vaikutuksesta ja esiasteiden kautta yleensä usean vuoden kuluessa. 
Rokotekampanjoissa nämä epävarmuudet on suodatettu selkeiksi ja yksinkertaisiksi 
kampanjaviesteiksi, joissa rokote kehystyy ensisijaisesti ”rokotteena syöpää vastaan” (Aronowitz 
2010; Gottlieb 2018; Virtanen 2019).  
HPV-rokotekampanjoita tarkastellessa on lisäksi havaittu, että niissä tuotetaan käsitystä eräänlaisesta 
rationaalisesta ja vastuullisesta ja terveyskansalaisesta: rokotteen ottaminen on kampanjoissa järkevä, 
tulevaisuuteen vaikuttava ja yksilöllinen valinta, joka liitetään keskeisesti myös niiden kohteiksi 
määriteltyjen, kohdunkaulan syövän riskissä olevien tyttöjen ja nuorten naisten sukupuoleen (esim. 
Casper & Carpenter 2008; Davies & Burns 2014; Charles 2013; 2014; Lindén 2017; Virtanen 2019). 
HPV-rokotetta koskevissa tutkimuksissa onkin usein keskitytty tarkastelemaan kampanjoita ja niissä 
tuotettua individualistista ja sukupuolittunutta toimijuutta sekä jälkifeministisiä valinnan ja 
voimaantumisen diskursseja, joilla tyttöjä puhutellaan. Näin ”naisten syöpärokotteeksi” kehystetty 
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rokote poikkeaa monista ”perinteisistä” rokotteista myös markkinoinnissaan1: valinta ottamisesta 
liitetään kampanjoissa yksilölliseen riskiin sairastua syöpään ja siltä suojautumiseen, eikä massojen 
suojaamiseen (Aronowitz 2010, 22–23; Gottlieb 2018). Valinta rokotteen ottamisen ja ottamatta 
jättämisen välillä pakottaa 10–12-vuotiaan tytön omaa kehoa, terveyttä ja tulevaisuutta koskevan 
päätöksen eteen rakentaen lapsista eräänlaisia rationaalisia, tulevaisuuden terveyttään järkevästi 
manageroivia terveyskansalaisia (Polzer & Knabe 2009; 2012; Virtanen 2019), joiden rationaalisten 
päätösten summana muodostuu rokotteen kansanterveydellinen hyöty. Kyse on kansanterveyden 
edistämisestä, mutta vastaanottajalleen ennen kaikkea omaa terveyttä koskevasta riskilaskennasta 
(Aronowitz 2010; Virtanen 2019). HPV-rokote voidaankin nähdä paitsi rokotteena sairautta vastaan, 
samanaikaisesti myös rokotteena yksilöllistä riskiä vastaan (Aronowitz 2010, 23). 
Suomalaisessa kontekstissa HPV-rokote asettuu kansallisen rokotusohjelman rokotteena osaksi 
julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaa. Näin ollen se on myös julkisesti kustannettu ja mukana 
kilpailussa yhteisten resurssien jakamisesta. Toisaalta sen mukana olo julkisesti kustannetussa 
rokoteohjelmassa vaatii myös selkeän oikeutuksen. Rokotteen odotetaankin pitkällä aikavälillä 
vähentävän muun muassa syöpäseulonnoista aiheutuvia kuluja (Salo & Kilpi 2017). Rokotteen 
antaminen pelkästään tytöille noudattelee myös taloudellisia lainalaisuuksia – rokottamisen kohteina 
ovat vain sairausriskissä olevat2, vaikka virusta kantavat ja levittävät ihmiset sukupuoleen katsomatta.   
Vaikka suomalainen rokotekonteksti poikkeaa esimerkiksi amerikkalaisesta, muistuttaa Tyttöjen juttu 
-kampanja monella tapaa kaupallisempia kansainvälisiä sisarkampanjoitaan. Siinä toistetaan samaa 
yksilöä velvoittavaa rationaalisuutta (Virtanen 2019). Rokotteen kohdeyleisön rajaukseen liittyvää 
”valmista” sukupuolittuneisuutta on lisäksi rokotekampanjaa rakentaessa voimistettu sen 
voimakkaalla sukupuolittuneella brändäyksellä, ja sen visuaalinen ilme on äärimmilleen 
sukupuolitettu. Kampanjan kuvastot koostuvat eri-ikäisistä nuorista tytöistä ja väreinä suositaan 
vaaleanpunaista ja violettia. Tämä vahvistaa entisestään rokotteen merkityksiä: rokote ja sen 

                                                1 Paremman sanan puuttuessa käytän tässä tutkielmassa termiä ”markkinointi” viittaamaan rokotteen ottamiseen kehottavaan viestintään paitsi tarkastellessani lääkeyhtiöiden omia, puhtaan kaupallisia rokotekampanjoita, myös toisinaan viitatessani Suomen Tyttöjen juttu -kampanjaan, jonka tavoitteet ovat monipuolisemmat kuin markkinointi 
”mainonnan” merkityksessä. 2 ”Sairausriskissä olevat”, toisin sanoen tytöt. Sairaudella tässä tarkoitan kohdunkaulan syöpää, jonka linkki papilloomavirukseen on erityisen vahva. Kansalliseen rokotusohjelmaan rokote on otettu nimenomaan kyseisen syövän ehkäisyksi ja pelkästään tytöille sillä perusteella, ettei väestötason tietoa poikien rokottamisen hyödyistä ollut ennen vuotta 2018. Myöhemmin on saatu väestötason tietoa siitä, että myös poikien rokottaminen kannattaa paitsi tyttöjen suojaamiseksi, myös siksi että virus vaikuttaa myös useiden muiden syöpien kehitykseen. Raportissaan ja tiedotteessaan tammikuussa 2019 THL suositteleekin, että rokote otetaan myös poikien rokotusohjelmaan. (THL 2019a; 2019b.) 
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ottamisen tai siitä kieltäytymisen välillä tehtävä vastuullinen valinta liitetään kampanjassa vahvasti 
tytön sukupuoleen (Virtanen 2019, 794-797). 
Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani HPV-rokotteeseen liitettyjä käsityksiä rokotusikäisten tyttöjen 
haastattelujen pohjalta. Olen kiinnostunut siitä, minkälaisia merkityksiä rokotusikäiset tytöt itse 
rokotteeseen liittävät, ja miten ja minkälaisista aineksista nämä merkitykset rakentuvat. Lisäksi olen 
kiinnostunut tyttöjen käsityksistä rokotteen ja sen ympärille rakennetun suomalaisen kampanjan 
sukupuolittuneisuudesta. Tutkielmani tavoitteena on saada esiin tyttöjen oma ääni ja osallistua tätä 
kautta edellä kuvaamiini keskusteluihin. Tyttöjen omat näkemykset ovat erityisen tärkeitä, koska 
viime kädessä rokotteen ottamisesta päättää aina tyttö itse – ketään ei rokoteta vasten tahtoaan. 
Samalla tyttöjen omat näkemykset ovat kiinnostavia, koska niissä tiivistyy se, miten rokote ja 
rokotekampanjat todellistuvat niille ihmisille, joita ne koskevat. Tämä on tärkeää myös 
yhteiskunnallis-eettisestä näkökulmasta: rokote ei ole ainoastaan lääketieteellinen toimenpide ja 
terveyden edistämistä epidemiologisiin laskelmiin nojaten, vaan myös tyttöjen elämää koskettava 
asia ja tapahtuma. 
Tutkielmani kiinnittyy osaksi kriittisen laadullisen terveyssosiologian keskusteluja sekä kriittistä ja 
feminististä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, jossa rokote ja sen markkinointi on kytketty laajoihin 
yhteiskunnallisen muutoksen virtoihin, kuten riskiytymiseen, sekä nähty uusliberaalin hallinnan ja 
sukupuolittuneen medikalisaation ilmentymänä. Tarkastelen ilmiötä tästä näkökulmasta ja suhtaudun 
kriittisesti rokotteen sukupuolittuneisuuteen sekä THL:n äärimmilleen sukupuolitettun kampanjaan, 
ja tavoitteeni on tutkielmassa tarkastella myös sitä, miten sukupuolitettu kampanja velvoittaa tyttöjä 
päätöksentekoon. En kuitenkaan millään tapaa ota, tai voikaan ottaa, kantaa rokotteen 
tarpeellisuuteen, hyötyihin tai epidemiologiseen tehoon. Tällaisten määrittelyjen tekemisen ei 
myöskään tarvitse olla sosiologian mahdollisuus, saati tehtävä, vaikka medikalisaatiota tutkineiden 
näkökulma usein onkin ollut kriittinen (Conrad 2007, 3-4). Kriittisestä näkökulmastani huolimatta 
avaa tyttöjen näkemysten tarkastelu osaltaan mahdollisuuden myös parempaan ymmärrykseen siitä, 
minkälaiset seikat päätöksentekoon vaikuttavat, ja mitkä asiat asetelmassa aiheuttavat päänvaivaa. 
Niinpä tutkielmani voi osaltaan kontribuoida paitsi eettisesti kestävämmän rokoteviestinnän 
rakentamiseen, myös vaikuttavamman ja tehokkaamman kampanjan luomiseen.  
Tutkielmani etenee seuraavasti. Luvussa kaksi esittelen papilloomavirusta ja kohdunkaulan syöpää 
sekä näiden välistä yhteyttä. Käyn perustasolla läpi HPV-rokotteen ja sen käyttöönoton. Tarkastelen 
rokotetta, sen ympärillä käytyä keskustelua ja sen kohtaamia haasteita suomalaisessa kontekstissa, 
sekä taustoitan tutkielman esittelemällä Tyttöjen juttu -kampanjan. 
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Luvussa kolme kartoitan HPV-rokotetta koskevaa aikaisempaa tutkimusta ja tutkielman teoreettista 
taustaa. Aloitan käymällä läpi aiempia tutkimustuloksia tyttöjen omista tiedoista ja näkemyksistä 
rokotteeseen liittyen. Tämän jälkeen tarkastelen HPV-rokotteen ”erityisyyttä” sekä suhdetta muihin 
rokotteisiin. Käyn läpi tämän ”ensimmäisen syöpärokotteen” kytkeytymistä medikalisaatioon ja 
siihen yhdistyvään laajempaan trendiin, jota leimaa riskijärkeilyn ja riskien ehkäisyn korostaminen. 
Näiden riskien kontrollointiin liittyy myös lääkkeiden käytön kasvu, lääkkeellistyminen 
(pharmaceuticalization). Esittelen tarkemmin myös HPV-rokotekampanjoista tehtyjä aikaisempia 
tutkimuksia sekä näissä esitettyjä tulkintoja rokotteesta erityisenä naiseuden hallinnan muotona. 
Lopuksi esittelen kaksi tutkimusta, joissa tutkimukselliset näkökulmat yhdistyvät tyttöjen omien 
näkemysten tarkasteluun hiukan samaan tapaan kuin omassa tutkimusasetelmassani. 
Taustoitettuani tutkielman kontekstin kuvaamalla ilmiötä sekä aikaisemmin tehtyä tutkimusta, käyn 
neljännessä luvussa läpi tutkielmani tavoitteet sekä tutkimuskysymykset. Viidennessä luvussa 
esittelen kahdentoista rokotusikäisen tytön haastattelusta koostuvan aineistoni sekä grounded 
theorysta inspiroituneen analyysimenetelmäni. Pohdin myös tutkimusetiikan merkitystä 
tutkielmassa, jossa ollaan tekemisissä lasten kanssa ja sensitiivisten, terveyteen ja seksuaalisuuteen 
liittyvien aiheiden ympärillä. Lisäksi esittelen kehystymisen ja kesyttämisen käsitteet (Silvast & 
Virtanen 2019; Virtanen & Silvast 2020), joita käytän apuna tulkintojeni syventämisessä. 
Kuudes luku on ensimmäinen analyysiluku. Käyn siinä läpi aineistosta esiin nousevia, rokotteeseen 
liitettyjä yleisiä käsityksiä ja merkityksiä. Terveydenhoidollisissa toimissa korostetaan niiden 
kohteina olevien yksilöiden tietoa ja tietoon perustuvaa ymmärrystä. Mutta ymmärtävätkö 11–12-
vuotiaat tytöt todella HPV-rokotteen papilloomaviruksen torjuntaan kohdistuvan mekanismin? 
Käsittelevätkö he rokotetta ylipäänsä tiedollisena kysymyksenä? Millaisena rokote lopulta näyttäytyy 
osana rokoteikäisen tytön omaa elämää?  
Seitsemännessä käännän katseen rokotteen merkitysten ja niiden rakentumisen sosiaalisiin 
ulottuvuuksiin ja keskustelun kumppaneihin. Miten se, mistä HPV-rokotteesta saadaan tietoa ja kenen 
kanssa siitä keskustellaan, muovaa sitä, millaiseksi ymmärrys rokotteesta muodostuu? Miten 
rokotetta tehdään yhdessä ymmärrettäväksi, ja miten rokotteen merkitykset muovautuvat 
sosiaalisesti? 
Kahdeksannessa luvussa paneudun tarkemmin sukupuolen ja seksuaalisuuden tematiikkaan. Miten 
tytöt ymmärtävät rokotteen sukupuolittuneisuuden? Miten ”tyttöjen rokote” ymmärretään ja 
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rokotekampanjan sukupuolittunut kehys otetaan vastaan? Entä ymmärretäänkö seksin ja 
seksikumppaneiden rooli?  
Yhdeksännessä luvussa vedän aikaisempien analyysilukujen ydinlöydöksiä ja koko aineistoa 
läpileikkaavia teemoja yhteen ja tarkastelen niitä aiempaa tulkinnallisemmin kehystymisen ja 
kesyttämisen käsitteiden kautta.  Mikä on rokotteen ottamisen ydin nuorille tytöille? Entä miten 
kampanjoissa rakennettu, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen sidottu ja tulevaisuuteen orientoituva 
velvoite järkevästä rokotetoimijuudesta tulee todelliseksi tyttöjen puheissa ja käsityksissä järkevästä 
toiminnasta? 
Viimeisessä luvussa tiivistän tutkielmani tulokset ja pohdin niiden merkitystä ja kontribuutiota 
suhteessa aikaisempiin tutkimuksiin. Pohdin myös tietoon perustuvan suostumuksen ongelmia HPV-
rokotekontekstissa. Lopuksi tarkastelen tulosteni valossa HPV-rokotteen ja -rokotekampanjan 
nykytilaan ja tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä pohdin mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. 
2. PAPILLOOMAVIRUKSET, KOHDUNKAULAN SYÖPÄ JA HPV-ROKOTE 
Papilloomaviruksia on nykytiedon valossa noin sata erilaista tyyppiä. Näistä noin puolet voi elää 
sukuelinten alueella, ja näistä edelleen osa on syöpää aiheuttavaa tyyppiä. Syöpää aiheuttavien lisäksi 
sukuelinten alueella elää muun muassa kondyloomia aiheuttavia HPV-tyyppejä. (THL 2020c.) Ilman 
rokotetta jopa kahdeksan kymmenestä saa korkean riskin eli vakaville sairauksille altistavan 
virustyypin elämänsä aikana, joskin suurin osa papilloomaviruksen aiheuttamista infektioista paranee 
itsestään eikä aiheuta oireita (THL 2020c). Papilloomaviruksen yhteys kohdunkaulan syöpään on 
ollut tiedossa jo pitkään: ymmärrys yhteyksistä kehittyi vaiheittain erityisesti 1960–1980-luvuilla. 
Vuonna 2008 tätä koskeva läpimurto palkittiin myös lääketieteen Nobel-palkinnolla. (Chustecka 
2008; von Knebel Doeberitz ym. 2020, 17.) 
Ensimmäinen kohdunkaulan syövän ehkäisyyn tarkoitettu papilloomavirusrokote oli Merck-
lääkeyhtiön kehittelemä Gardasil, joka suojaa kahdelta yleisimmältä syöpää aiheuttavalta 
virustyypiltä sekä näiden lisäksi kahdelta kondyloomia aiheuttavalta seksivälitteiseltä virustyypiltä 
(Duodecim 2020a). Suomessa kansalliseen rokoteohjelmaan valittiin vuonna 2013 markkinoilla 
olleista rokotteista edullisempi, Cervarix, joka suojaa kahdelta yleisimmältä syöpää aiheuttavalta 
virustyypiltä (tyypeiltä 16 & 18). Näiden lisäksi se tuottaa ristisuojan kautta suojan useampia 
virustyyppejä vastaan. (THL 2020a.) Vuoteen 2018 mennessä kohdunkaulan syövän rokote on otettu 
osaksi terveydenhuoltoa 94 maassa (WHO 2019). Valtaosassa maista rokotetta tarjotaan ainoastaan 
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tytöille, mutta myös poikien rokottaminen on yleistynyt. 3  Suomessa rokote ei ole toistaiseksi 
saavuttanut tavoitteitaan, vaan rokotuskattavuus on jäänyt ennakoitua matalammaksi. Kattavuudessa 
on kuitenkin merkittäviä alueellisia ja ajallisia vaihteluita (THL 2020b).  
Kohdunkaulan syöpä on Suomessa naisten kolmanneksi yleisin gynekologinen syöpä ja vuonna 2017 
17. yleisin syöpä naisilla (Syöpärekisteri 2020). Syöpää ja sen esiasteita on seulottu papa-seulonnoilla 
Suomessa 1960-luvulta asti, ja näiden myötä kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus on pudonnut 
viidennekseen (Duodecim 2020c). Seulontojen ansiosta, tai niistä huolimatta, uusia syöpiä ilmaantuu 
noin 160 kappaletta vuosittain (Duodecim 2020c). Mikäli esiasteet havaitaan seulonnoissa ja 
hoideteaan asianmukaisesti, saadaan syöpää myös tehokkaasti ehkäistyä ja hoidettua. Huomattavaa 
on syövän esiintyminen globaalisti: vaikka syöpä on Suomessa on harvinaistunut merkittävästi, on se 
maailmanlaajuisesti naisten toiseksi yleisin syöpä. (Kaikki syövästä 2020.) 
Suomessa löydetään lisäksi vuosittain noin 3000 kohdunkaulan syövän esiastetta. Näistä suuri osa 
poistetaan kirurgisesti. Esiasteista on myös itsenäisesti haittaa: sekä esiasteet itsessään että niiden 
hoito lisäävät muun muassa ennenaikaisten synnytysten riskiä. (THL 2020c.) Perinteisistä papa-
testeistä ollaan enenevissä määrin siirtymässä HPV-testeihin, jotka testaavat yleisimpien syöpää 
aiheuttavien eli korkean riskin HPV-tyyppien ilmenemistä, sillä nämä havaitsevat esiasteita papa-
testejä paremmin (THL 2020e). Sen sijaan nuorilla, alle 30-vuotiailla naisilla viruksen aiheuttamat 
infektiot ovat niin yleisiä – mutta paranevat useimmiten itsestään – että heillä esimerkiksi Helsingin 
sairaanhoitopiirissä seulontakeinona säilyy papa-testi. Runsaiden positiivisten HPV-testitilosten 
haittapuolena onkin turha huoli. (HUS 2018; HUS 2020.)  
Kohdunkaulan syövän lisäksi papilloomavirukset ovat osallisina useissa muissa syövissä, kuten pään 
ja kurkun alueen, siittimen ja peräaukon syövissä, ja tutkimusnäyttö virusten ja syöpien yhteyksistä 
on kasvanut paljon viime vuosina (THL 2020; 2020c). Rokote on kuitenkin sekä kehitetty että 
kansainvälisesti markkinoitu nimenomaisesti kohdunkaulan syövän rokotteena (Gottlieb 2018). 
Perusteena pelkkien tyttöjen rokottamiselle Suomen kansallisessa rokotusohjelmassa on ollut 
puuttuva väestötason tutkimustieto koko ikäluokan rokottamisen hyödyistä (THL 2019b). THL on 
selvittänyt poikien rokottamisen hyötyjä rokotteen käyttöönoton jälkeen, ja alkuvuodesta 2019 
julkaisi tiedotteen, jossa suosittelee rokotusohjelman laajentamista poikiin (THL 2019a). Tätä 
suositusta noudatellen tavoite on kirjattu vuoden 2019 hallitusohjelmaan (Hallitusohjelma 2019).  
                                                3 Poikia rokotetaan rutiininomaisesti ainakin Australiassa ja Yhdysvalloissa sekä Euroopan maista Itävallassa, jossa pojat on eurooppalaisena poikkeuksena sisällytetty rokotusohjelmaan alusta asti (Paul, 2016; ECDC 2014). 
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Suomessa rokotukset annetaan osana kouluterveydenhuoltoa. Rokotussarjan ensimmäiset4 rokotteet 
annettiin syksyyn 2019 saakka kuudesluokkalaisille tytöille. (THL 2020a.) Täysin yhtenäisiä 
toimintaohjeita rokotteiden antamisen käytännöistä ei ole ollut, mutta THL:n ohjeiden mukaan ne 
annettiin lähtökohtaisesti kuudennen luokan terveystarkastusten yhteydessä. Syksystä 2019 alkaen 
rokotukset annetaan entistä nuoremmille, viidesluokkalaisille tytöille. Aikaisempi antaminen 
yhdistyy viidennellä luokalla tapahtuvaan laajaan terveystarkastukseen, jossa mukana ovat myös 
vanhemmat (THL 2020a)5. Tutkielman haastattelujen toteuttamisen aikana noudatettiin kuitenkin 
aikaisempia käytäntöjä. Kevääseen 2015 saakka rokotuksia tarjottiin myös yläkouluikäisille tytöille. 
Sen jälkeen rokotteita ei enää ole tarjottu vanhemmille tytöille, mutta myös yläkouluikäisten kesken 
jääneet rokotussarjat täydennetään, minkä lisäksi halukkaille rokottamattomille annetaan rokotteet 
koko peruskoulun ajan. (THL 2020a; 2020e.) 
Rokotteet annetaan varhaismurrosikäisille tytöille, koska näin nuorille annettujen rokotteiden on 
todettu tuottavan enemmän vasta-aineita eli olevan tehokkaampia. Mahdollisimman hyvän hyödyn 
saamiseksi on myös keskeistä, että rokotteet annetaan ennen seksielämän aloitusta. HPV-rokotteen 
kattavuus on toistaiseksi kuitenkin jäänyt tavoiteltua 80 prosentin kattavuutta pienemmäksi. 
Rokotteen kattavuus on tällä hetkellä (2020) noin 70 prosenttia, joskin kattavuuksissa on merkittäviä 
alueellisia ja myös ikäluokittaisia eroja. (THL 2020a; 2020b; 2020e.)  
Rokotteen tultua osaksi rokoteohjelmaa THL aloitti mainostoimistolta tilatun Tyttöjen juttu -
kampanjan. Kampanjan tavoitteena oli jakaa tietoa uudesta rokotteesta sekä vastata sen tuottamiin 
kysymyksiin (Nohynek ym. 2014). Kampanja käsittää verkkosivuston lisäksi erilaisia 
kampanjamateriaaleja, kuten julisteita, sekä tyttöjen koteihin kouluterveydenhoitajan välityksellä 
jaettavat tiedotekirjeet. Kirjeitä on kaksi, ja niistä toinen on osoitettu tytölle itselleen, toinen tämän 
vanhemmille. Kirjeissä ohjeistetaan hankkimaan lisätietoa kouluterveydenhoitajalta tai Tyttöjen juttu 
-sivustolta. (Tyttöjen juttu 2020; ks. myös Virtanen 2019.) ”Kampanjalla” käsitän tässä tutkielmassa 
paitsi konkreettisen tiedotuskampanjan, myös rokotteen koko jakelun rakenteen: THL:n 
suunnittelupöydiltä koulujen terveydenhoitajiin ja pistämiseen saakka. 
Kampanja ja siihen liittyen myös rokote on johdannossa kuvaamallani tavalla erittäin voimakkaasti 
ja nimeään myöten sukupuolitettu. Sen visuaalista ilmettä leimaavat vaaleanpunainen ja violetti väri 
sekä valokuvat varhaisteini-ikäisistä ja sitä vanhemmista tytöistä. Lisäksi kampanjasivusto sisältää 
                                                4 Rokotussarja sisältää nykyään kaksi annosta. 5 Rokotusta ei välttämättä anneta terveystarkastuksen aikana, mutta sen yhteydessä aiheesta voidaan keskustella ja kirjata vanhempien näkemykset ylös (THL 2020a). 
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esimerkiksi naiskehoilla kuvitettua grafiikkaa, joka kuvaa HPV-infektion ja kohdunkaulan syövän 
yleisyyttä sekä rokotteen tehoa näiden torjumisessa. (Ks. myös Virtanen 2019.)  
Tyttöjen juttu -sivusto koostuu alasivuista, jotka tarjoavat informaatiota kohdunkaulan syövästä, 
papilloomaviruksesta ja HPV-rokotteesta. Näiden lisäksi se sisältää usein kysyttyä -osion, jossa 
korostuvat erityisesti seksiin liittyvät kysymykset, sekä sanasto-alasivun, jolla on lueteltu ja selitetty 
useita aiheeseen liittyviä käsitteitä, kuten esimerkiksi esiaste, kansallinen rokotusohjelma ja 
limakalvo. Sivustolta löytyvät myös kampanjan printtimateriaalit, kuten julisteita sekä vanhemmille 
tarkoitettu esite. Sivu on suomeksi ja ruotsiksi, minkä lisäksi tulostettavat esitteet ovat tarjolla useilla 
muilla kielillä. Etusivulla on myös lyhyt video, jolla kuvataan viruksen ja syövän yleisyyttä. 
Vaikka usein kysytyissä kysymyksissä korostuvat seksiin liittyvät kysymykset, muualla sivustolla 
seksiin ja tarttumisen tapoihin viitataan ainoastaan kahdesti: kerrottaessa että ”HPV tarttuu ihon tai 
limakalvon kautta, yleensä yhdynnässä.” sekä perustellessa sitä, miksi rokote annetaan niin nuorena:  
”Koska rokote torjuu syöpää estämällä HPV-infektion, se on otettava ennen kuin on saanut 
tartunnan. Varminta on ottaa rokote ennen kuin on aloittanut seksielämän. Rokote kannattaa 
kuitenkin ottaa, vaikka olisi aloittanut seksielämän, sillä voi olla, että ei ole vielä ehtinyt saada 
virustartuntaa. Rokote tuottaa parhaiten suoja-aineita juuri nuorimmilla tytöillä, joten rokotteen teho 
on heillä paras. Tämänkään vuoksi rokotuksia ei kannata lykätä myöhempään ikään. Koska ihmiset 
altistuvat seksissä tarttuville viruksille eri-ikäisinä, rokotteesta voi olla hyötyä kansallisen ohjelman 
rokotusikää vanhemmillekin. Yli 30-vuotiaille rokotteesta tuskin on enää hyötyä, sillä siihen 
mennessä valtaosa HPV-infektioista on jo saatu.” (Tyttöjen juttu 2018.) 
Lisäksi sukupuoleen viitataan poikien kautta:  
"HPV-infektiot ovat yleisiä myös pojilla. Tyttöjen rokottaminen vähentää poikienkin tartuntoja. 
Tulevaisuudessa myös pojat saatetaan ottaa mukaan rokotusohjelmaan.” (Tyttöjen juttu 2018.)  
Vaikka poikien virustartunnat ovat ymmärrettävästi oleellinen osa seksivälitteisen viruksen 
leviämisen mahdollisuuksia, koska useimmat seksikontaktit tapahtuvat heterosuhteissa, poikien 
infektioihin viitataan ikään kuin ulkoisena asiana, jolloin yhteisöllisyys ja poikien rooli viruksen 
leviämisessä jäävät sivuosaan. Kuitenkin samalla tyttöjä vastuutetaan myös poikien terveydestä: 
ottamalla rokotteen tytöt voivat suojella poikienkin terveyttä. Rokotteen ottamisesta tehdäänkin 
kampanjassa tytön yksilöllinen valinta viruksen leviämiseen liittyvien yhteisöllisten aspektien 
huomioimisen sijaan (Virtanen 2019).  
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Vaikka päätös rokotteen ottamisesta on viimekädessä tytöllä itsellään, vaatii rokotteen antaminen 
lähtökohtaisesti nuorten tyttöjen kohdalla myös huoltajan suostumuksen. Rokotteen tultua osaksi 
rokotusohjelmaa kysyttiin huoltajilta erillinen kirjallinen lupa rokotteen antamiseen. 
Nykykäytäntöjen mukaan ei erillistä kirjallista lupaa enää pyydetä, mutta vanhempien kielteinen 
näkökanta voidaan viidennen luokan terveystarkastuksen yhteydessä kirjata ylös. Jos vanhemmat 
kieltävät rokotteen ottamisen, sen anto saattaa siirtyä yläasteikään, kun tyttö saa päättää rokotteen 
ottamisesta itsenäisesti. (THL 2020e.)  
Vanhemmilta pyydetty kirjallinen lupa ja tähän liittyneet poikkeustapaukset ovat ennen vuotta 2019 
aiheuttaneet myös keskustelua 11–12-vuotiaiden tyttöjen kyvystä tehdä itse rokotteen ottamista 
koskeva päätös. Keskustelua käytiin oikeusasiamiestä myöten. Ei ole olemassa selvää lakia tai 
säännöstöä siihen, kuinka vanhana lapsen katsotaan olevan kykenevä tekemään terveyttään koskevia 
päätöksiä itsenäisesti, ja THL:n laatima ohjeistus onkin sallinut tietyissä tilanteissa myös 
alakouluikäisen rokottamisen ilman huoltajien erillistä suostumusta, mikäli tyttö on arvioitu tarpeeksi 
kypsäksi tekemään päätös itse (THL 2018) 6 . Tämä kypsyyden arviointi on jätetty 
kouluterveydenhoitajien vastuulle. Lähtökohtaisena ohjeena on kuitenkin ollut, ettei alle 12-vuotiasta 
rokoteta ilman huoltajan lupaa. 
Oikeusasiamies on selvittänyt aihetta kahden kantelun johdosta vuonna 2015 (Oikeusasiamies 2015a; 
2015b). Toisessa kantelussa on kyse tilanteesta, jossa 12-vuotias tyttö on rokotettu ilman huoltajan 
lupaa. Myös toisessa selvitetään sitä, millä perustein nuoren tytön voi katsoa olevan kykenevä 
päättämään omasta rokottautumisestaan. Oikeusasiamies korostaa lausunnossaan, että jokaiselle 
ilman vanhemman lupaa rokotettavalle on lisäksi annettava ”riittävästi ja ymmärrettävällä tavalla 
tietoa HPV-rokotuksesta, hänen tulee antaa suostumuksensa vapaaehtoisesti ja hänellä tulee olla 
kyky suostumuksen antamiseen” (Oikeusasiamies 2015b). Lausunnossaan oikeusasiamies korostaa, 
että vastuu tämän tiedonsaannin turvaamisesta ymmärrettävällä tavalla sekä suostumuksen antamisen 
kyvykkyyden arvioinnista on kouluterveydenhoitajalla, minkä lisäksi heidän asemansa rokotetiedon 
jakamisessa on keskeinen. 
 

                                                6 Vuonna 2019 tapahtuneiden muutoksien myötä siirryttiin viidesluokkalaisten rokottamiseen, ja muutosten aikana THL:n verkkosivuilta ovat myös kadonneet antoikään viittaavat kysymykset. 
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3. ROKOTE, RISKI JA SUKUPUOLITTUNUT HALLINTA 
Syöpiä aiheuttava papilloomavirus on kiehtonut eri alojen tutkijoita pitkään, ja tämän päivän 
papilloomavirusta sekä HPV-rokotetta käsittelevä tutkimuskenttä on laaja ja monitieteinen (Jenkins 
& Bosch 2019; Zimet & Osazuwa-Peters 2019). Terveystieteellisissä tarkasteluissa taas on 
pureuduttu rokotetta koskevaan tietoon, asenteisiin ja käsityksiin sekä siihen liittyvän tiedonsaannin 
kannalta keskeisiin sosiaalisiin suhteisiin, ja näitä kartoittamalla pyritty rokotekattavuuden 
parantamiseen. Yhteiskuntatieteellisissä keskusteluissa HPV-rokotetta on tarkasteltu osana laajoja 
yhteiskunnallisia kehityskulkuja, kuten yhteiskunnan riskiytymisen ja uusliberaalin hallinnan 
näkökulmista. Kriittistä huomiota on kohdistettu erityisesti rokotteeseen sukupuolittuneen 
medikalisaation ja hallinnan ilmentymänä, keskittyen varsinkin rokotekampanjoihin ja niissä 
tuotettuun kuvaan tyttöydestä. Tässä luvussa teen katsauksen HPV-rokotetta koskevaa tietoa, 
ymmärryksiä ja päätöksentekoa koskevaan aikaisempaan terveystieteelliseen tutkimukseen sekä käyn 
läpi tutkielmani taustana toimivia yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia ja tutkimustuloksia. 
3.1 HPV-rokotetta koskeva tieto, käsitykset ja päätöksenteko: aiempi tutkimus 

Terveystieteellisissä tutkimuksissa on tarkasteltu tyttöjen ja heidän vanhempiensa ymmärryksiä, 
tietoja ja asenteita HPV-rokotetta koskien lähtien sen käyttöönotosta 2000-luvun loppupuolella ja läpi 
2010-luvun laajasti. Näissä fokus on ollut usein tiedossa ja sen levittämisen parantamisessa: 
paikantamalla tiedonsaannillisia katkoksia sekä virheellisiä ja puutteellisia käsityksiä viruksesta ja 
rokotteesta tavoitteena on saada tytöt vanhempineen tekemään hyvin informoitu päätös rokotteen 
ottamisesta, ja tätä kautta edistää rokotekattavuutta (esim. Hendry ym. 2013, Hilton & Smith 2011, 
Rosen ym. 2018). Tutkimuksissa on lisäksi tarkasteltu muun muassa vertailevan 
interventiotutkimuksen kautta tiedon saatavuuden parantamisen vaikutuksia rokoteasenteisiin 
(Davies ym. 2017) sekä pyritty kartoittamaan myyttejä ja huhuja, kuten rokotteen miellettyyn 
uutuuteen liittyviä turvallisuuskysymyksiä, peräänkuuluttaen edelleen näiden huhujen kumoamisen 
tarpeellisuutta tietoa lisäämällä (Zimet ym. 2013). 
Aikaiset HPV-rokotetietoja ja -asenteita tarkastelleet tutkimukset keskittyivät ennen kaikkea 
vanhempiin, erityisesti äiteihin, tyttöjen omien näkemysten jäädessä aliedustetuiksi (Batista Ferrer 
ym. 2014, 20; ks. esim. Haesebaert ym. 2012). Yhtenä syynä tälle on ollut se, että vanhempien 
suostumus on vaadittu rokotteen antamiseen, ja siksi heidän näkemystensä on nähty olevan 
keskeisessä roolissa rokotteen hyväksymisessä (Brabin 2009, 1502). Useissa tutkimuksissa onkin 
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havaittu, että äidin rooli ja kannustus päätöksenteossa on ratkaisevaa, ja rokotuspäätöstä edeltää 
useimmiten äidin ja tyttären välinen kommunikaatio tai vanhemmat ovat ensisijaisia päättäjiä 
rokotteen ottamisesta (McRee ym. 2010; 2011; Hilton & Smith 2011, 4412; Brabin 2009, 1503–1504; 
Hopfer & Clippard 2011, 269; Karafillakis ym. 2019, 2170; Batista Ferrer ym 2014, 18). Vanhempien 
vastustuksen on havaittu myös lisäävän rokotteeseen liittyviä negatiivisia käsityksiä (Hopfer & 
Clippard 2011, 270). 2010-luvulla huomio on kiinnittynyt yhä enemmän rokotteen ottajiin, eli yleensä 
teini-ikäisiin tyttöihin, mutta äitien rooli rokotepäätöksessä on yhä usein keskeinen. Myös 
kampanjoita tutkineet ovat havainneet, että niissä puhutellaan usein äitejä ja tyttäriä yhteisesti, 
olettaen että rokotepäätöstä edeltää äidin ja tyttären välinen kommunikaatio (Connell & Hunt 2010; 
Lindén 2018, 18; McRee 2010). Ruotsalaisia rokotekampanjoita tarkastellut Lisa Lindén (2018) 
yhdistää HPV-rokotteeseen myös ajatuksen ylisukupolvisesta äidillisestä hoivasta: äitien 
(sukupuolittunut) hoiva varmistaa tyttärien kasvamisen toimiviksi terveyskansalaisiksi ja he ovat 
siksi luontevasti ensisijaisia kumppaneita rokotetta koskevissa keskusteluissa. 
Vanhempien lisäksi keskeisinä vaikuttimina rokotepäätöksenteossa on havaittu olevan 
terveydenhuollon auktoriteettien, kuten tuttujen lääkäreiden (Brabin 2009, 1504; Batista Ferrer ym 
2014, 18).  Terveydenhuollon edustajia pidetään luotettavina tiedonlähteinä rokotteesta ja sen 
hyödyistä, ja luottamuksen sekä terveysauktoriteetteihin että vanhempiin on havaittu myös 
vähentävän pelkoja vakavista haitoista (Hopfer & Clippard 2011, 270; Hilton & Smith 2011, 4410). 
Niissä paikoissa, joissa rokotetta tarjotaan kouluissa, on myös tämän luotetun tarjoajan hyväksyntä 
näyttäytynyt tärkeänä (Batista Ferrer ym. 2014, 16). Toisaalta myös terveysauktoriteetteihin on 
havaittu liittyvän jonkin verran epäluottamusta (Karafillakis ym. 2019, 2167-2168). Lisäksi 
keskeisenä vaikuttimena päätöksenteossa saattaa olla esimerkiksi se, että sisko on ottanut rokotteen 
(Hopfer & Clippard 2011; 269). 
Myös ystävät ja muut vertaiset on usein mainittu keskeisinä vaikuttajina rokotepäätöksenteossa 
(Brabin 2009, 1504; Karafillakis 2019, 2170). Vertaisten näkemyksillä ei ole aina havaittu olevan 
niinkään suurta vaikutusta omaan rokotepäätöksentekoon, ja keskustelut saattavat käsittää 
esimerkiksi vain tiedonvaihtoa siitä, sattuiko rokotteen ottaminen (Hopfer & Clippard 2011, 270). 
Vertaisten kesken myös vertaistuen, esimerkiksi ystävän läsnäolon rokotteenantotilanteessa, on 
havaittu olevan tärkeää (Bernard 2011, 299). Toisaalta vertaisten kesken on havaittu myös kiertävän 
esimerkiksi huhuja äärimmäisen vakavista haittavaikutuksista (Bernard ym. 2011, 298-299; Brabin 
2009, 1504). 
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Myös suomalaistyttöjen näkemyksiä demi.fi-foorumilla tarkastellut analyysi osoitti, että äitien 
mielipiteet olivat keskeisessä asemassa tyttöjen rokotepäätöksenteossa. Rokotteen harmittomuutta 
korostettiin vetoamalla esimerkiksi siskojen ja ystävien hyviin kokemuksiin. Toisaalta tytöt 
ilmensivät luottamusta virallisiin terveystoimijoihin ja rokote kehystyi turvalliseksi nimenomaan 
koska se tarjottiin osana julkista terveydenhuoltoa, toisaalta myös terveysauktoriteettien tietoa 
kyseenalaistettiin. Myös rokotekriittistä vastatietoa esiintyi, mutta näihin kommentteihin vastattiin 
usein mediakriittisin silmin ja se leimattiin hölynpölyksi. (Virtanen 2019.) 
Aikaisempien tutkimusten mukaan rokotusikäisten7 tyttöjen ymmärrys rokotteesta on vaihtelevaa, ja 
osin varsin puutteellista. Erityisesti tietämyksen HPV:n roolista, tartunnasta ja leviämisestä sekä 
viruksen yhteydestä syöpään on havaittu olevan heikkoa (Hilton & Smith 2011, 4410-4414; Hendry 
ym 2013, 5164; Read ym. 2010). Rokote on usein mielletty tarpeettomaksi, koska vähäinen kokemus 
HPV-infektioista saattaa johtaa käsitykseen, että tartunnan saaminen on epätodennäköistä tai 
kondomin uskotaan riittävän suojautumiseen, minkä lisäksi rokotteella on nähty vain vähän lisäarvoa 
verrattuna papa-seulontoihin (Hilton & Smith 2011, 410-4414; Hendry ym. 2013, 5164).  Lisäksi on 
päätelty, ettei rokote ole välttämätön, mikäli on monogamisessa suhteessa tai käyttäytyy ”järkevästi” 
ja suojautuu seksiteitse tarttuvilta viruksilta (Karafillakis ym. 2019). Tietämättömyys aiheesta on 
aiheuttanut epätietoisuutta siitä, miten syövän voi saada seksistä (Hilton & Smith 2011, 4414).  
Tyttöjen käsityksiä tarkastellessa on esiin noussut voimakkaasti myös rokotteen ottamisen 
kokemuksellisuus ja siihen liittyvät pelot: muun muassa neulojen pelko ja pistämistoimenpide (Hilton 
& Smith 2011, 4413). Keskeisimpänä esiin on nostettu pistämisen aiheuttama kipu (Brabin 2009, 
1504; Bernard ym. 2011, 298), ja on havaittu, että HPV-rokotteen uskotaan sattuvan jopa enemmän 
kuin muiden rokotteiden (Bernard ym. 2011, 298). Rokotteen pistämisestä, siihen liittyvistä kivusta 
sekä esimerkiksi neulojen koosta on havaittu liikkuvan tyttöjen joukossa myös huhuja ja myyttejä 
(Hilton & Smith 2011, 4413). Myös pelot pitkistä ja lyhyistä haittavaikutuksista ovat yleisiä 
(Karafillakis ym. 2019, 2169). Yleisen pelon sivuvaikutuksista on usein päätelty liittyvän 
tiedonvajeeseen: tytöt eivät välttämättä koe tietoa riittäväksi ja riittävän hyväksi, ja pelko 
sivuvaikutuksista tarkoittaa usein jäsentymätöntä epäröintiä rokotteen turvallisuudesta (Karafillakis 
2019, 2168; 2172). Myös suomalaistytöille huolta aiheuttivat sivuoireet, rokotteen tutkimattomuus 
sekä neulojen pelko (Virtanen 2019, 800). 

                                                7 ”Rokotusikäiset” on melko laaja käsite ja usein tarkoittanut paljon vanhempia tyttöjä, kuin Suomessa tänä päivänä rokotettavat yleensä ovat, sillä rokotteen tultua markkinoille annettiin sitä nykyistä vanhemmille tytöille ja käytännöt ovat vaihdelleet.  
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3.2 HPV-rokote ja lääketieteen siirtymä sairaudesta riskien hallintaan 
Papilloomaviruksen syöpää aiheuttavien tyyppien ja kohdunkaulan syövän välinen linkki on 
nykylääketieteen valossa erittäin vahva: virus on välttämätön tekijä kohdunkaulan syövän ja sen 
esiasteiden kehittymiseen (Aronowitz 2010, 24; Jenkins & Bosch 2020, xxv). Virus yksinään ei ole 
kuitenkaan riittävä tekijä. Kohdunkaulan syövän syyt ovat monitekijäiset ja siihen – ja sitä kautta 
HPV-rokotteeseen – liittyy myös avoimia kysymyksiä. On muun muassa esitetty, että rokotteen 
harventaessa nykyisiä yleisimpiä syöpää aiheuttavia virustyyppejä, saattavat muut virustyypit 
yleistyä arvaamattomin seurauksin (Aronowitz 2010, 25). Lisäksi rokote on kehitetty ja markkinoitu 
nimenomaan kohdunkaulan syövän rokotteena, vaikka sen todellinen ensisijainen prevention kohde 
on papilloomavirus (Gottlieb 2018). HPV-rokotteita ja -rokotekampanjoita tutkittaessa huomio onkin 
kohdistunut usein erityisesti siihen, miten tätä monimutkaista ja ambivalenttia lääketieteellistä tietoa 
yksinkertaistetaan julkisen terveydenhuollon suunnittelussa sekä terveyskampanjoissa selkeiksi 
viesteiksi, joissa rokote esitetään rokotteena (kohdunkaulan) syöpää vastaan (Braun & Phoun 2010, 
Gottlieb 2018; Virtanen 2019; Wyndham-West ym. 2016). 
Rokotteista puhuttaessa huomionarvoista on niiden historiallinen menestys tappavien tartuntatautien 
kitkemisessä jopa kokonaan pois (Salo & Kilpi 2017). ”Prototyyppinen rokote”, kuten ensimmäinen 
massoille tarjottu rokote isorokkoa vastaan, on kohdistettu tiettyä vallitsevaa, vakavaa ja tarttuvaa 
sairautta vastaan; se tuottaa elämänmittaisen immuniteetin sekä kontribuoi laumasuojaan, eli 
tavoitteena on niin suuren väestönosan rokottaminen, että myös rokottamattomat hyötyvät suojasta 
ja sairauden eteneminen jopa pysähtyy (Aronowitz 2010, 22–23). Tästä huolimatta rokotteiden 
kategoria on todellisuudessa varsin heterogeeninen, eivätkä kaikki perinteisetkään rokotteet täytä 
tällaista määritelmää. Esimerkiksi pitkään käytössä ja kansallisissa rokoteohjelmissa ollut 
jäykkäkouristusrokote ei suojaa tarttuvalta taudilta. HPV-rokotteen voikin nähdä tässä mielessä 
olevan ennemminkin tyypillinen kuin epätyypillinen rokote. (emt., 23.) Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen määritelmän mukaan rokotteet ovat yksinkertaisesti ”lääkevalmisteita, joilla 
ennaltaehkäistään infektio- ja tartuntatauteja sekä niihin liittyviä jälkitauteja, vammautumisia ja 
kuolemia” (THL 2020d). Rokotteiden kategoria on kuitenkin moninaistunut ja yhä useampia 
sairauksia ehkäistään rokottein myös julkisen terveydenhuollon piirissä. Markkinoille on ilmaantunut 
monenlaisia rokotteita: vapaaehtoisista ja riskiryhmiin kuulumattomille maksullisista influenssa- ja 
punkkirokotteista aina vesirokkorokotteeseen, joka on niin ikään kuulunut kansalliseen 
rokotusohjelmaan vuodesta 2017 alkaen (THL 2020d). 
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HPV-rokotetta tarkastellessa kiinnostavaa onkin se, miten mielikuvat massoja suojaavista 
lääkevalmisteista tulevat yhteen syövän kaltaisen yksilöllisen ja vaaralliseksi mielletyn sairauden 
ehkäisyyn tarkoitetetussa rokotteessa. Nuorille tytöille kohdistetussa, seksuaalisuuteen ja 
seksitottumuksiin liittyvässä ja syövän ehkäisyyn tarkoitetussa, ja tästä näkökulmasta 
markkinoidussa rokotteessa on uudenlaisia, individualistisia sävyjä verrattuna useimpiin 
”perinteisiin” rokotteisiin (Gottlieb 2018). Nämä sävyt voimistuvat edelleen yksilön aktiivisuutta ja 
vastuuta korostavassa, sukupuolittuneessa markkinoinnissa, jota kyseisten rokotteiden kohdalla on 
usein hyödynnetty. Kun rokote markkinoidaan yksilöllisenä ”naisten syöpärokotteena” sen sijaan että 
korostettaisiin virusta ja sen leviämisen ja torjumisen yhteisöllisiä ulottuvuuksia, kehystetään rokote 
ensisijaisesti yksilöllisen riskin ja siltä suojautumisen kautta, eikä niinkään kansanterveyden 
edistämisenä (esim. Gottlieb 2018; Virtanen 2019). Yksilöllistä riskiä korostettaessa myös sairauden 
leviämiseen liittyvät yhteisöllisen tason kysymykset jäävät taka-alalle. Näin on myös suomalaisessa 
rokotekampanjassa, jossa rokotteen ottaminen kehystyy nimenomaan yksilön rationaalisena valinta 
(Virtanen 2019, 797). Tämän lisäksi seksuaalisuuden merkitys viruksen tarttumiseen on usein 
häivytetty tai jopa suoranaisesti piilotettu kampanjoissa, minkä voi edelleen nähdä hämärtävän 
käsitystä rokotteen tarttumisen teistä ja siten sen yhteisöllisistä ulottuvuuksista (esim. Charles 2014; 
Davies & Burns 2014; Epstein 2010; Mamo ym. 2010)8.  
Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuskirjallisuudessa on kritisoitu sitä, että edellä kuvatun kaltainen 
yksilöllistä riskiä korostava syöpärokote-kehys hämärtää rajaa sairauden ja sairausriskin välillä 
(Braun & Phoun 2010; Gottlieb 2018). Vaikka papilloomavirustartunta on edellytys kohdunkaulan 
syövän kehittymiselle, voi virukselta suojaavan rokotteen siksi nähdä paitsi syöpärokotteena, myös 
erityisenä lääkkeenä ”riskiä vastaan” (Aronowitz 2010). Tässä mielessä HPV-rokotteen on arvioitu 
muistuttavan markkinointinsa suhteen enemmän nykyaikaisia, riskiltä suojaamiseen keskittyviä ja 
lääkeyhtiöiden tuoton kannalta merkittäviä ”menestyslääkkeitä”, kuten verenpaine- ja 
kolesterolilääkkeitä, joiden tarkoituksena on lääkitä ennaltaehkäisevästi riskiluokitteluihin 
perustuvaa riskiä, kuin perinteisiä rokotteita (emt., 26-29). Tällaisten lääkkeiden tehokkuus perustuu 
ennen kaikkea sairastumisen riskin kontrollointiin (emt.). Kyse ei ole ainoastaan todellisesta riskistä, 
vaan myös yksilön ”kokemuksesta tästä riskistä” (emt., 28; kursiivi alkuperäinen). Tämänkaltaisen 
riskiltä suojaavan lääkkeen mahdollinen markkina-alue on huomattavan laaja, kun potentiaalisena 
kohderyhmänä ovat kaikki, eivätkä ainoastaan sairastuneet (emt. 27, 30; Mamo ym. 2010, 123). 
                                                8 Lisäksi kritiikkiä vain naisiin kohdistuvista kampanjoista on esitetty esimerkiksi sen takia, että on ollut pitkään tiedossa että papilloomavirukset aiheuttavat peräaukon syövän tautitaakkaa ennen kaikkea homomiehille, mitä ei ole lainkaan huomioitu siinä, kenelle rokote kohdistetaan. (esim Epstein 2010.) 
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Yksilöllisen riskin rakentaminen liittyy laajempaan yhteiskunnalliseen riskin korostamisen 
kehitykseen ja riskidiskurssin kasvuun, niin kutsuttuun riskifikaatioon. Epidemiologian nousulla 
lääketieteellisen järkeilyn keskiöön on keskeinen merkitys tälle kehitykselle. (Petersen & Lupton 
1996, 47.) Siinä missä lääketiede on aikaisemmin keskittynyt sairauksien hoitoon, on epidemiologian 
kehitys sekä sen mahdollistama moninaisten riskitasojen laskenta ollut keskeinen osa ehkäisevän 
terveydenhuollon kehittymistä sekä niin kutsuttujen riskikategorioiden muodostamista. Riskin ja 
sairauden välinen raja on kuitenkin muuttunut yhä häilyvämmäksi (Aronowitz 2010, 22), ja 
lääketieteen interventiot liittyvät yhä useammin riskin hallintaan ja sen vähentämiseen, eivätkä 
sairauden hoitoon itsessään (Mamo ym. 2010, 123). Tämä riskikategorioiden hyödyntäminen on 
myös keskeinen osa monenlaista kansanterveystyötä ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa 
(Petersen & Lupton 1996; Helen & Jauho 2003, 27). 
HPV-rokotetta on sosiologiassa tarkasteltu myös osana medikalisaatiokehitystä sekä siihen 
kytkeytyvää lääkkeellistymistä (pharmaceuticalization). Lääkkeellistymisellä viitataan kehitykseen, 
joissa lääkkeitä käytetään yhä enemmän sairauksien hoitoon, erilaisten ominaisuuksien 
”parantamiseen” sekä riskien kontrolloimiseksi (Abraham 2010; Williams ym. 2008). Irving Zolan 
(1972) alkujaan kehittelemällä medikalisaation käsitteellä puolestaan tarkoitetaan eri elämän osa-
alueiden liukumista lääketieteen ja lääketieteellisen määrittelyvallan ja hallinnan alle – määrittelyä, 
hoitoa tai muita interventioita tehdään lääketieteen keinoin: esimerkiksi niin, että lääketieteelliset 
toimenpiteet (kuten vaikkapa syöpäseulonnat) kohdistuvat terveisiin (Conrad 2005, 3; 2007, 5). 
Medikalisaatio ei kuitenkaan ole myöskään ”lääkäreiden masinoimaa imperialismia” tai 
patologisointia, vaan siinä toimivat monet toimijat kuten sosiaaliset liikkeet, lääketeollisuus ja 
ihmiset itse, ja ihmiset ovat usein suorastaan halukkaita ongelmiensa medikalisointiin (Conrad 2007, 
9; Sholl 2017). Vaikka suuri osa medikalisaatiota käsittelevästä kirjallisuudesta on nimenomaan 
kriittistä, on käsite alkujaan tarkoitettu neutraaliksi prosessin kuvaukseksi (Conrad 2007, 5).  
Siinä missä sosiologisissa medikalisaation tarkasteluissa fokus on ollut ennen kaikkea lääketieteen 
professionaalisessa roolissa ja sen vallassa terveyden ja sairauden määrittelyssä, korostaa 
lääkkeellistymisen käsite muita aspekteja, erityisesti lääketeollisuuden ja lääkkeiden markkinoinnin 
merkitystä kehityksessä (Abraham 2010). Myöskään kysymys ennaltaehkäisevän lääketieteen 
medikalisoivasta vaikutuksesta ja tämän medikalisaation moraalisista ulottuvuuksista ei ole uusi 
(Verweij 1999). HPV-rokotteet voidaankin paikantaa osaksi laajempaa terveyden, sen edistämisen ja 
terveysmarkkinoinnin ”riskiytymistä”, riskinhallinnan lääkkeellistymistä, ja farmakologisen 
prevention kohdistumista uuteen ryhmään, esiteini-ikäisiin tyttöihin. Riskin ja epävarmuuden 
korostaminen ennaltaehkäisevän lääketieteen ja esimerkiksi terveyskampanjoinnin keinoin voi 
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kuitenkin myös aiheuttaa ylimääräistä huolta tai kyseenalaistaa oman terveydentilan. Jatkuva 
ennaltaehkäisevä ja terveysriskejä korostava kampanjointi uhkaa pahimmillaan aiheuttaa tilanteen, 
jossa ihmisen kokemus terveydestään on ikään kuin jatkuvasti vaakalaudalla. (Verweij 1999, 97.) 
3.3 Naiseuden hallintaa ja laskelmoivia terveyskansalaisia 

Koska HPV-rokotteet ja niitä markkinoivat kampanjat on kansainvälisesti lähes poikkeuksetta 
kohdistettu ainoastaan tytöille, on rokotetta ja rokotekampanjoita tutkittu usein myös sukupuolen 
näkökulmasta. Huomio on kohdistunut erityisesti siihen, miten rokotekampanjoissa tuotetaan 
sukupuolittunutta toimijuutta, joka edelleen kytkeytyy kampanjoissa edellä kuvattuun yksilöllisen 
riskin korostamiseen ja kehotukseen tämän riskin minimointiin rationaalisesti, rokote ottamalla 
(esim. Braun & Phoun 2010; Davies & Burns 2014; Lindén 2017; Mara 2010). Useissa HPV-
rokotekampanjoita koskevissa tutkimuksissa on havaittu, kuinka tytöistä luodaan kampanjoissa ja 
muussa viestinnässä omaa sukupuolittunutta ”riskissä olevien” kategoriaansa, ja samalla liitetään 
päätös rokotteen ottamisesta jälkifeministiseen, tyttöjä itse itsestään huolehtimaan voimaannuttavaan 
valinnan diskurssiin (Abdelmutti & Hoffman-Goetz 2009; Mamo ym. 2010; Mishra & Graham 2012; 
Rail ym. 2018).  
Riskiytymiskehitykseen ja ennaltaehkäisevän lääketieteen nousuun sekä näihin kytkytyvän 
yksilönvastuun korostamiseen liittyy niin kutsuttu terveyskansalaisuuden ajatus: ihminen on 
velvollinen huolehtimaan itsensä ”kasvattamisesta” terveenä pysyväksi kansalaiseksi, joka huolehtii 
yhteiskunnasta huolehtimalla itsestään ja säilyy samalla hyödyllisenä yhteiskunnan jäsenenä, mutta 
on toisaalta myös oikeutettu terveydenhuoltoon (Helen & Jauho 2003, 17-18). Tässä 
terveyskansalaisuuden eetoksessa velvollisuutta korostava etiikka kohtaa liberalistisen etiikan, joka 
korostaa yksilön itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia (Helen & Jauho 2003, 18). Itsensä 
kasvattamista voi kuvata myös ”yrittäjähenkiseksi itseksi” – kyse on uusliberaalin hallinnan 
muodostamasta ihanneyksilöstä, joka suhtautuu elämään laskennallisesti, ja on aina tarkkaavainen 
riskien suhteen (Petersen & Lupton 1996, xiii, 10-11). Tämä terveyskansalaisuuden ajatus yhdistyy 
Foucault’n hallinnan mentaliteetin (gouvernmentalité) ajatukseen: väestöä hallitaan tuottamalla 
kansalaisista itse itseään hallitsevia (Foucault 1991; ks. myös esim. Dean 2010). HPV-kampanjoita 
voidaankin tarkastella uusliberaalin hallinnan muotona, jossa tytöistä ja naisista muodostuu aktiivisia 
terveyskansalaisia ja joiden kohteena olevat yksilöt velvoitetaan tekemään riskinlaskentaa terveyttään 
ja tulevaisuuttaan koskien (Charles 2014; Davies & Burns 2014).  
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Näin ollen kampanjat ovat kohdanneet kritiikkiä siitä, miten yksilöä vastuuttavat, riskiltä 
suojautumiseen kehottavat viestit kohdistetaan nimenomaan nuorille tytöille, velvoittaen tytöt 
toimimaan rationaalisina terveyskansalaisina tai -toimijoina. Samaan aikaan seksin välillä tarttuvien 
virusten riskit tulevat yksilöllistetyiksi ja sukupuolittuneiksi (Charles 2014, 1072). On nähty, kuinka 
naisia rohkaistaan kampanjoissa olemaan eräänlaisia ”eettisiä pioneereja” ottamalla rokote (Charles 
2014, 1075–1076). Nuorille tytöille suunnatuissa kampanjoissa tyttöjen ”voimaantuminen” ja itsestä 
huolehtiminen kulkevat käsi kädessä, ja rokote nähdään itsestään huolehtivan, voimaantuneen tytön 
valintana, josta päätetään kuitenkin itse (Davies & Burns 2014; Lindén 2017, 156). Ihmiskäsitys on 
atomistinen ja itsestä huolehtiminen tarkoittaa yksilöllisen terveysriskin minimointia, siis rokotteen 
ottamista (Davies & Burns 2013, 716). Samalla rokotteen on nähty ilmentävän naisten kehojen 
medikalisaatiota länsimaisessa kulttuurissa (Mara 2010, 136). Ruotsalaista HPV-rokoteviestintää 
tutkinut Lisa Lindén (2018, 33) huomauttaa, että kampanjoihin sisältyy lisäksi niin sanottu 
tulevaisuuslogiikka ja sukupuolittunut ”ennakoinnin regiimi”: tyttöjä äiteineen kehotetaan 
hallitsemaan tulevaisuuden terveyttä ottamalla rokote nyt (ks. myös Gottlieb 2018, 3-4). Näiden 
kampanjoiden voikin nähdä luovan kuvaa geneerisestä ”universaalista tyttöydestä” johon moraalinen 
velvoite elää terveesti kuuluu (Mamo ym. 2010, 123; Davies & Burnes 2013). 
Deborah Lupton (1993, 430-431) kuvaa tällaista monien terveyskampanjoiden ilmentämään 
riskisyyteen liittyvää itsestä huolehtimisen velvollisuutta synnin metaforaa hyödyntäen (Mary 
Douglasiin [1990] sekä Douglasiin & Wildawskyyn [1982] viitaten) kahdelta kantilta. Yhtäältä 
riskidiskurssien avulla rakentuu riskissä olevien kategoria (esimerkiksi rokoteikäiset tytöt, jotka 
saattavat sairastua kohdunkaulan syöpään). Nämä riskissä olevat, silloin kun heidän oma 
vaikutusvaltansa ei riitä riskin poistamiseen tai pienentämiseen, esitetään usein syyttöminä uhreina – 
he ovat niitä joita kohtaan tehdään tai tapahtuu ”syntiä”. Toisaalta toisella puolella ovat ”riskin 
aiheuttajat” – he jotka ”tekevät syntiä” aiheuttamalla itselleen tai muille (terveys)riskin tai olemalla 
toimimatta riskin poistamiseksi mahdollisuuksien salliessa (esimerkiksi tytöt, jotka eivät reagoi ilmi 
tuotuun riskiin toimimalla ”järkevästi”). Riski kääntyy synniksi, jos sen ottaa vapaaehtoisesti.  
Monet sukupuolen näkökulmasta HPV-rokotetta tarkastelleet tutkimukset ovat keskittyneet 
lääkeyhtiöiden tuottamiin, amerikkalaisiin, erityisesti neljältä eri papilloomaviruksen tyypiltä 
suojaavan Gardasilin markkinointikampanjoihin ja mainoksiin (esim. Braun & Phoun 2010; Davies 
& Burns 2013; Mamo ym. 2010). Huomion kohteena ovat olleet myös kaupallisten lääkeyhtiöiden 
papilloomavirusta koskevat terveyskampanjat, jotka on julkaistu ennen Gardasil-rokotteen 
myyntilupaa ja jotka ovat toimineet eräänlaisena ”valmistajina” rokotteen markkinoinnille lisäämällä 
tietoa syövästä ja siten luomalla alustaa siltä suojaavalle lääkevalmisteelle (Davies & Burns 2013). 
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Näissä on usein myös esitetty kritiikkiä kampanjoille siitä, että korostaessaan rokotetta 
yksinkertaistetusti rokotteena syöpää vastaan ja samalla jättäessään jopa täysin huomioimatta sen, 
että papilloomavirus tarttuu pääasiassa seksin kautta, jättävät ne samalla huomiotta naisten 
seksuaalisen toimijuuden (Braun & Phoun 2010, 41; Davies & Burnes 2013; Mishra & Graham 
2012).  
THL:n Tyttöjen juttu -kampanja poikkeaa näistä jossain määrin siinä, että vaikka kampanjan 
tavoitteena onkin saada tytöt ottamaan rokotusohjelman tarjoama rokote, eikä markkinointi ole siten 
kampanjasta ulossuljettua, on sen samanaikaisena tarkoituksena jakaa tietoa kohdunkaulan syövästä 
ja papilloomaviruksen merkityksestä sen kehittymiselle (Nohynek ym. 2014). Kampanjassa seksin 
osuutta papilloomaviruksen tarttumiselle ei myöskään piilotella, joskaan ei toisaalta korostetakaan. 
Myös suomalaisen rokotekampanjan voi nähdä samalla lailla tuottavan kuvaa terveestä tyttöydestä ja 
velvoittavan järkevään toimintaan rokote ottamalla, samalla kun virukseen liittyvät epävarmuudet 
suodatetaan kampanjaviestiksi, jossa rokote näyttäytyy yksinkertaistetusti ”rokotteena syöpää 
vastaan” (Virtanen 2019).  
Tutkielmani näkökulmassa tämän ja edellisen alaluvun teemoista yhdistyvät ajatukset HPV-
rokotteesta erityisenä, sukupuolittuneena, epidemiologisen riskijärkeilyn varassa rakennettuna mutta 
yksilölliseen päätöksentekoon velvoittavana ja lääkkeellistyneenä interventiona tyttöjen elämään. 
Ymmärrän rokotteen medikalisaation ilmentymänä, koska se tuo lääketieteellisen kysymyksen 
terveiden tyttöjen elämään asettaen heidät valinnan eteen ja pohtimaan omaa tulevaa terveyttään ja 
seksitoimijuuttaan. Tämä tuo mukaansa myös hallinnallisen elementin. Keskustelut 
sukupuolittuneesta hallinnasta tarjoavat toisaalta viitekehyksen ja lähtöpisteen koko HPV-
rokoteilmiön tarkasteluun, ja kampanjoissa havaitut rationaalisen terveyskansalaisen ideaalia 
noudattelevat viestit ja kehykset asettuvat toisaalta suhteessa tyttöjen omiin käsityksiin eräänlaiseksi 
vertailukohdaksi. Kiinnostavana näyttäytyy tätä ideaalia noudattelevien rokotekampanjoiden 
kehysten kulkeutuminen tyttöjen omiin merkityksenantoihin. Samankaltaista näkökulmaa on 
hyödynnetty kahdessa tutkimuksessa, jotka esittelen seuraavaksi. 
3.4 Yhteiskuntatieteellisiä tarkasteluja tyttöjen näkemyksistä 
Vaikka yhteiskuntatieteissä on tarkasteltu HPV-rokotekampanjoita kansainvälisesti laajamittaisesti, 
ovat tyttöjen omat merkityksenannot rokotteelle kiinnittäneet vähäisesti huomiota esimerkiksi 
kriittisen sosiologian keskusteluissa. Ylipäänsä tyttöjen tulkintoja julkisista terveyskampanjoista tai 
heidän suhtautumistaan biomedikaalisiin teknologioihin ja niitä koskeviin kampanjoihin on tutkittu 
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vähäisesti yhteiskuntatieteissä (Vardeman-Winter 2012, 285). Jennifer Vardeman-Winter (2012) on 
tarkastellut kulttuurintutkimuksellisesta näkökulmasta teini-ikäisten tyttöjen merkityksenantoja 
Gardasil-rokotteelle ja –rokotekampanjalle haastatteluiden pohjalta. Vaikka haastatellut olivat omia 
haastateltaviani vanhempia ja monilla tavoin eri elämäntilanteessa, kulttuurinen konteksti hyvin 
erilainen, ja tutkimuksen näkökulma korosti kaupallisen median vaikutusta, oli tutkimusasetelma 
osittain melko samanlainen kuin omassa tutkielmassani. Vardeman-Winterin haastattelemien tyttöjen 
kohdalla rokotteeseen liittyvät kysymykset yhdistyivät laajempaan pohdintaan seksuaaliterveydestä 
ja käsitykseen omasta itsestään vastuullisena tai moraalisena toimijana. Haastatellut ilmaisivat 
esimerkiksi kokevansa velvollisuudekseen suojella itseään ja kumppaneitaan seksiteitse tarttuvilta 
taudeilta ”korjaamalla” kehoaan. Tytöt kokivat rokotemainonnan velvoittavan heitä vastuullisuuteen 
viruksen leviämisestä siinä missä pojat saivat vapautuksen vastuusta, sekä pohtivat myös 
kumppaneidensa osallisuutta viruksen leviämiselle kriittisesti, kokien epäoikeudenmukaisuutta siitä, 
että rokote annettiin ainoastaan tytöille. Vardeman-Winter käsitteellistää tyttöjen kokemusta 
kehoihinsa liittyvistä ristiriidoista medikalisaation käsittein ja foucaultlaisittain ”kehosta kamppailun 
sijana”. (Vardeman-Winter 2012.) 
Mikko J. Virtanen (2019) on puolestaan tarkastellut, kuinka suomalaisessa Tyttöjen juttu -
rokotekampanjassa kehystetään monimutkaisia lääketieteellisiä keskusteluja yksinkertaiseksi 
kampanjaviestiksi, ja toisaalta kuinka tytöt itse jäsentävät kampanjan kautta välittyvää tietoa osaksi 
omaa merkitysmaailmaansa. Tyttöjen omia merkityksenantoja rokottelle sekä näiden suhteutumista 
suomalaiseen rokotekampanjaan tarkasteltiin tytöille suunnatulla demi.fi-keskustelufoorumilla 
käydyistä keskusteluista. Keskustelufoorumin tarkastelu osoitti, että tytöt jäsentävät rokotetta osaksi 
omaa merkitysmaailmaansa monia aineksia, sosiaalisia ulottuvuuksia ja järkeilyn tapoja yhdistellen, 
vaikka toisaalta puolet tytöistä eivät pohtineet rokotteen ottamista järin syvällisesti (emt., 797).  
Syöpä oli keskeinen osa keskusteluja ja HPV-rokote kehystyi keskustelussa voimakkaasti 
syöpärokotteeksi. Kampanjassa annettu yksilöllisen järkevän toimijuuden viesti lyö läpi: tytöt 
huolehtivat järkevästä rokotetoimijuudesta ja virukselta suojautumisesta, mutta siitä voidaan 
huolehtia myös kampanjaviestistä poikkeavilla tavoilla, esimerkiksi papa-testauksella. (emt., 800.) 
 
 



 

  21 

4. TUTKIELMAN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
Olen edellä kuvannut papilloomavirukseen sekä HPV-rokotteeseen liittyviä kysymyksiä, aiheesta 
tehtyä aikaisempaa tutkimusta sekä suomalaista keskustelua ja sen erityispiirteitä. Rokotteesta on 
keskusteltu, ja siihen liittyvät käytännöt ovat olleet muutoksessa viime vuosina. HPV-
rokotekampanjoita ja muun muassa niiden sukupuolittuneisuutta, hallinnan elementtejä ja 
riskidiskursseja on tarkasteltu yhteiskuntatieteellisessä kirjallisuudessa laajasti, kuten edellisessä 
luvussa kuvasin, ja keskustelua tyttöjen kyvystä päättää rokotteen ottamisesta itsenäisesti on käyty 
Suomessa oikeusasiamiestä myöten. Tästä huolimatta ei tyttöjen oma ääni ole toistaiseksi päässyt 
julkisessa keskustelussa kuuluviin, ja heidän omia ymmärryksiään ja merkityksenantojaan on 
tarkasteltu vähäisesti myös yhteiskuntatieteissä. Tyttöjen näkemysten ymmärtäminen tulee yhä 
keskeisemmäksi, kun erillisiä lupia rokotteen antamiseen ei enää kysytä vanhemmilta, ja vastuu 
rokotepäätöksestä siirtyy potentiaalisesti entistä enemmän tytölle itselleen.  
HPV-rokotteen kohdalla onkin merkittävää tarkastella, miten kampanjoissa luodut kehykset asettuvat 
ja tulevat ymmärretyiksi tyttöjen omassa elämässä: miten esimerkiksi kampanjoiden 
sukupuolittuneisuus tai niissä ilmennetyt riskit tulevat todelliseksi ja koetuiksi niiden ihmisten 
elämässä, joita kampanjat loppujen lopuksi koskettavat. Myös rokotteiden ottamiseen liittyvien 
sosiaalisten syiden tarkastelun tarpeellisuuteen on herätty Suomessa, kuten johdannossa kuvasin. 
Aiheen tarkastelu on keskeistä, mikäli halutaan paremman ymmärryksen varassa tavoitella parempaa 
rokotekattavuutta tai rakentaa eettisesti kestävämpää terveysviestintää. Tyttöjen omien 
merkityksenantojen tarkastelulle onkin yhteiskunnallinen ja tutkimuksellinen tilaus, johon pyrin 
osaltani tässä tutkielmassa vastaamaan9.  
Osallistun tällä tutkielmalla näihin keskusteluihin. Tavoitteeni on syventää aiempaa tutkimusta siitä, 
miten rokote jäsentyy osaksi tyttöjen elämää. Olen kiinnostunut merkitysten muodostumisen 
prosessista ja sen välityksistä. Minkälaisia merkityksiä rokote saa, ja miten se jäsentyy osaksi tyttöjen 
elämää ja kokemusmaailmaa: miten ulkopuolelta tullut vaatimus päättää rokotteen ottamisesta 
asettuu 11–12-vuotiaan arkeen?  Olen kiinnostunut sitä, miten ja minkälaisia päätelmiä rokotteesta 
tehdään, miten rokotteen ympärille rakennetun kampanjan sanoma koetaan, ja miten rokotetta 
muokataan ymmärrettäväksi sosiaalisesti keskusteluissa muiden kanssa. Olen analyysissani 
                                                9 Tarkastellessani rokotteen merkityksiä viittaan kulttuurintutkimukselliseen ajatukseen siitä, että todellisuus on rakentunut merkitystulkinnoista. Maailmaa ei koeta “todellisena” vaan aina merkityssuhteen kautta, joka kokijalla siihen on (Alasuutari 2011, 60). Niinpä esimerkiksi HPV-rokote muodostuu 12-vuotiaille tytöille jonkinlaiseksi heidän omassa merkityssuhteessaan. 
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kiinnostunut siitä, miten rokotteeseen liittyvä yksilöllinen, kehoon kohdistuva ja tulevaisuuteen 
vaikuttava päätös rokotteen ottamisesta tytöille itselleen näyttäytyy. Lisäksi olen kiinnostunut siitä, 
miten tytöt ymmärtävät rokotteen ja rokotekampanjan sukupuolittuneisuuden. 
Tutkimuskysymykseni ovat siten seuraavat:  

a. Minkälaisia merkityksiä rokotusikäiset tytöt liittävät HPV-rokotteeseen? 
b. Miten rokotetta koskevia merkityksiä luodaan yhdessä ja miten ne jäsentyvät 

suhteessa eri sosiaalisten viiteryhmien, esimerkiksi vertaisten tai vanhempien 
näkemyksiin?  

c. Miten tytöt ymmärtävät rokotteen sukupuolittuneisuuden ja suhteen seksuaalisuuteen 
(suhteessa omaan terveyteensä ja tulevaisuuteensa)? 

 

5. TUTKIELMAN TOTEUTUS 
Tässä luvussa käyn läpi tutkielmani toteutuksen: aineiston keruun sekä analyysin ja menetelmät. 
Pohdin myös tutkimusetiikkaa ja esittelen tulkintani apuna toimivat kehystymisen ja kesyttämisen 
käsitteet. 
5.1 Aineisto ja aineistonkeruuprosessi 

Aineistoni koostuu kahdentoista rokotusikäisen eli kuudesluokkalaisen tytön teemahaastattelusta.  
Kaksi tyttöä osallistui haastatteluun yhdessä, eli haastattelutilanteita oli yhteensä yksitoista. 
Haastattelut toteutettiin pirkanmaalaisissa alakouluissa vuoden 2018 aikana. Koska aihe oli haastava 
nuorille tytöille, olivat myös haastattelut kestoltaan verrattain lyhyitä, noin kymmenestä reiluun 
kahteenkymmeneen minuuttiin. Parihaastattelun kesto oli 27 minuuttia. Lyhyestä kestostaan 
huolimatta haastattelut olivat sisällöllisesti tiiviitä ja rikkaita ja mahdollistivat tutkimuskysymyksiin 
vastaamisen. Haastateltavat tuottivat moninaista puhetta rokotteesta paikoin yllättävänkin oma-
aloitteisesti. 
Tutustuttuani rokotteeseen ja siihen liittyviin käytäntöihin päätin toteuttaa haastattelut kouluissa. 
Rokotteet annetaan osana kouluterveydenhuoltoa: tiedotus tapahtuu koulujen kautta ja rokote 
jäsentyy siten osaksi koulutyötä, minkä vuoksi koulut näyttäytyivät selkeänä paikkana myös 
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haastattelujen toteuttamiseen. Kouluissa haastattelu takasi lisäksi tytöille turvallisen ympäristön ja 
niiden järjestäminen oli käytännöllistä. Luokissa haastattelun tavoitteena oli lisäksi havaita 
mahdollisia eroja eri rokottamiskäytäntöjen välillä10.  
Kentälle pääsy osoittautui haasteelliseksi. Varmistettuani, että tarpeelliset tutkimuslupa-asiat olivat 
kunnossa, lähestyin koulujen rehtoreita. Monet eivät vastanneet lähestymisyrityksiini lainkaan, mikä 
ei ollut sinänsä yllättävää. Useat vastasivat kieltävästi vedoten moniin koulussa samanaikaisesti 
käynnissä oleviin tutkimuksiin. Kentälle pääsyä hankaloitti lisäksi se, että rokoteasiat olivat 
suurimmalle osalle rehtoreista ja opetushenkilökunnasta hyvin vieraita, minkä vuoksi tutkimusaihe 
miellettiin kouluympäristössä erikoiseksi. Osassa kouluista aiheeseen suhtauduttiin kuitenkin myös 
ilahduttavan huolellisesti: eräs rehtori esimerkiksi halusi keskustella aiheesta kouluterveydenhoitajan 
kanssa ennen kuin lupasi, että koulussa voisi järjestää haastatteluja. 
Saatuani koulujen rehtoreilta luvan aineistonkeruuseen lähestyin koulujen kuudensien luokkien 
opettajia ja sovin heidän kanssaan käytännön järjestelyistä. Tutkimustiedotteet ja lupalaput lähetettiin 
huoltajille koulun kautta. Haastattelut järjestettiin opettajan kanssa sovittuna sopivana ajankohtana 
yleensä liikuntatuntien aikaan, jotta kulku haastatteluihin olisi helppoa ja varsinainen koulutyö kärsisi 
mahdollisimman vähän. Kaikki halukkaat ja vanhemmiltaan luvan saaneet tytöt haastateltiin. 
Haastattelut toteutettiin tutussa ympäristössä tyttöjen omassa luokassa.  
Syksyllä aineistonkeruuta hankaloittivat lisäksi koulujen rokotusaikataulut. Koska haastattelut oli 
ajoitettava tutkimuseettisistä syistä rokotuspäätöksen, eli lähtökohtaisesti kuudennen luokan 
terveystarkastuksen jälkeiseen aikaan, oli aineistonkeruu syksyn aikana vaikeaa, sillä useimmissa 
kouluissa terveystarkastukset ovat vasta myöhään syksyllä tai kevään aikana. Toisaalta pyrin 
tekemään haastattelut pian terveystarkastusten jälkeen, jotta aihe oli haastateltavilla mahdollisimman 
tuoreessa muistissa.  
Keskusteltuani tyttöjen opettajien ja ohjaajieni kanssa päätin toteuttaa haastattelut ensisijaisesti 
yksilöhaastatteluina. Pohdin myös ryhmä- tai parihaastatteluja vaihtoehtoina, mutta 
yksilöhaastattelun tarkoitus oli turvata se, että jokainen saa kertoa omin sanoin sanottavansa, eikä 
asetelma muodostuisi sellaiseksi, että ryhmän tai parin puheliain tai voimakkaimmat näkemykset 
omaava yksilö dominoi keskustelua (ks. Helavirta 2007, 631). Toisaalta pohdinnassa oli, voisiko 
parihaastattelu mahdollistaa rennomman ja keskustelunomaisemman tilanteen. Teini-ikäisiä tyttöjä 
                                                10 Aloittaessani haastattelut oli epäselvää, annetaanko rokotukset esimerkiksi yhteisinä rokotuspäivinä vai terveystarkastesten yhteydessä, ja tästä oli myös erilaisia käytäntöjä eri kouluissa. 
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niin ikään HPV-rokotekampanjaan liittyen haastatellut Vardeman-Winter (2012, 286–287) käytti 
tutkimuksessaan parimenetelmää, jossa tytöt keskustelivat aiheesta valitsemansa ystävän tai ystävien 
kanssa. Tämä mahdollisti luottamuksellisen ilmapiirin ja rohkaisi dialogiin. Jätinkin 
tutkimustiedotteessa auki mahdollisuuden myös parihaastatteluun siltä varalta, että se rohkaisee 
tyttöjä osallistumaan haastatteluun. Kaksi tyttöä tarttui mahdollisuuteen ja tuli haastateltavaksi 
yhdessä.  
Toteutin haastattelut puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Alustaviin tutkimuskysymyksiini 
nojaten muodostin haastattelurungon (liite 1), jossa nostin esiin minua kiinnostavia teemoja ja 
operationalisoin ne mahdollisimman selkeiksi kysymyksiksi. Runko sisälsi yleisiä kysymyksiä 
rokotteesta, sen sukupuolittuneesta luonteesta, siitä, mistä tytöt olivat saaneet tietoa rokotteesta, 
rokotuksen ottamisesta tehdystä päätöksestä ja mietinnöistä sekä siitä, kenen kanssa tytöt olivat 
keskustelleet aiheesta. Haastattelurungon olemassaolosta huolimatta haastattelut olivat hyvin 
vaihtelevia ja polveilevia ja muodostuivat pitkälti sen pohjalta, mikä kunkin haastateltavan käsitys ja 
tietopohja rokotteesta oli ja mitä sanottavaa tämä halusi itse korostaa.  
Yritin pitää haastattelut mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman keskustelevina, avoimina, ja 
tyttöjen omien näkemysten ja keskusteluaiheiden määrittäminä. Lisäksi huomattavaa oli, että tytöt 
olivat keskenään selvästi eri kypsyysasteilla ja valmiudessa keskustelemaan aiheesta. Tässä myös 
haastattelujen aikataulut vaikuttivat – loppukeväällä haastatellut, pian seitsemäsluokkalaiset tytöt 
puhuivat aiheesta reippaammin kuin syksyllä haastatellut. Aiheen arkaluontoisuuden vuoksi etenkin 
seksuaalisuuteen liittyviin aiheisiin kiinni pääseminen vaati ajoittain kuitenkin myös tarkkojen 
kysymysten kysymistä.  Tämä saattoi tarkoittaa, että jouduin esimerkiksi suoraan kysymään, 
ihmettelikö haastateltava, että rokote annetaan ainoastaan tytöille, tai sitä, että rokotteen ottamisesta 
joutui päättämään itse. Pyrin kuitenkin pysymään sensitiivisenä vastausten sävyille ja tunnistamaan, 
olivatko haastateltavat aidosti pohtineet asiaa itsenäisesti vai reagoivatko kysymykseen esittämällä, 
että he olisivat pohtineet aihetta tai liioittelemalla pohdintojaan, vain koska kysyin siitä. Toisaalta on 
selvää, että osa merkityksistä tuli sanallistetuiksi ja rakentui vasta haastattelutilanteessa. 
Haastateltavien rekrytoinnissa pyrin erityisesti siihen, että itse rokotteen ottaminen tai sen ottamatta 
jättäminen ei heijastelisi halukkuutta osallistua haastatteluun. Ei ollut tarkoituksenmukaista, että vain 
kriittisesti tai suopeasti aiheeseen suhtautuvat osallistuvat. Pyrinkin tutkimustiedotteessa 
mahdollisimman hyvin tuomaan esiin neutraalin suhtautumiseni rokotteeseen, jotta tytöille tai heidän 
vanhemmilleen ei heräisi kysymyksiä, onko tutkielmassani jonkinlainen rokotekriittinen tai toisaalta 
-myönteinen sävy sekä mainitsin erikseen, ettei rokotteen ottaminen tai ottamatta jättäminen ei 
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vaikuta haastatteluun osallistumiseen. Tästä huolimatta kaikki haastatteluun osallistuneet kertoivat 
ottaneensa rokotteen. 
Haastattelujen jälkeen litteroin haastattelut. Kirjoitin auki symboleita hyödyntäen tarkasti esimerkiksi 
tauot, änkytykset ja toistot, erityisen painokkaaseen sävyyn sanotut asiat ja niin edelleen. 
Haastateltavien puheen tavat olivat sävykkäitä ja vaihtelevia, ja äänensävyistä ja -painoista saattoi 
varsinkin arkaluontoisista asioista keskustellessa usein haastattelutilanteissa päätellä, että litteroituun 
muotoon kirjautuvat sanat eivät kertoneet koko totuutta. Siksi tein litterointien lisäksi haastatteluista 
muistiinpanoja, joihin merkitsin esimerkiksi äänensävyjä, jotka saattoivat paljastaa epäröintejä, 
kyseenalaistamisia ja muita analyysin kannalta keskeisiä sävyjä. 
Virtanen (2019, 797) havaitsi demi.fi-foorumin keskusteluja tarkastellessaan, että usein tytöt eivät 
miettineet rokotteen ottamista ja siihen liittyviä merkityksiä kovinkaan syvällisesti. Tähän liittyen 
pelkonani ennen haastatteluja oli, että haastateltavia ei ilmoittaudu lainkaan, tai ettei haastateltavilla 
ole rokotteesta mitään sanottavaa enkä saa hankittua riittävää määrää sellaista haastatteluaineistoa, 
jonka valossa tutkimuskysymysten tarkastelu on mahdollista. Huoleni osoittautui kuitenkin turhaksi, 
sillä tyttöjen näkemykset rokotteesta ja siihen liittyvästä olivat yllättävänkin rikkaita ja monipuolisia. 
5.2 Tutkimusetiikka 

Tutkimusetiikan merkitys korostuu työssä, jossa ollaan tekemisissä lasten ja erityisesti lasten 
terveyteen ja seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten kanssa. Pyrinkin tutkielman jokaisessa 
vaiheessa antamaan eettiselle pohdinnalle erityistä painoarvoa ja toimimaan yhteiskuntatieteellisiä 
tutkimusohjeistoja tarkasti noudattaen.  
Tutkimukseen tarvittiin erillinen lupa ensinnäkin kunnasta, jossa toteutin haastattelut. Kunnan 
tutkimuslupaan liittyen selvitin aihettani ja näkökulmaani luvasta päättävälle ja aiheestani 
kiinnostuneelle terveydenhuollon edustajalle myös tarkemmin, sekä täydensin ja muokkasin 
aikaisemmin lähettämääni tutkimussuunnitelmaa saamieni kommenttien pohjalta. Tässä yhteydessä 
selvitin pyynnöstä myös tarkemmin, tarvitsenko tutkielmaan erityisiä eettisiä lupia, sillä kunnan 
terveydenhuollon edustajan näkemys oli, että aiheen puolesta tutkimuseettinen ennakkoarviointi olisi 
tarpeellinen. Koska ihmistieteissä ei ole lääketieteen kaltaista perinnettä eettiseen ennakkoarviointiin 
(ks. Kuula 2006), katsoimme yhdessä ohjaajieni kanssa, ettei erityistä lupaa tarvita sensitiivisestä 
aiheesta huolimatta, kunhan tutkimuseettisiä ohjeistoja noudatetaan asianmukaisesti. Keskeistä 
eettisen toteutuksen kannalta oli myös haastattelujen ajankohta: ajoittamalla ne kuudennen luokan 
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terveystarkastuksen ja mahdollisen rokotteen ottamisen jälkeiseen aikaan haastattelut eivät voineet 
vaikuttaa sitä koskevaan päätöksentekoon. Tämän tarpeellisuutta korosti myös kunnan 
tutkimusluvista päättävä taho. 
Toiseksi luvat tarvittiin koulujen rehtoreilta sekä luokkien opettajilta, jotta tutkimus voitiin toteuttaa 
osana koulun arkea. Kolmanneksi ja tärkeimpänä luvat tarvittiin tytöiltä itseltään sekä heidän 
huoltajiltaan. Koska lapsella ei voi katsoa olevan kompetenssia antaa tietoon perustuvaa suostumusta, 
tärkeää on saada vanhemman tai muun laillisen edustajan lupa, joskaan säännöt eri ikäisiä lapsia 
koskevien vanhempien lupien suhteen eivät ole selkeät (Kuula 2006, 147-149). Sensitiivisessä 
aiheessa oli tärkeää kuitenkin pyytää huoltajilta kirjallinen lupa. Lopullisen luvan tutkimukseen antaa 
aina lapsi itse, ja lapsen tahtoa osallistua tutkimukseen tulee kunnioittaa (Kuula 2006, 148-149). 
Tiedotin tutkimuksesta ajoissa ja asianmukaisesti ja tarjosin haastateltaville ja heidän huoltajilleen 
mahdollisuuden esittää lisäkysymyksiä ennen haastatteluja ja niiden aikana. Korostin osallistumisen 
vapaaehtoisuutta sekä koteihin lähetetyissä kirjeissä, että edelleen haastattelutilanteessa, ja pyrin 
haastattelun alussa kertomaan tutkielmastani mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi. Lisäksi 
pyrin sekä tutkimustiedotteissa että haastatteluissa tuomaan selkeästi esiin sen, että omat 
näkemykseni ja käsitykseni aiheesta ovat neutraalit, sekä pyrin siihen, etteivät ne nousisi esiin tai 
näkyisi kysymyksenasetteluissa. 
Sekä tutkielman relevanssin että sen etiikan kannalta tärkeää oli myös huomioida se, että 
haastatteluissa kuuluisi ennen kaikkea ja mahdollisimman hyvin tyttöjen oma ääni. 
Haastattelutilanteeseen sisältyy aina myös valtasuhteita (Alasuutari 2011, 147), erityisesti tilanteessa, 
jossa haastateltava on lapsi. Laadullisessa tutkimuksessa tärkeää onkin, että näiden valtasuhteiden ei 
anneta näyttäytyä tutkimuseettisenä ongelmana, vaan haastattelutilanteeseen sisältyvänä interaktion 
johdannaisena, joka ennemminkin auttaa tulkitsemaan ja tekemään ymmärrettäväksi keskustelun 
kulkua (emt., 149). Pyrinkin tilanteissa ja niistä tekemissäni tulkinnoissa herkistymään 
vuorovaikutukselle: sille mitä erilaiset reaktion tavat, vastaukset ja sanaton vuorovaikutus saattoivat 
kertoa aiheesta puheessa kerrotun ohella. Samalla pyrin pysyttelemään haastattelutilanteissa itse 
mahdollisimman neutraalina ja joustavana – roolini haastattelijana oli ennen kaikkea rohkaista 
haastateltavia apukysymyksillä kertomaan lisää. Kysymyksenasetteluissa pyrin olemaan 
mahdollisimman sensitiivinen ja keskityin luomaan haastattelutilanteesta mukavan ja rennon.  
Lisäksi keskeistä lapsen ja nuoren haastattelussa on refleksiivisyys haastateltavan kyvylle pysyä 
mukana ja jaksaa olla tilanteessa. Tutkijan on herkistyttävä sille, onko haastateltavalla halua jatkaa 
keskustelua. (Roos & Rutanen 2014, 39-41; Viljamaa 2012.) Tutkijan tulee tarvittaessa päätellä 



 

  27 

lapsen elekielestä haluttomuus haastatteluun, eikä suostumus ole aina verbaalinen (Kuula 2006, 149). 
Pyrin parhaani mukaan haastattelutilanteissa kuuntelemaan sitä, milloin tytöt alkoivat väsyä tai kokea 
tilanteen kestäneen riittävän kauan. Mikäli haastateltava vaikutti selvästi vastahakoiselta olemaan 
tilanteessa, johdatin keskustelun tarvittaessa loppuun riittävän aikaisin. Osassa tapauksia tämä 
tarkoitti, että haastattelut jäivät kestoltaan lyhyiksi. Kaikkien kanssa pääsimme kuitenkin 
keskustelemaan kysymyksistä ja aiheesta, eikä kukaan vaikuttanut vastahakoiselta haastatteluun. 
Haastateltavat olivat toisaalta yllättävänkin reippaita vastaamaan kysymyksiin, toisaalta oli selvää, 
että aihe tuotti myös kevyttä hämmennystä ja he arkailivat osittain vastaamaan kysymyksiin tai 
kertomaan siitä, mitä esimerkiksi tiesivät viruksen tarttumistavoista. Mikäli haastatteluissa tuntui 
siltä, että jonkin asian mainitseminen rohkaisisi tyttöjä puhumaan enemmän ja rentoutumaan 
tilanteessa, saatoin puhua aiheiheista kampanjamateriaaliin nojaten ja niihin viitaten, kuitenkin 
samalla välttäen sanomasta mitään ylimääräistä. Näin toimin myös, mikäli tytöt itse kysyivät jotakin 
aiheeseen liittyvää. Varoin erityisesti sanomasta mitään, minkä voisi tulkita kannanottona rokotteen 
puolesta tai sitä vastaan. 
Tutkimusaineiston anonymisoin jo litterointivaiheessa niin, että osallistujia on lopullisesta 
tutkimusraportista mahdotonta tunnistaa. Käytän haastateltavista pseudonyymeja ja viittaan 
osallistujien asuinpaikkaan maakunnan tarkkuudella. En myöskään kerännyt minkäänlaisia 
tarpeettomia tunnistetietoja, ja olen säilyttänyt ja arkistoinut aineiston valmiiksi anonymisoituna 
tietokoneellani, salasanalla suojattuna. Tutkimuslupalomakkeet arkistoin paperisina. 
5.3 Menetelmät ja analyysin rakenne 

Sisältöluokat voidaan sisällönanalyysissa muodostaa joko aineistolähtöisesti tai painottaen enemmän 
esimerkiksi ulkoista viitekehystä tai teoriaa (Pietilä 1973, 96-97). Päästäkseni kiinni tyttöjen omiin 

merkityksenantoihin sen sijaan että tutkimukselliset mielenkiinnon kohteeni ohjaisivat analyysia 

liikaa, toteutin aineistoni analyysin grounded theory -menetelmästä (GT) inspiroituneen 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin (Corbin & Strauss 1990; 2012; Timonen ym. 2018). 

GT:lle on ominaista luovuttamaton aineistolähteisyys, mihin liittyy aineistossa kiinni liikkuva 

mikroanalyysi, systemaattinen koodaaminen ja uudelleenkoodaaminen sekä niin kutsuttu jatkuvan 

vertaamisen periaate, jolla tarkoitetaan aineistosta tehtyjen käsitteellistysten jatkuvaa testaamista ja 

uudelleenmäärittelyä uuden aineiston myötä ja analyysin edetessä (Corbin & Strauss 1990, 9, 13; 

Timonen ym. 2018, 7). Näiden periaatteiden tarkoituksena on muun muassa varmistaa, että aineisto 

avataan kaikille mahdollisille merkityksille, analyysi rakentuu aineiston ehdoilla, eikä tutkija 
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esimerkiksi hyppää suoraan johtopäätöksiin – tutkijan tulee antaa aineiston yllättää itsensä (Corbin 

& Strauss 2012, 53, 59, 161). On kuitenkin huomattava, että vaikka menetelmä tarjoaa 

tutkimuksellisia työkaluja ja systematiikkaa, on analyysissä aina kyse tutkijan omasta työstä ja 

tulkinnoista, eivätkä apuvälineet tee tulkintaa tutkijan puolesta (Corbin & Strauss 2012, 161). 

Aineistolähtöisyydestä huolimatta haastattelukysymykset on muodostettu suhteessa 

tutkimuskysymyksiini, ja kuten edellisessä luvussa kuvasin, sensitiiviseen aiheeseen kiinni 

pääseminen vaati paikoin itseltäni aktiivisempaa osallistumista haastattelussa, kuin perinteisesti 

GT:tä hyödyntäessä pidetään ihanteellisena (Corbin & Strauss 2012, 58). Omat näkökulmani ja 

kysymykseni luonnollisesti määrittävätkin myös aineistoa ja sitä kautta analyysiä ja lopputuloksia. 

Koska aineisto on pieni, ei siitä ole mielekästä esitellä myöskään kvantitatiivista tulkintaa. Aineistosta 
löytyviin aineksiin tuleekin suhtautua ennemminkin eräänlaisina löydöksinä, kuin millään tapaa 
kattavana kuvauksena ilmiöstä. Pyrin kuitenkin tuottamaan analyysin avulla yleiskuvan aineistosta ja 
selvittämään, minkälaisia merkityksiä tytöt yleisimmin rokotteeseen liittävät. 
Tutustuin aineistoon ja kirjoitin siitä huomioita ja muistiinpanoja jo aineistonkeruun aikana. Toisin 

kuin varsinaista GT:tä tehdessä tavallisesti11, aloitin koodauksen ja varsinaisen analyysin vasta kun 

aineisto oli kokonaisuudessaan kerätty ja litteroitu. Hyödynsin analyysin apuvälineenä ATLAS.ti-

ohjelmaa, Excel-taulukointia sekä käsin ja koneella kirjoitettuja muistiinpanoja, merkintöjä ja 

miellekarttoja. Aloitin analyysin koodaamalla kolme haastattelua pitäytyen tiukasti kiinni aineistossa 

esiintyvässä sisällössä ja koodaamalla aineiston puheenvuoro eli lyhyt lausahdus, virke tai virkepari 

kerrallaan avoimella koodauksella. Yksi puheenvuoro saattoi sisältää useita koodeja kerrallaan. 

Koodeja oli vain kolmen haastattalun avoimen koodamisen jälkeen yhteensä 455 kappaletta ja ne 

kuvasivat ensisijaisesti rokotteeseen liittyviä tiedollis-sisällöllisiä asioita, kuten neula, kipeä käsi, 

syöpä, ja niin edelleen. Sisältöä kuvaavat koodit olivat pääasiassa niin kutsuttuja in vivo -koodeja 

(Corbin & Strauss 2012, 161), jotka saavat nimensä suoraan aineistosta: mikäli katkelmassa puhuttiin 

neuloista, koodiksi tuli neula. Tiedollis-sisällöllisten ohella koodit käsittivät lisäksi sosiaalisia 

suhteita kuvaavia koodeja, kuten äiti ja luokkakaverit. Näiden lisäksi koodasin ajallisuutta sekä 

toiminnan laatua kuvaavia koodeja, jotka liikkuivat jo tässä vaiheessa astetta abstraktimmalla tasolla. 

Esimerkiksi haastatellun ilmentäessä haastattelutilanteessa selvää epävarmuutta kertomastaan, 

koodiksi tuli epäröinti; jos haastateltu ilmensi miettineensä jotain asiaa erityisesti, koodiksi tuli 

                                                11 GT:tä tehdessä analyysi aloitetaan perinteisesti heti, kun ensimmäinen aineisto-osuus saadaan käsiin, mikä auttaa myös aineistonkeruun jatkamisessa, esimerkiksi oikeiden kysymysten kysymisessä (Corbin & Strauss 1990, 6). Toisaalta näin ei välttämättä käytännön syistä voida tehdä, eivätkä kaikki GT:n edustajat näe tätä välttämättömänä (Timonen ym. 2018, 5). 
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miettiminen, ja haastatellun pohtiessa myöhemmällä iällä mahdollisesti koittavaa papa-testausta, 

otteen ajallista ulottuvuutta kuvaavaksi koodiksi tuli kaukainen tulevaisuus.  

Ensimmäisen karkeahkon kierroksen koodeissa oli spontaanin avoimen ja in vivo -painottuneen 

koodauksen vuoksi paljon päällekkäisyyttä ja myös turhia koodeja. Siistin koodilistaa poistamalla 

selkeitä päällekkäisyyksiä pääasiassa yhdistämällä käytännössä samaa asiaa tarkoittavia tai 

aineistossa ristikkäin käytettyjä koodeja toisiinsa. Esimerkiksi koodit piikki ja neula yhdistyivät 

piikki-koodiksi. Koska olin koodannut ensimmäisellä kierroksella myös yksittäiset hymähdykset, 

myötäilyt ynnä muut, poistin näistä koodeista tarpeettomat ja ”tyhjät”, minkä lisäksi poistin koodien 

muodon vaihtelun aiheuttamia päällekkäisyyksiä: esimerkiksi (papa-)testaaminen-koodin alle jäivät 

alkuperäiset koodit testi, testit, testaus ja testaaminen. Tarvittaessa myös täsmensin ja jaoin 

alkuperäisiä koodeja: mainitun testaamisen alle oli epähuomissa koodattu sekä rokotteen että tyttöjen 

testaamista koskevia otteita, joten jaoin sen koodeiksi rokotteen testaaminen ja (papa-)testaaminen. 

Tämän siistimisen jälkeen koodeja oli jäljellä edelleen 350 kappaletta. 

Koodattuani kolme haastattelua avoimella koodauksella ja siistittyäni koodivalikoimaa aloitin 

koodien yhdistelyn koodiryhmiksi. Vertailemalla ja tarkastelemalla koodeja toisiinsa ja takaisin 

aineistoon, ryhmittelemällä koodeja ja etsimällä niistä eroja ja yhtäläisyyksiä GT:n jatkuvan vertailun 

periaatetta noudattaen muodostin 78 koodiryhmää. Esimerkiksi kipeä käsi ja huono olo sekä muut 

vastaavat akuutit mutta verrattain vaarattomat rokotteen haitat yhdistyivät koodiryhmäksi hetkelliset 

terveyshaitat; narkolepsia ja halvaus puolestaan ryhmäksi vakavat haitat. Tässä vaiheessa tein jo 

paikoin paljon tulkintaa: esimerkiksi edelläkävijöiden ryhmä käsitti vanhemmat kaverit sekä 

isosiskot, sillä näiden rooli rokoteasetelmassa ja tyttöjen päätöksenteossa näyttäytyi vertailevan 

yhdistelyn perusteella melko samankaltaisena. Vaikka kutsun näitä koodiryhmiksi ja niiden yhdistely 

sisälsi paikoin enemmänkin tulkintaa, olivat nämä toisinaan vain asteen avoimen koodauksen koodeja 

käsitteellisempiä, jos sitäkään. Suuri osa ensimmäisen koodauskierroksen tuotoksista ei myöskään 

mielekkäästi taipunut yhdistetyiksi koodiryhmiksi vaan toimi ja niitä oli tarpeen käyttää itsenäisesti 

sellaisenaan läpi seuraavan koodauskierroksen. 

Koodiryhmien edelleen suuri määrä johtui ensisijaisesti siitä, että ne liikkuivat monella tasolla ja 

ulottuvuudella. Selkeyttääkseni eri ulottuvuuksia itselleni, luokittelin koodiryhmät tässä vaiheessa 

seuraavien otsikoiden alle (suluissa esimerkkejä sisältyvistä koodiryhmistä): tiedollis-sisällöllinen 

(riski, muu naisten syöpä), sosiaalis-tiedonsaannillinen (vanhemmat, tutut terveysauktoriteetit), tunne 

ja kokemus (jännitys, epätietoisuus), ajallisuus (antamisen ajankohta, tulevaisuus), toiminta 

(muistaminen, punnitseminen), tilat (koulu, terveydenhoitajan vastaanotto) ja tapahtumat 
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(pistäminen, luokkakuhina). Tämä jako oli paikoin keinotekoinen, mutta eri ulottuvuuksien 

selkeyttämisen tavoitteena oli herkistyä tarkastelemaan ja tulkitsemaan aineistoa eri näkökulmista. 

Varsinkin toiminnallisia ulottuvuuksia kuten aktiivisia miettimisiä ja punnitsemisia tarkastelemalla 

pyrin erityisesti paikantamaan niitä kohtia, jotka vaativat aktiivista kesyttämistyötä. 

Koodit olivat siis edelleen eritasoisia sekä lisäksi myös edelleen osin päällekkäisiä. Osa 

koodiryhmistä muotoutui käytännössä yhdestä koodista – esimerkiksi piikki –  siinä missä toiseen 

kuului useita koodeja. Yksi koodi saattoi myös liittyä useaan ryhmään: esimerkiksi alkuperäinen 

koodi äidin lapsuuden rokotteet yhdistyi ajallisuutta ilmentävään koodiryhmään menneisyys, 

sosiaalisia suhteita ilmentävään koodiryhmään vanhemmat, sekä tiedollis-sisällöllisiin koodiryhmiin 

rokotteen uutuus sekä rokotteet yleisesti. Käsitteissä oli myös tarkoituksellisia tasovaihteluita: 

koodasin esimerkiksi ”vanhempien asenteet” sekä ”vanhemmat”.  

Muodostettuani alustavat koodiryhmät ja luokiteltuani ne niin ikään alustavasti eri ulottuvuuksiin 

toteutin toisen koodauskierroksen koodaamalla läpi koko aineiston koodiryhmien perusteella. 

Prosessin aikana palasin useita kertoja muokkaamaan, täydentämään ja täsmentämään koodeja ja 

ryhmiä. Tässä vaiheessa siirryin myös puheenvuoroittaisesta koodaamisesta koodaamaan kerrallaan 

aina tarkoituksenmukaisen pätkän ja hyödynsin keskustelun luonnollisia siirtymiä: jos keskustelu 

esimerkiksi poikien rokottamisesta kesti neljän puheenvuoron ajan, koodasin tämän katkelman. 

Koska koodiryhmät elivät koodauksen edetessä, oli toisen koodauskierroksen lopussa koodiryhmiä 

yhteensä 112 kappaletta. 

Koodattuani koko aineiston näiden koodiryhmien perusteella jatkoin analyysia tulkitsemalla 

koodiryhmien sisältöjä ja aineistoa edelleen tarkastelemalla eri ryhmien ja ulottuvuuksien sekä 

aineiston välisiä suhteita. Näin muodostin yhteensä 13 teemaa, jotka olivat 1. turvallisuus, 2. 

rokotustapahtuma, 3. rokotteet yleisesti, 4. todennäköisyys/riski, 5. syöpä, 6. terveys, 7. sosiaaliset 

suhteet, 8. seksuaalisuus, 9. sukupuoli, 10. tieto, 11. tunne/kokemus, 12. aika ja 13. vertailu12 . 

Esimerkiksi turvallisuuteen liittyivät vakavien haittojen lisäksi muun muassa rokote-epäröinti, 

kuolema, haitattomuus, rokotteen testaus, ja toisaalta ajallisen ulottuvuuden kannalta esimerkiksi 

tulevaisuus, ja niin edelleen. 

                                                12 ”Vertailun” teema olisi voinut olla nimeltään myös esimerkiksi pohdinta. Teemat 10-13 olivat ymmärrettävästi osin päällekkäisiä muiden teemojen kanssa ja esimerkiksi tiedon teemassa yhdistyivät moniin sisällöllisiin teemoihin liittyvät tiedolliset kysymykset. Aineistosta kuitenkin muotoutui selkeästi esiin, että monella asialla oli esimerkiksi tiedollinen ja kokemuksellinen puoli, minkä vuoksi teemat muovautuivat tämänkaltaisiksi. 
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Teemoittelun jälkeen tarkastelin aineistosta esiin nousseita teemoja ja niistä tekemiäni tulkintoja 

edelleen suhteessa tutkimusongelmiini. Tässä vaiheessa muotoilin alkuperäisistä 

tutkimuskysymyksistä koodaukseen nojaten lopulliset operationalisoidut tutkimuskysymykset, joihin 

pyrin analyysiluvuissa vastaamaan. Ensimmäisessä analyysiluvussa (luku 6) keskityn tarkastelemaan 

rokotteen yleisiä ja keskeisiä merkityksiä, ja tässä osiossa korostuvat teemat 1-6. Tässä luvussa pyrin 

vastaamaan ennen kaikkea ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni: Minkälaisia merkityksiä 
rokotusikäiset tytöt liittävät HPV-rokotteeseen? Lähestyn kysymystä seuraavien operationalisoitujen 

tutkimuskysymysten kautta: Miten rokote jäsentyy osaksi tyttöjen arkea ja elämää? Mitä rokotteesta 

tuodaan esiin spontaanisti, mitkä ovat sen ensisijaiset merkitykset? Minkälainen on ymmärrys 

rokotteen suojaavuudesta, suhteesta kokonaisterveyteen, ja sen mahdollisista haitoista? Mitä 

rokotteesta tiedetään? Liittyykö rokotteeseen harhaluuloja tai epätietoisuutta? Tiedetäänkö mitä 

vastaan rokote annetaan ja mitä ymmärretään viruksen, rokotteen ja syövän yhteyksistä? Mikä 

rokotteessa mietityttää, ja minkälaisia tunteita sen ottamiseen liittyy?  
Toisessa analyysiluvussa (luku 7) keskityn sosiaalisten suhteiden teemaan (7) ja samalla 

tutkimuskysymykseni toiseen osaan: Miten rokotetta koskevia merkityksiä luodaan yhdessä ja miten 
ne jäsentyvät suhteessa eri sosiaalisten viiteryhmien, esimerkiksi vertaisten tai vanhempien 
näkemyksiin? Pyrin vastaamaan tarkennettuihin kysymyksiin: Ketkä ovat keskeisimmät ihmiset, 

joiden kanssa rokotteesta keskustellaan? Mistä ja keneltä saadaan tietoa rokotteesta? Minkälaiset 

näiden ihmisten roolit ovat keskusteluissa? Miten heidän näkemyksensä vaikuttavat päätöksentekoon 

ja rokotteen saamiin merkityksiin? Miten merkitykset muotoutuvat sosiaalisesti? 
Kolmannessa analyysiluvussa (luku 8) tarkastelen sukupuolen ja seksuaalisuuden teemoja (8-9), 

tarkastelussani erityisesti kolmas tutkimuskysymykseni Miten tytöt ymmärtävät rokotteen 
sukupuolittuneisuuden ja suhteen seksuaalisuuteen (suhteessa omaan terveyteensä ja 
tulevaisuuteensa)? Operationalisoidut tutkimuskysymykset kuuluvat: Mitä tiedetään rokotteen 

yhteydestä seksiin? Miten rokotteen yhteys sukupuoleen ja kampanjan sukupuolittunut kehys tulevat 

ymmärretyiksi? Tiedetäänkö miksi rokote annetaan vain tytöille? Ymmärretäänkö, miten virus tarttuu 

ja mikä on seksin rooli? Herättääkö rokote pohdintoja omasta seksuaalisuudesta? Herättääkö 

rokotteenantoikä pohdintoja?  
Kaksi ensimmäistä analyysilukua jäsentyvät tekemäni teemoittelun mukaan aineistolähtöisesti. 

Kolmas luku perustuu niin ikään teemoittelulle, mutta analyysini liukuu samalla puhtaan 

aineistolähtöisestä aavistuksen tulkinnallisemmaksi. Tietoon, tunteeseen, aikaan ja vertailevaan 

pohdintaan liittyvät teemat (10-13) puolestaan leikkaavat muita teemoja ja ovat sisäänkirjoitettuina 
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muihin lukuihin. Näissä kolmessa ensimmäisessä luvussa perustelen tulkintojani aineisto-otteilla. 

Editoimattomien ja paikoin pitkienkin otteiden tarkoituksena on samalla kuljettaa tyttöjen omaan 

merkitysmaailmaan, sillä ne osoittavat hyvin, miten värikkäästi tytöt puhuivat rokotteesta, ja 

minkälaisia epäröintejä keskusteluun paikoin myös liittyi. 

Analyysityön kautta aineistosta alkoi hahmottua kaksi koko aineistoa ja siitä muodostettuja teemoja 

läpileikkaavaa, abstraktimman tason kategoriaa (ks. esim. Timonen ym. 2018). Nimesin nämä 

tapahtumaisuudeksi ja järkeväksi rokotetoimijuudeksi. Näitä tarkastelen neljännessä analyysiluvussa 

(luku 9). Tässä luvussa teen tulkinnallisempaa analyysia vetäen samalla yhteen analyysin 

keskeisimpiä löydöksiä, irroittautuen aineisto-otteista ja syventäen rokotteen ydinmerkityksiä ja 

näiden merkitysten muodostumisen prosesseja. Aineistolähtöinen analyysi ei kuitenkaan tuonut 

itsessään ilmi toivomaani syvyyttä kategorioiden ulottuvuuksista. Siksi otin tulkintani syventämiseksi 

avuksi kehystymisen ja kesyttämisen käsitteet, jotka esittelen seuraavassa alaluvussa. 

Varsinaisten koodauskierrosten lisäksi palasin analyysiprosessin aikana lukemattomia kertoja 

tutkimaan olemassaolevia koodeja, ryhmiä ja kategorioita ja niiden yhteyksiä sekä muovaamaan niitä. 

Koko analyysiprosessin ajan kirjoitin lisäksi muistiinpanoja havainnoistani ja analyysin etenemisestä. 

Analyysini tueksi kirjoitin koodauksen lisäksi jokaisen haastattelun pohjalta omilla 

muistiinpanoillani täydennetyn tiivistelmän haastattelun sisällöstä ja haastatellusta. Tämän 

pyrkimyksenä oli vahvistaa tulkintojani hahmottamalla esimerkiksi ristiriitoja yhden haastattelun 

sisällä; saattoi hyvin olla, että saman haastattelun aikana samasta aiheesta kerrottiin ristiriitaisin 

tavoin. Näin oli varsinkin seksiin liittyvien teemojen kohdalla. 

5.4 Kehystyminen ja kesyttäminen 

Hyödynnän tulkinnassani apuvälineinä kehystymisen ja kesyttämisen käsitteitä. Mikko J. Virtanen ja 
Antti Silvast ovat kehitelleet monipaikkaisen laadullisen tutkimuksen metodologiaa, ja käsiteparia on 
kehitelty tämän monipaikkaiseksi kehystymistutkimukseksi nimetyn tutkimustavan 
operationalisoinnin avuksi. (Silvast & Virtanen 2019; Virtanen & Silvast 2020; monipaikkaisesta 
etnografiasta lisäksi esim. Marcus 1995.) Virtanen (2019) on hyödyntänyt käsiteparia myös HPV-
rokotetta koskevassa hankkeessaan tarkastellessaan rokotteen kehystymisiä asiantuntijoiden 
rakentamassa kampanjassa sekä toisaalta tyttöjen omissa käsityksissä demi.fi-sivun pohjalta. 
Monipaikkaisen tarkastelun tavoitteena on kohdistaa katse niihin jatkuvuuksiin ja kitkoihin, jotka 
ilmenevät saman ilmiön eri sijaintien välillä: kuinka ilmiö ilmenee ja merkityksellistyy eri 
sijainneissa, miten eri sijainneissa annetut merkitykset asettuvat suhteessa toisiinsa ja toisaalta eivät 
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asetu: mitkä asiat vaativat neuvottelua, ja missä asioissa on havaittavissa kitkaa eri sijaintien välillä 
(Virtanen & Silvast 2020). Oma tutkielmani kontribuoi osaltaan Virtasen hankkeen tavoitteeseen 
tarkastella HPV-rokotteen rakentumista monipaikkaisesti, vaikka itsessään keskittyykin ainoastaan 
yhteen sijaintiin ja siinä annettuihin merkityksiin. Toisaalta myös Virtasen (2019) tarkastelemat 
Tyttöjen juttu -kampanjan kampanjakehykset ulottuvat haastattelemieni tyttöjen käsityksiin, mikä tuo 
monipaikkaisen ulottuvuuden myös omaan tutkimusasetelmaani. Hyödynnämme monipaikkaista 
tarkastelua myös yhteisartikkelissamme, jossa vertaamme tyttöjen ja tyttöjen rokottamisesta 
vastaavien kouluterveydenhoitajien käsityksiä rokotteesta (Virtanen & Salmivaara, lähetetty).  
Käytän käsiteparia omassa tutkielmassani Virtasen ja Silvastin määritelmiä mukaillen. Tarkoitan 
kehystymisillä niitä ”annettuja” ja kyseenalaistamattomia tapoja, joilla tytöt jäsentävät rokotetta. 
Goffmanin (1974) ajatuksia mukaillen kehystymisissä korostuu ajatus kehyksistä jokseenkin 
vakiintuneina ja pysyvinä, sosiokulttuurisesti jaettuina merkitysraameina: rokote ymmärretään 
esimerkiksi suhteessa käsityksiin ”rokotteista”. Kehystyminen on käytännöllistä ja jossain määrin 
objektiivista ja kyseenalaistamatonta: yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti muotoutuneet ja ulkoa 
tulevat, ”valmiit” tai tavallistuneet kehykset, jotka esimerkiksi rokotekampanjassa kohdataan, 
jäsentävät sitä, kuinka rokote voi tulla tulkituksi yksilön omassa kokemusmaailmassa. Kulttuurisesti 
kytkeytyneisiin kehystymisiin vaikuttavat myös erilaiset organisatoriset järjestelyt, kuten rokotteen 
antamisen käytännöt. Tämän pohtimattomuuden ja ”passiivisuuden” vuoksi käytän kehystymisistä 
myös passiivia aktiivisen ”kehystämisen” sijaan. (Virtanen & Silvast 2020; Silvast & Virtanen 2019.) 
Ian Hackingin (1990) työstä alkujaan peräisin olevalla kesyttämisen käsitteellä puolestaan viittaan 
tyttöjen tekemään aktiiviseen ”kesyttämistyöhön” – siihen kuinka kompleksinen rokote tehdään 
ymmärrettäväksi sekä tuodaan omaan arkeen ja merkitysmaailmaan soveltuvaksi prosessoimalla 
aihetta sekä kokemuksen että tiedon tasolla, ja purkamalla ja sovittelemalla rokotteen ja sen eri 
kehystymisten välille muodostuvia ristiriitaisuuksia. Kesyttäminen on passiivista kehystymistä 
aktiivisempaa sekä tiedostetumpaa tai tietoisempaa, ja se johtaa myös erilaisten järkeilytyylien 
rakentamiseen. Tämän vuoksi käytän siitä myös aktiivia. (Virtanen & Silvast 2020; Silvast & 
Virtanen 2019.) 
Tulkinnassani kohdistan katseeni ensinnäkin kehystymisiin: kuinka ilmiö tulee helposti 
ymmärretyksi ja asettuu yleisiksi ja itsestäänselviksi ymmärrettyihin valmiisiin kehyksiin. 
Kehystymiset paljastavat oleellisilla tavoin niitä merkittäviä yhteiskunnallisia ”virtoja”, jotka 
määrittävät sitä, miten rokote ymmärretään. Kehystyykö rokote esimerkiksi kampanjaviestinsä 
mukaisesti ”tyttöjen juttuna” tai ”syöpärokotteena”? Toiseksi paikannan aineistosta kesyttämisiä 
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kiinnittämällä huomioni tiedostettuihin pohdintoihin: miten asioiden välillä tehtiin vertailuja, mitkä 
asiat olivat aiheuttaneet päänvaivaa ja miten näitä ongelmakohtia soviteltiin, ja miten toisistaan 
poikkeavien kehysten välille muodostuneet ristiriidat ratkaistiin. Kolmanneksi pyrkimyksenä on 
kohdistaa katse tähän merkitysten muodostumisen dynamiikkaan ja välitykseen, jossa tytöt vuoroin 
”kohtaavat” kehyksiä ja toisaalta aktiivisesti kesyttävät ilmiötä. Kiinnostavaksi muodostuu näiden 
välinen vuorottelu toiminnassa: vakiintuneen kehyksen kriisiytyessä syntyy pakko kesyttämiseen 
(Virtanen & Silvast 2020, 14). Ajatuksena on, että merkityksellistyminen juuri tytöille tapahtuu tässä 
kehystymisten ja kesyttämisten välityksessä.  
Tutkielmani kontekstissa kehystymisten ja kesyttämisten tarkastelun tarkoituksena on syventää 
aineistolähtöisen analyysini tulkintoja ja ymmärrystä siitä, miten rokote ilmiönä asettuu osaksi 
tyttöjen merkitysmaailmaa, sekä paikantaa merkitysten rakentumista ja sen ristiriitoja. Tarkastelen 
kehystymisiä ja kesyttämisiä ennen kaikkea rokotteen ydinmerkityksiä yhdistävien 
tapahtumaisuuden ja järkevän rokotetoimijuuden kategorioiden rakentumisessa ja välityksissä. 
Tarkastelu virittää kriittisemmän näkökulman ja syventää tulkintaa piileviin hallinnan 
mekanismeihin: siihen, kuinka velvoite päättää rokotteen ottamisesta rakentaa tytöistä itseään 
hallitsevia terveyskansalaisia. 
6. YMMÄRRYKSIÄ ROKOTTEESTA 
Aloitan analyysini käymällä järjestelmällisesti läpi aineistosta keskeisimmin esiin nousevia teemoja 
ja tarkastelen niiden avulla niitä merkityksiä, jotka rokote saa tyttöjen elämässä: miten rokote 
ymmärretään ja koetaan, mitä siitä tiedetään ja ajatellaan, minkälaisia ristiriitaisuuksia siihen liittyy 
ja miten näitä ristiriitoja puretaan. Pyrin painottamaan asioita, jotka nousevat esiin spontaanisti ja 
toistuvasti, jotka erityisesti muistetaan ja jotka vaikuttavat tyttöjen päätöksentekoon. Kohdistan 
huomioni myös siihen, miten rokote jäsentyy – mitkä asiat asettuvat tyttöjen elämään sellaisenaan ja 
ymmärretään helposti, mitkä puolestaan vaativat aktiivista pohdintaa. 
6.1 Piikki, neula, rokotus, pistos – rokotustapahtuma arjen häiritsijänä 

”Noo, mä en ite pelkää tosiaan ollenkaan piikkejä tai rokotuksia mä oon tottunu siihen et mulle on 
annettu tosi paljon rokotuksia ja tollasia ni mä en pelänny niitä yhtään.” (Heidi, H1) 
”…mua vähän jännitti ottaa se koska mä en hirveesti niinkun sanotaanko tykkää neuloista […] että 
on se jotenki tosi tosi vastenmielistä olla siellä.” (Maria, H2) 
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”…ku mä en oo ottanu rokotteita vähään aikaan, tai mul ei oo ollu mitään verikokeita niinku ikinä, 
niin sitte mua vähän pelotti se rokotus.” (Iida, H3) 
”No siksi että sillä neulalla pistetään mun käteen.” (Jenna, H6 [huvittuneesti]) 
”…mää välillä silleen mulle tulee sellanen paniikkijuttu jos mä nään välillä piikkejä […] tai siis ei 
mua piikkien näkeminen mut jos se niinku menee sisälle tai silleen.” (Veera, H11) 

Piikki, rokotus, pistos, neula – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Vaikka rokotus ja piikki eivät 
varsinaisesti tarkoita samaa asiaa, kuvaavat yllä olevat sitaatit hyvin rokotteen ensisijaista merkitystä 
tytöille. Rokote on rokote, koska se on piikkimuodossa annettava lääkevalmiste. Tämän lääkkeen 
antamisen tapahtuma, neulalla pistäminen, yhdistää myös verikokeen ja rokotteen, ja on niin 
itsestäänselvästi rokotteen ydin 12-vuotiaan tytön kannalta, että kysymys siitä, mikä rokotteessa 
jännittää, saa aikaan parhaimmillaan huvittuneisuuden ja lähes ärtymyksen sekaisen vastauksen, 
kuten edellä kuvatussa Jennan tapauksessa. Useimmat tytöistä noteerasivat tämän rokotteen 
ydinominaisuuden.  
Juuri HPV-rokotteeseen liittyvä kipu ja sen pelko saavuttavat ajoittain jopa myyttisen oloisia 
mittasuhteita tyttöjen joukossa: pistämiseen liittyvistä kivuista kerrotaan ennen kaikkea ennakoivana 
pohdintana – etukäteen koettujen jännitysten ja pelkojen kautta. Todellisuudessa koetuista 
pistostapahtumassa koettu kipu kiinnittää vähäisemmin huomiota.  

Martta: Öö no eei silleen, että, se oli tavallaan normaalia et ehkä silleen jännitti vähän se että ku 
jotkut oli sanonu et joo se sattuu tosi paljon mut ei se ees sattunu, mun mielestä (H9S2) 

Etukäteinen pelko kivuista pakottaa jokaisen tytön punnitsemaan tämän kivun tarpeellisuutta: usein 
pistäminen ja sen aiheuttama jännitys ja kipu esitetään ikään kuin välttämättömänä pahana, joka 
rokotteeseen liittyy, ja jokainen tyttö joutuu tahollaan prosessoimaan tämän tosiasian. Piikit eivät 
kuitenkaan aina näyttäytyneet yksinomaan negatiivisena asiana, vaan esimerkiksi Heidi on suorastaan 
ylpeä siitä, ettei jännittänyt tai pelännyt neuloja. Tämäkin toisaalta heijastelee tietoisuutta neuloista 
ja pistämisestä potentiaalisesti pelottavina tai muita negatiivisia tunteita aiheuttavina. Osa tytöistä 
suhtautui aiheeseen myös täysin neutraalisti, mutta näissäkin tapauksissa rokote jäsentyi ensisijaisesti 
neulojen läsnäolon kautta. 
Yhtä spontaanisti esiin nousivat erilaiset pistostapahtumaa seuraavaan arkiseen kokemusmaailmaan 
ja sen häiriintymiseen liittyvät kysymykset. Näitä olivat esimerkiksi pohdinnat ja pelot rokotteen 
aiheuttamista ohimenevistä haittavaikutuksesta kuten kipeytyneistä käsistä ja huonosta olosta. 
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Keskusteluun nousseiden haittojen luonne on usein nimenomaan hetkellinen, ja epätoivotun ja 
pelätyn kivun ohella niiden niiden keskeinen merkitys on siinä, että rokote asettuu häiritsemään 
tavallista arkea. Puhuttavin haitta saattaa olla esimerkiksi se, että kipeytynyt käsi saattaa estää 
osallistumasta urheiluharrastukseen, kuten Anniinan kohdalla. 

Anniina: Öö no me saa-, kyl me silleen periaattees niinku aika samoina päivinä mut mä sain vähän 
etuajassa koska, öö mä harrastan just sitä yleisurheilua niin sit et mulla ei oo mitään treenejä tai 
kisoja lähellä et jos ku se käsi tulee vähän kipeeks. (H10S6) 

Samankaltaisia ajatuksia oli myös Marian kohdalla. 
Maria: No kyl niist oli öö, varotettu, varoteltu etukäteen jo, mutta öö, - - varautua, mutta mulla oli 
sinä päivänä treenit ku mä sen otin ja mä kyl huomasin että niinku sen käden nostaminen ni se vähän 
sattu ja sillain muutenki silleen töitä tekeminen ni onneks mä otin sen kuitenki vasempaan käteen joka 
oli hyvä, mutta mä en sit voinu mennä reeneihin mut se oli vaan se yks päivä. (H2S4) 

Kuten Marian kertomasta ilmenee, mahdollisista haittavaikutuksista ja sivuoireista oli oltu 
keskimäärin hyvin tietoisia etukäteen: niistä oli varoiteltu, niitä oli pohdittu ennalta rokotepäätöstä 
tehdessä, sekä myös todellisuudessa koettu. Tiedon varassa on osattu varautua haittavaikutuksiin, 
eikä yhtenä päivänä harrastuksen väliin jäämisen anneta haitata rokotteen ottamista. Verrattuna 
pistämisen aiheuttamaan, suuriakin tunteita aiheuttavaan kipuun ja tapahtumaan, lievät kivut ja arjen 
häiriintymiset siedetään helpommin. Kysymys käsien kipeytymisestä, huono-oloisuudesta tai 
harrastusten väliin jäämisestä jäsentyykin jälleen nimenomaan ohimenevyyden ansiosta pieneksi 
pahaksi, kun rokotteen ottamisen oletettu järkevyys voittaa neuvottelussa ja päätöksenteossa 
hetkellisen vaivan tai haitan, kuten Marian tapauksessa. Rokotteen antamisen mukana näyttää tyttöjen 
ymmärryksissä kuitenkin kulkeutuvan eräänlainen automaattinen haittojen kehys. Osaa nämä eivät 
vaivanneet lainkaan, osa joutui neuvottelemaan aktiivisemmin kipujen kestämisen ja rokotteen 
hyötyjen välillä hyväksyäkseen hetkelliset haittavaikutukset. 
Ymmärrystä ja tietoisuutta lievien haittojen välttämättömyydestä ilmentää hyvin Heidi, joka oli 
ottanut samanaikaisesti sekä HPV- että influenssarokotteen ja epäillyt erityisen huonon olon 
johtuneen joko rokotteiden samanaikaisesta antamisesta tai ”erikoisesta” HPV-rokotteesta. Hän 
toteaa, ettei jännittänyt sivuoireita etukäteen koska oli perehtynyt kattavasti rokotteeseen liittyvään 
ja sen ansiosta valmistautunut myös haittavaikutuksiin, joiden painokkaasti korosti tietävän tulevan. 
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Haastattelija 13 : Nii, joo. Okei. Tota, pelkäsiksä, tai jännittiks sua et siit tulee jotain just 
haittavaikutuksia tai jotain niinku et alkaa sattuu tai muita jotain. 
Heidi: Emmä pelänny sitä koska mä tiesin että niitä tulee. Ja varmaan pari tuntia sen jälkeen ni meki 
oltiin mun kavereiden kanssa jotka oli ottanu ni ihan välkkä sisällä et ku tuntu siltä et oltiin kauheen 
kipeitä ja sillä tavalla mutta, se johtu ihan siitä rokotuksesta pelkästään tai varmaan siitä 
influenssarokotuksesta ylipäätään. (H1S4) 

Neuloihin, kipuihin ja huonovointisuuteen liittyvien huolien lisäksi rokotepäätöksen vaikuttavia 
arkisia kysymyksiä ovat muun muassa mahdolliset flunssat ja lomamatkat. Molemmat esitettiin 
mahdollisina syinä sille, että rokote olisi jätetty ottamatta. Heidi jatkaa kertomaansa: 

Haastattelija: Mikä kaikki siihen vaikutti että sä päätit ottaa sen? 
Heidi: Noo, siihen vaikutti se just et mikä niinku elämäntilanne et olinko ollu paljon kipeenä niinni, 
jos mä oisin ollu kipeenä kaikki ne kerrat ni emmä välttämättä ois sillon ottanu ja, sit esimerkiks jos 
me oltais matkusteltu paljon tai vanhemmat ois ollu ihan niinku, tai ei olis antanu päättää mun ite. 
(H1S4) 

Rokotteen ottamisen kannalta keskeistä vaikuttaakin olevan antotapahtuman käytännöllisyys ja 
sopiminen omaan arkeen: vaikka rokotteen ottamista pidettäisiin muuten järkevänä, saattaisi sen 
ottaminen jäädä väliin, mikäli aikataulut tai vaikkapa sairastuminen sen estäisi. Rokote ymmärretään 
arjen keskelle astuvana tapahtumana ja hetkellisenä häiriönä, jonka ei kuitenkaan anneta häiritä 
määräänsä enempää: vaikka rokotteen tiedollisten puolien pohdinta on paikoin aktiivistakin, ja 
rokotteeseen siten käytetään aikaa, saattaa käytännöllinen asia kuten flunssa estää rokotteen 
ottamisen. 
6.2 Käsityksiä rokotteen vaikutuksesta terveyteen 

Haastatellut olivat vaihtelevan kiinnostuneita rokotteesta, sen tarkoituksesta, miltä se suojaa ja miten 
se vaikuttaa. Tytöt jotka vaikuttivat vähemmän kiinnostuneilta aiheesta eivät tienneet, minkä takia 
rokote annetaan. Toiset taas olivat pohtineet ottamista verrattain perinpohjaisesti ja etsineet siitä 
itsenäisesti tietoa. Rokotteen tarkoitus ja suhde ihmisen kokonaisterveyteen jää usein kuitenkin 
tyttöjen käsityksissä kuitenkin useimmiten epäselväksi. Tätä valottaa esimerkiksi Ilonan kertoma.  

                                                13 Selkeyden vuoksi viittaan itseeni formaalisti haastattelijana. 
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Ilona: No siis, öö, meil menee vähän silleen et mun, me otetaan kaikki rokotteet ettei meille tapahdu 
mitään kamalaa, ja mun kaikki siskot oli ottanu sen nii sitten se oli vähän silleen että otetaan se koska 
äitin mielest se oli hyvä ottaa. (H8S1) 
[…] 
Haastattelija: Oliks se helppo päättää sulle se että sä otat sen? 
Ilona: Joo. Tai, ei, ei mulla oo mitään tollatteit vastaan että mun mielest se on ihan hyvä että suojaa 
itteensä tai silleen no ainaki mä, nyt voin elää pitkään että (naurahtaa) […] en mä kuole täs matkalla 
mihinkään syöpään tai silleen mä uskon niin (H8S4) 

Ilonalle rokote näyttäytyy epäselvänä syöpärokotteena ja toisaalta rokotteet yhteisesti ”kamaluuksia” 
estävinä, ja puheessa kuuluu luottamus rokotteisiin ilman että HPV-rokotteen spesifimpi tarkoitus 
tulee ymmärretyksi. Tuoreet tutkimukset osoittavat, että papilloomavirus on osallisena useammissa 
syövissä kuin rokotteen tultua osaksi kansallista rokoteohjelmaa osattiin sanoa, ja rokotekampanjan 
kehys kohdunkaulan syövän rokotteena on sinänsä rajoittunut. Tyttöjen ymmärrykset eivät 
kuitenkaan olleet näin hienovaraisia. Edellinen kommentti on yhdistelmä Ilonan leikkisän 
ilmaisuvoimaista puhetapaa ja toisaalta tietämättömyyttä, eikä yksikään tyttö varmasti kuvitellut 
rokotteen estävän kaikkia syöpiä tai syöpäkuolemia. Ote kuitenkin ilmentää haastatteluissa toistuvaa, 
useiden tyttöjen häilyvän epämääräistä ymmärrystä rokotteen tarkoituksesta. Ilonan tapauksessa tämä 
tarkoittaa mahdollisesti liikaa uskoa rokotteen suojaaviin vaikutuksiin. Ennen kaikkea Ilonan 
kertomassa kuuluu kuitenkin se, miten rokote ymmärretään eräänlaisena yleisenä terveyden 
edistäjänä muiden joukossa: rokotteet vähentävät riskiä sairauksiin ja kuolemaan kesken kaiken.  
Epäselvästä kokonaisymmärryksestä huolimatta osa haastateltavista muistaa, että rokote oli 
tarkoitettu juuri kohdunkaulan syövän ehkäisyyn. Samoin kuin kivut ja piikkipelot, tämä ymmärrys 
tuotiin useimmiten spontaanisti esiin itse. Maisa, kuten myös moni muu tyttö, sanoitti tietämyksensä 
heti haastattelun alussa. 

Haastattelija: (…) Tota, ihan vaan ensin et mitä sä tosta kyseisestä rokotteesta tiiät tai niinku oot 
mieltä onks sul joku käsitys siitä mikä se on tai- 
Maisa: En mä siitä hirveesti niinku tiedä mä tiedän et se niinku suojaa kä-, tai koh- dunkaulansyöpää 
vastaan. Ja sit se annetaan niinku kaks kertaa vuodessa, mutta nii. (H4S2) 

Näin rokote jäsentyykin myös nimetyn tarkoituksensa ja kampanjassa luodulla tavalla, kohdunkaulan 
syövän ehkäisyn kautta. Tämä ymmärrys usein myöskin sanoitetaan nimenomaan tiedoksi. 
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Ymmärrys siitä mitä syöpää vastaan rokote on tarkoitettu ei kuitenkaan ollut aina aivan näin selkeä. 
Vaikka syöpää ei olisi osattu nimetä kohdunkaulan syöväksi, oli usein kuitenkin käsitys siitä, että 
rokote on nimenomaan naisia koskettavan syövän ehkäisyyn tarkoitettu. Kysyessäni miltä rokote 
tyttöjen muistikuvien mukaan suojaa, tarjottiin vastaukseksi kohdunkaulan syövän lisäksi muun 
muassa kohdunrauhassyöpää, kohtusyöpää ja rintasyöpää. Kaikki haastateltavat myös muistivat 
selvästi, että rokote annettiin ainoastaan tytöille. On ymmärrettävää, että melko vieras sana 
”kohdunkaula” ei muistu haastattelutilanteessa mieleen. Joka tapauksessa rokote jäsentyi lähes 
poikkeuksetta selkeästi ja voimakkaasti rokotekampanjassa annetun naisten syöpärokote -
kehyksessä, joka jäsensi tyttöjen käsityksiä huolimatta siitä, onko tarkkaa tietoa rokotteen 
tarkoituksesta vai ei.  
Vaikka sanasto olisi ollut hakusessa, useimmat tytöistä siis hahmottivat, että rokotteen on tarkoitus 
suojata naisten syövältä, ja epäselvä kokonaisymmärrys kulki rinnakkain tiedon ja kampanjassa 
keskeisen naisten syöpä -kehyksen kanssa. Tämä ymmärrys syöpärokotteena vaikuttaa kuitenkin 
piilottavan alleen rokotteen ja syövän ”yhteisen nimittäjän”, papilloomaviruksen, ja ymmärrys 
viruksen merkityksestä syövän kehitykselle tai jopa viruksen olemassaolosta oli hyvin vähäistä.  

Haastattelija: Mm, entäs se, papilloomavirus jolta se suojaa, tiiäks sä siitä- 
Jenna: Siitä mä en tiedä. (H6S3) 

Tytöillä ei lähtökohtaisesti ollut selkeää käsitystä siitä, mikä on papilloomaviruksen merkitys syövän 
kehittymiselle 14 , ja myös ymmärrys seksin roolista tapahtumaketjussa oli vaihtelevaa. Tieto tai 
muistikuvat aiheesta olivat heikot usein niissäkin tapauksissa, joissa tiedettiin, että rokotteen on 
tarkoitus suojata kohdunkaulan syövältä, kuten Heidin tapauksessa. 

Haastattelija: Mm. Okei, joo. Entä tiiäksä siitä, ää, siitä papilloomaviruksesta tai siitä että niinku mitä 
varten se on se rokote jotain? 
Heidi: Joo kohdunkaulan syöpää (epävarmasti) vart-, vastaan. 
Haastattelija: Joo. Ootsä, tiiäks sä siitä kohdunkaulan tai siitä että miten se niinku tarttuu tai muuta? 
Heidi: (E-) ihan sadan prosentin varmuudella. 

                                                14 Selkeällä käsityksellä viittaan sen kaltaiseen perusymmärrykseen seksin, syövän ja viruksen suhteesta, joka esimerkiksi rokotekampanjassa annetaan: että virus tarttuu seksiteitse, mutta virus ei aiheuta välittömästi tai automaattisesti syöpää. Ymmärrettävästi tytöillä ei voinutkaan olla lääketieteellisesti kattavaa tietoa aiheesta. 
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Haastattelija: Mitä? 
Heidi: Ei ihan sadan prosentin varmuudella. 
Haastattelija: Tartu, vai? 
Heidi: Nii tai niinku et tiedä niinku miten (se tarttuu). (H1S3) 

Viruksen hahmottaminen syövän aiheuttajana voi epäilemättä olla aikuisellekin haastava asia 
hahmottaa. Heidin tapauksessa epävarmuuteen sekoittui lisäksi todennäköisesti arkuutta puhua 
aiheesta. Epätietoisuus viruksen roolista saattoi välillä kuitenkin johtaa hyvinkin virheellisiin 
käsityksiin. Eräs tällainen liittyi tartunnan yleisyyteen. Iidan luokkakaverit olivat todenneet, että virus 
ei ole kovin yleinen tai tartu helposti, eikä rokotteen ottaminen siksi ole järin välttämätöntä. 

Haastattelija: Miks sä ajattelet et jotkut ei kokenu sitä tarpeelliseks? Tai niinku? 
Iida: No, mm, jotkut mun kaverit vaan ei niinku halunnu ottaa sitä koska ne ei kokenu sitä ollenkaan 
että, siin oli kuitenki, niin, niinku, ne sano et siin oli kuulemma pieni tarttumisriski, niitten mielestä, 
niin siks. (H3S6) 

Iidan ja hänen luokkatoveriensa tapauksessa kysymyksiä tartunnasta oli pohdittu omalla erityisellä 
tavalla. Terveysauktoriteettien sanomaa ei joko uskottu, tai yleisyyskysymys luettiin kampanjan 
ensisijaisen syöpäviestin alta niin, että viruksen yleisyydestä huolimatta itse syöpä on harvinainen. 
Pohdintaa aiheuttikin tytöille tämä syövän ja viruksen – sairauden ja sairausriskin – sekoittuminen ja 
niiden välisen rajan hämärtyminen. Kuten tutkielman toisessa luvussa kävin läpi, papilloomavirukset 
ja myös niiden syöpää aiheuttavat tyypit ovat hyvin yleisiä, mutta vain osalle viruksen saaneista 
kehittyy syöpä. Käsitys tartunnan harvinaisuudesta saattoikin johtaa ”väärin” perusteltuun 
päätökseen rokotteen ottamisesta tai ottamatta jättämisestä, kuten Iidan ystävien tapauksessa. Kuten 
edeltä käy ilmi, kokonaisuudessaan tytöillä oli hyvin heikko ymmärrys HPV:n roolista, ja syöpä ja 
virus sekoittuivat tyttöjen puheessa aiheuttaen väärinymmärryksiä. 
6.3 Riskittä riskiä vastaan 

Päätöksentekoprosessiaan kuvatessa haastatellut korostivat usein rokotuksen ottamisen 
haitattomuutta. Pääosin tytöt suhtautuivat luottavaisesti rokottamiseen, ja uskoivat rokotteesta olevan 
enemmän hyötyä kuin haittaa. Esimerkiksi Maria pohtii rokotteen hyötyä lähinnä haitattomuuden 
kannalta, ja uskoo rokotteen tekevän tehtävänsä. 
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Haastattelija: Nii, okei, joo. Ääm, mm, ajatteliksä, tai ajatteletko, että se pitää se rokote, ku sä sanoit 
just että jossain testeissä pitää sit ehkä käydä tulevaisuudessa, ajatteleks sä et se rokote pitää sut sit 
kuitenki paremmin terveenä kun, kun ilman? 
Maria: Joo. Kyl mä uskon että se on niin, et emmä usko et siin on niinku todellakaan niin paljon 
haittaa ja, ja että, että se kyllä pitää ihan hyvin, se mitä sen pitää tehä, tekee sen. (H2S5) 

Haitattomuuteen liittyi myös kysymys rokotteen turvallisuudesta. Vaikka haastattelemani tytöt 
suhtautuivat itse rokotteeseen melko luottavaisesti, kuului heidän kertomassaan se, että 
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten sitä, onko rokotetta tutkittu tarpeeksi, oli myös aktiivisesti 
pohdittu. Toisaalta aiheita ei välttämättä ollut mietitty sen syvällisemmin, ja turvallisuuteen liittyvät 
pohdinnat kuuluivat usein nimenomaan ulkopuolisten tai keskustelukumppaneiden huolena. 
Esimerkiksi kavereiden vanhemmat olivat saattaneet miettiä sitä, onko rokotetta testattu tarpeeksi, ja 
haastatellut viittasivat tietoon näistä huolista haastatteluissa, ilman että olivat miettineet aihetta 
niinkään itse. Huolet jäsentyvät sosiaalisesti, yhdessä ja muualta kuultu tulee tätä kautta osaksi myös 
yksilöllistä pohdintaa. Haastateltujen tapauksessa huolet puretaan esimerkiksi vanhempien kanssa 
käytyjen keskustelujen avulla. 

Haastattelija: Joo. No hyvä. Mm, oliks se sun mielest niinku ihan silleen helppo päätös että, et sä otat 
sen, vai sä et, mietiks sä sitä sen enempää vai oliks vaan silleen et ku äiti oli 
Maria: […] no ensin mä olin että joo totta kai otan, mutta sitte mä kuulin että jotkut ei halua ottaa ja 
sit mä myös kuulin että, että jossain jonkun äiti niin oli sanonu että sitä ei oo kuulemma testattu 
tarpeeks ja mä nyt en sitä hirveesti säikkyny ja sit mä juttelin vähän äidin kaa ja me tultiin kuitenki 
sitte, yhessä siihen tulokseen, öö, aika helposti, että, et se kantsii ottaa. 
Haastattelija: Joo. Mites toi et testattu tarpeeks ni niinku, mistä se, oliks se jonku siis just kaverin äiti 
tai joku? 
Maria: Must tuntuu et joo että, että kyllä niitä on sellasia tyyppejä jotka uskoo niinku ettei noita 
rokotteita oo niinku testattu viel tarpeeks, mutta, mm, mutta mä aattelin että on niinku ihan hyvä 
niinku vaan varmistua. (H2S5-6) 

Marian kohdalla tieto jonkinlaisista ”rokotekriittisistä” on olemassa, mutta nämä ulkoistetaan 
vieraaksi ryhmäksi, ”sellaisiksi tyypeiksi”. Luottamus terveysviranomaisiin on kuitenkin suurempi 
kuin usko esimerkiksi kavereiden vanhempiin, ja rokotteen ottamisen pohditaan olevan parempi 
vaihtoehto kuin rokottautumattomuuden. Toisaalta rokotteen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä oli 
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myös paikoin mietitty hyvinkin aktiivisesti ja monilta kannoilta, ja niistä oli keskusteltu esimerkiksi 
vanhempien kanssa. 

Haastattelija: Ei mitään semmosta. Joo. Oliks se, ku sä luit sitä kampanjaa ni mietiks sä jostain että, 
no et, tai ku sä sanoit vähän että mietitte vanhempienki kanssa että otetaaks se rokote vai ei ni, 
muistaks sä jotain et te oisitte jutellu jotain että, että niinku miks ei, tai et onks se niinku- 
Heidi: No et turvallisuus just et mietti sitä justiinsa että ku, eiks siinä rokotteessa yleensä anneta just 
sitä niinkun itse virusta tai jotenki sitä vaan niin ni sit me mietittiin et jos sen sillon saa sittenki, niin, 
sillä tavalla mietittiin. (H1S6) 

Heidin tapauksessa huolet liittyvät itse virukseen: vanhempien kanssa on pohdittu mahdollisuutta 
saada infektio itse rokotteesta. Vakavat haitat eivät kuitenkaan aineistoni perusteella ole tytöille 
merkittävä huolenaihe. Vaikka kysyin jokaisessa haastattelussa, olivatko tytöt pohtineet rokotteen 
mahdollisia haittoja, tulivat vakavat haitat esiin vain harvoin. Edellä kuvatun sairastumisriskin 
pohdinnan lisäksi huolenaiheina esiintyivät myös halvaantuminen ja narkolepsia, kumpikin kerran.  
Suoriin terveyshaittoihin liittyvien pohdintojen ohella pohdintaan sisältyy myös pidempiaikaisen 
terveyden pohdinta: rokote ottamalla halutaan suojautua syövältä tulevaisuudessa. Rokotteen 
ottamisen haitattomuus ja mahdollisten haittojen sietäminen tekee mahdolliseksi terveenä säilymisen. 
Maria oli punninnut rokotteen riskejä äitinsä kanssa ja lopputulemana oli, että rokotteen ottaminen 
on pienempi haitta kuin syöpään sairastuminen. 

Maria: No, kun mä kysyin että, öö, tai siis mä sanoin että jotkut meijän luokkalaiset ei ota sitä sen 
takia että ne, jostain syystä ei tiedä niinku että ei ihan niinku luota siihen mutta mun äiti sit kerto että, 
öö, et se ois silti niinku ihan hyvä ottaa et se on kuitenki, ihan niinku mieluummin otat sen ku syövän 
(naurahtaa), hyvä varmistua kaikelta. (H2S3) 

Useat tytöt sanoittivat omaa punnintaansa samaan tapaan: rokote on pieni hinta syövältä 
säästymisestä. Tähän liittyen kiinnostavaa oli, että vaikka lyhen aikavälin haittavaikutuksia jouduttiin 
paikoin pohtimaan paljonkin, ja rokote haluttiin ottaa, ei nimenomaisesti syöpään sairastumista nähty 
keskimäärin kovinkaan todennäköisenä. Rokotteen ottaminen on sen sijaan varman päälle pelaamista. 
Näin oli esimerkiksi Lauran tapauksessa. Hän oli ottanut rokotteen ollakseen varuillaan, vaikkei 
uskonut syöpään sairastumisen todennäköisyyden olevan suuri. 

Haastattelija: Okei, noni. Ää, uskotsä et se oli niinku hyvä tai et sä pysyt paremmin terveenä sen 
niinku- 
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Laura: No emmä usko et sillä on kauheesti mitään vaikutusta oo koska en mä usko et kauheen useille 
tulee mikään se, mikä se on se syöpäjuttu niin tota, mutta onhan se hyvä olla silleen varuillaan ni ei 
tartte ainaka miettii sitä. (H5S3–4) 

Useampi tyttö kuvasi rokotetta tämänkaltaisen varmistumisen kautta. He eivät niinkään uskoneet, että 
syöpään sairastuminen on todennäköistä, mutta halusivat tästä huolimatta vähentää todennäköisyyttä 
sairastua ja pelata varman päälle ottamalla rokote. Vaikuttaakin siltä, että rokotteen ottamisessa on 
tytöille kyse paitsi sairaudelta suojautumisesta, myös sairastumisen pelolta ja sairastumisriskin 
kokemukselta suojautumisesta. Rokotteen ottaminen vapauttaa huolelta ja mietinnältä – se toimii 
lääkkeenä riskin kokemusta vastaan. Tätä riskiltä suojautumista sanoitettiin myös kiinnostavasti 
riskin käsitettä käyttämällä, kuten Jennan tapauksessa: 

Haastattelija: Okei, joo. Mutta tiiät, tiiät että tuo, se oli se kohdunkaulan syöpä. Miksi sä aattelit itte 
että on hyvä ottaa, tai aatteliks sä sitä sen kummemmin? 
Jenna: Kyl mä aattelin että se on hyvä ottaa jos se suojaa siltä riskiltäki että sellanen tulee ku en mä 
mitään syöpää haluu. (H6S3) 

Tällaiseen punnintaan niin ikään viittaava mutta toisaalta rokotekampanjan kehystä kyseenalaistava 
pohdinta kuuluu Heidin kohdalla. Hän ei usko rokotteen ottamisella tai ottamatta jättämisellä olevan 
kokonaiskuvassa niinkään merkitystä, sillä ajattelee, että terveyden kannalta tärkeämpää on ylläpitää 
terveellisiä elämäntapoja. 

Haastattelija: Joo. Entäs sitte se, niinku ajatteleks sä että se rokote pitää sut niinku terveenä tai, entä 
jos sä et ois ottanu tai? 

 Heidi: No, emmä usko että siinä ois ihan mitenkään hirveesti ollu sitä vaikutusta loppujen 
 lopuks koska me, meillä on tosi terveelliset elämäntavat (-) ollu, meijän perheessä. (H1S7) 
Kysymys on johdatteleva: kysymällä laajasti ”uskoa rokotteen kyvystä pitää terveenä” oli tarkoitus 
hahmottaa sitä, kuinka tytöt ymmärtävät rokotteen tarkoituksen ja sitä kautta potentiaalisen hyödyn 
suhteessa kokonaisterveyteen. Myös vastausta voi tulkita monella tapaa. Vastauksen voisi lukea 
paljastavan, ettei rokotteen käyttötarkoitusta ymmärretä: ei hahmoteta, ettei rokote voikaan suojata 
”terveyttä” laajasti ajateltuna, vaan sen käyttötarkoitus on hyvin rajattu. Heidi oli kuitenkin 
todellisuudessa poikkeuksellisen perehtynyt rokotteeseen. Siksi perustellumpi luenta onkin 
nähdäkseni, että vastaus ilmentää oman terveysjärkeilyn rakentumista rokotekontekstissa. 
Rokotekysymyksen tärkeys sivuutetaan sen nojalla, että muut terveelliset elämäntavat nähdään 
lopulta tärkeämpinä terveyden ylläpitämiseksi kuin rokote.  
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6.4 Tavallinen, erikoinen rokote 

Kuten kappaleessa 6.1 kävin läpi, rokote näyttäytyy tytöille ensisijaisesti pistämistapahtuman kautta, 
rokotteesta rokotteen tekee neulalla pistäminen. Tämä rokotteen ensisijainen merkitys yhdistettynä 
epäselvään ymmärrykseen rokotteen terveydellisistä tavoitteista ja rokotteen toimintamekanismeista, 
johtaa tilanteeseen, jossa HPV-rokote nähdään ensisijaisesti rokotteena osana eräänlaista rokotteiden 
yleistä kategoriaa, sen sijaan että se ymmärrettäisiin ensisijaisesti käyttötarkoituksensa kautta. Iida 
muistelee haastattelussa keskustelua äitinsä kanssa ja viittaa rokotteeseen, jonka hänen äitinsä on 
mahdollisesti saanut saman ikäisenä. Iida tietää, ettei rokote ole sama, mutta keskustelu äidin kanssa 
ja tieto siitä, että tämä on saman ikäisenä ottanut jonkin rokotteen auttavat jäsentämään arjen keskelle 
ilmaantunutta vaatimusta päättää rokotteen ottamisesta. 

Haastattelija: Okei. Lähinnä et ei ollu mitään haittaa. Muistaksä mitä te siit sun äidin kanssa juttelitte? 
Iida: Noo, että, niinku, mihin se esimerkiks vaikuttaa. Mut siin ei ollu mitään haittaa ilmeisesti. Niin 
sitten me juteltiin siitä että onks mun äiti esimerkiks ottanu kutosella jonku rokotteen. Niil on ilmeisesti 
ollu vähän erilainen rokote sillon. Niin siitä. (H3S2) 

Iidan kertomassa HPV-rokote yhdistyykin nimenomaan rokotteen ottamistapahtumaan ja asettuu 
yleiseen rokotekategoriaan ”jonain rokotteena”. Samalla rokotteen kytkeytyminen rokotteiden 
joukkoon liittää sen osaksi yleistä terveydestä huolehtimista. 

Martta: Mm niin joo, et yleensä just meidän, me kaikki niinku otetaan niinku rokotteet ja silleen 
meidän perheessä ja- (H9S3) 

Samanaikaisesti HPV-rokotteen ottamiseen liittyvä, tytölle itselleen kohdistettu valintapäätös ja sen 
tuoma erityisarvo tuo mukanaan jännitteen, joka rikkoo ymmärryksen rokotteesta ”minä tahansa 
rokotteena”. Esimerkiksi Lauralle rokote jäsentyy päinvastaisesti jollain tapaa erityisenä suhteessa 
”tavallisten rokotteiden” kategoriaan. Toisaalta Laura ajattelee, että HPV-rokote ei ole aivan 
tavanomainen kuvaamalla sen olevan ”vähän niinku tavallinen rokote”, toisaalta näkee, että 
rokotteesta erityisen tekee se, että se otetaan kahdessa osassa. 

Haastattelija: Se on tärkeintä, mut siis, voisitsä kertoo jotenki vähän et tiiäksä et mistä tässä, tiiäksä 
mitä tästä? 
Laura: No tota, mä olin vaan niinku kuullu siit silleen niinku et ei me ainaka puhuttu siit mitään 
esimerkiks et se oli ihan selvä et mä otan sen koska se niinku kumminki et jos sen saa nytte koulussa 
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ni se on parempi ottaa koska, mm, niin, ja kun mun isosiskoki on ottanu sen ni tota, mä olin vaan 
kuullu jotain silleen et ei se mitään ihmeellistä oo niinku, vähän niinku tavallinenki rokote vaan. Mut 
sit et se on niinku vaan kaks kertaa. Mutta, nii. Emmä niinku, emmä sillee kauheesti ajatellu sitä sillee 
et se oli mulle ihan selvää et mä otan sen. (H5S1) 

Myöhemmin Laura tuo ilmi myös suoraan, että HPV-rokote on jollain tapaa ”erikoinen” ja pohtii, 
onko rokotustapahtumaa seurannut huono-oloisuus johtunut kahden rokotteen ottamisesta 
samanaikaisesti vai nimenomaisesti HPV-rokotteen syytä: 

Laura: Mm. Ei se mummiest niinku, öö ku mä kävin siel terkkarilla nii se vaan niinku laitto sen silleen 
ja kerto sillee et se saattaa vähän sattua ja silleen mutta, ei se niinku öö ees sattunu öö mä luulin et 
se sattuu paljon enemmän, öö mutta koska se oli vähän sellanen niinku erikoinen rokote (naurahtaa), 
mutta tota se itseasiassa oli niinku ei sattunu ollenkaa sillon ku se niinku laitto sen sinne. Jos, jos mä 
vertaan siihen toiseen ku se an-, öö influenssarokote niin siin oli varmaan tylsempi se terä ku se sano 
sillein nii tota, joo ei se tuntunu sillein missään niinku. […] ni sitte mul tuli vähän niinku huono olo 
mä mietin et onks se siit niinku et mä otin kahteen käteen vai siit ihan HPV-rokotteesta että niinku et 
alko pyörryttään mut sit se autto ku sai ruokaa ja lepäs hetken makuultaan. (H5S2) 

Rokotteen jäsentyminen erityisenä tai erikoisena johtaa pohdintaan siitä, aiheuttaako se ”tavallisia” 
rokotteita merkittävämpiä sivuvaikutuksia tai sattuuko sen ottaminen enemmän kuin muiden 
rokotteiden. 
Toisaalta HPV-rokote siis ymmärretään voimakkaasti osana jonkinlaista rokotteiden yleistä 
kategoriaa, "minä tahansa rokotteena”, rokotteen käyttötarkoitusta tai laatua sen kummemmin 
problematisoimatta. Tämä heijastelee yhtäältä mielikuvaa rokotteista erityistä oikeutusta kantavana 
sanana ja lääkinnän muotona, ja toisaalta vahvistaa sitä, että tytöille rokotteessa on kyse ensisijaisesti 
pistämisestä. HPV-rokotteeseen liittyvät erityispiirteet, erityisesti sen ottaminen useammassa osassa 
sekä ottamiseen liittyvä yksilöllinen päätös, tekevät rokotteesta myös erityisen, mikä tuottaa 
monenlaisia järkeilyn tapoja. Yleinen ”rokotteiden kategoria” rakentuu sekä erottamalla HPV-rokote 
siitä, että liittämällä se siihen. 
7. KESKUSTELUN KUMPPANIT 
Rokotetta koskevien käsitysten tarkastelun kannalta keskeistä on, miten, ja keiden kanssa rokotteesta 
puhutaan. Rokotteen jaettuus ja sosiaalinen jäsentyminen on keskeistä merkitysten muodostumiselle. 
Se saa erilaisia merkityksiä eri ihmisten kanssa keskustellessa, ja ympäröivien ihmisten näkemysten 
ja käsitysten vaikutus tyttöjen päätöksentekoon ja sen itsenäisyyteen sekä toisaalta vastuuseen tehdä 
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päätös on suuri.  Samalla kampanjassa ”tyttöjen jutuksi” nimetty rokote muodostuu 
sukupuolittuneeksi myös tiedonlähteiden sekä keskustelukumppaneiden kautta: keskusteluja 
rokotteesta käydään erityisesti äitien, samassa tilanteessa olevien kavereiden, (naispuolisten) 
kouluterveydenhoitajien ja siskojen kanssa15. Eri viiteryhmien kanssa rokotteesta keskustellaan eri 
tavoin, ja eri ihmisten kanssa käydyt keskustelut muovaavat merkityksiä ja auttavat tyttöjä rokotteen 
jäsentymisessä – ja toisaalta tuottavat lisää päänvaivaa. Tässä luvussa tarkastelen näitä rokotteen 
merkityksellistymisen sosiaalisia ulottuvuuksia.  
Keskeistä kumppaneiden tarkastelussa on se, mitä se paljastaa siitä, kuinka ilmiö jäsentyy ja tulee 
mielekkääksi suhteessa keskustelukumppaneihin ja heidän näkemyksiinsä. Eri kumppanit muovaavat 
erilaisia suhteita, ja eri ryhmät näkemyksineen vaikuttavat tyttöjen omiin jäsennyksiin eri tavoin. 
Vaikka kutsun eri sosiaalisia ryhmiä ”keskustelun kumppaneiksi”, on mukana myös muita tekijöitä, 
joihin suhteessa merkitykset rakentuivat. Aina varsinaisia keskusteluja ei käyty, ja mukana ovat 
lisäksi virallista rokotetietoa edustavat kampanjamateriaalit. 
7.1 Vertaiset 

Lähes kaikki haastateltavat olivat keskustelleet rokotteesta ja sen ottamisesta vertaistensa, eli samaan 
aikaan ja saman rokotuspäätöksen edessä olevien ikätovereidensa kanssa. Yleisimmin tämä tarkoitti 
ainakin omia luokkatovereita. Tyypillisimmillään vertaisten kanssa on käyty hyvinkin yksinkertainen 
keskustelu siitä, aiotaanko rokote ottaa. 

Haastattelija: Okei, joo. Aa, entä kavereiden kanssa, muistaksä et sä juttelit (öö, tai) tai et sä oisit 
kuullu et siit jutellaan tai, tai mitään semmosta? 
Ilona: Siis kyl me silleen kysyttiin ku kaveril oli terkkatarkastukset että otit sä sen rokotteen, sit se oli 
sillee joo sit mä olin sillee joo mäkin otin, sillee ei mitään kummempaa. Mun mielest, tyyliin kaikki 
meijän luokan tytöt otti sen. 
Haastattelija: Okei 
Ilona: Tai en mä ainakaan tiedä et kukaan ei ois ottanu. (H8S2) 

                                                15 Haastatteluissa puhuttiin usein vanhemmista yhteisesti, mutta tarkemmin kysyttäessä nämä vanhemmat olivat käytännössä useimmiten äitejä, ja isien kanssa rokotteesta keskusteltiin harvoin. Siksi keskityn vanhempien sijaan äitien kanssa käytyihin keskusteluihin. Muihin kuin edellä mainittuihin haastatteluissa puolestaan viitataan harvoin, ja silloinkin usein sivulauseessa, minkä vuoksi rajaan tarkastelun edellä mainittuihin ryhmiin. Muita haastatteluissa vilahtaneita olivat ainakin tutut lääkärit, opettajat ja veljet sekä luokkalaiset pojat. 
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Vertaisten näkemykset ja heidän kanssaan käydyt keskustelut ja erityisesti luokkakokonaisuus ovat 
tärkeä osa rokotteen merkityksellistymistä. Luokkatovereiden kanssa käyty, rokotetta koskeva 
keskustelu ei tästä huolimatta välttämättä sisällä juuri muuta, kuin tiedon siitä, onko luokkatoveri 
ottanut tai aikooko ottaa rokotteen. Tästä huolimatta saman luokan tytöillä saattoi olla jopa täysin 
päinvastaiset käsitykset siitä, kuinka moni luokkatovereista oli ottanut rokotuksen. Ensimmäisessä 
haastattelemassani luokassa yksi haastateltava kertoi, ettei hänen lisäkseen juuri kukaan ole ottanut 
rokotetta, siinä missä toinen saman luokan tytöistä oli sitä mieltä, että kaikki tai ainakin lähes kaikki 
olivat ottaneet sen.  
Luokkakavereiden kanssa keskusteluissa rokote jäsentyykin ennen kaikkea jaettuna tapahtumana ja 
kokemuksena. Piikin antaminen käsivarteen on jännittävä ja pelottavakin asia, joka odottaa luokan 
tyttöjä, tai muita saman ikäisiä tovereita samanaikaisesti. Vertaisten välillä käydyissä keskusteluissa 
korostuvat rokotuksen antamiseen liittyvät arkielämän kokemukset kuten kipu ja mahdolliset lyhyen 
tähtäimen sivuvaikutukset kuten huono olo tai kyvyttömyys nostaa käsiä, terveystarkastusten tai 
rokotteiden antotilanteiden aikataulut ja niihin osallistumisen järjestykset. Saattoi myös olla, että 
tapahtuma jaettiin vertaisten kanssa – esimerkiksi Lauran ystävä Tilda oli omasta toiveestaan tullut 
Lauran mukaan, kun tämä oli mennyt terveydenhoitajan vastaanotolle ottamaan rokotusta.  

Haastattelija: Joo, tota, oliks se järkätty just silleen et te meette niinku yhessä ottaan ne tai- 
Laura: Joo tai siis silleen et sai niinku, jokasella oli niinku oma vuoro niinku viikon ajan sillein niinku 
vuorotellen, mutta sitte tota, no Tilda halus tulla mun kaa ja että mä olin vähän silleen että no tuu vaa, 
sillee niinku et sai kyl mennä yksin mut mä nyt otin Tildan mukaan. (H5S2) 

Vertaiset jakavatkin keskenään vertaistukea yhteisen kokemuksen ympärillä. Tämä saattoi tarkoittaa 
konkreettista paikallaoloa rokotetta antaessa, kuten Lauran tapauksessa. Lisäksi tytöt olivat saattaneet 
etukäteen valistaa tovereitaan rokotteen ottamisesta. Esimerkiksi rokotteeseen hyvin perehtynyt ja 
sen ottamiseen määrätietoisesti suhtautunut Heidi oli rauhoitellut ystäviään, jotka olivat jännittäneet 
tapahtumaa. 

Haastattelija: …kuitenki, joo. Tota, muistaksä että ennen sitä tai sen aikana tai muuten, ooksä niinku 
jutellu tosta rokotteesta jonku kanssa tai? 
Heidi: Joo meijän luokkalaisten. 
Haastattelija: Luokkalaisten. Mitä te ootte? 
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Heidi: Noo, esimerkiks just sitä että miten se on palautunu se käsi ja sitte että sattuko se paljon tai, 
toi on tommonen niinku, niinkun ja jos joku ei ollu viel ottanu sitä ni sit niinku, osas vähän auttaa sitä 
siinä, (tilanteessa). 
Haastattelija: Joo, miten tota kun sä sanoit että sä oot ollu tukena kavereille, niin niinku miten tai että 
just tsempannu vai? 
Heidi: No, mä oon ihan ollu sillein rauhallinen ja kertonu niille et se ei satu yhtään jos sä pidät vaan 
rentona käden et, niinku, mun mielest se oli ihan normaali niinku rokotus vaan et mä olin vaan niinku 
tottunu niihin niin paljon vaan jo että. (H1S2) 

Vaikka rokote jäsentyy näissä keskusteluissa ennen kaikkea tapahtumaisuutensa kautta, avaavat 
keskustelut rokotteen ottamisaikeista oven myös rokotekriittisten näkemysten liikkumiselle. Vertaiset 
olivatkin keskeisin kanava kriittisempien näkemysten kulkeutumiseen haastateltavieni korviin. Kuten 
luvussa 6.4 nostin esille, useimmiten kriittisistä näkökulmista kerrottiin viitaten toissijaisiin 
lähteisiin, esimerkiksi ”luokkakavereiden äiteihin”, ”kavereiden luokkalaisiin” tai muihin ”sellaisiin 
tyyppeihin”, joista kavereiden kautta oli kuultu. 
Varsinkin luokan mielipidevaikuttajien esiin tuomat kriittiset näkemykset saattavat merkittävästi 
jäsentää sitä, minkälainen keskustelu rokotetta koskien luokassa on ilmoilla kollektiivisesti. Heiltä 
kuultu kriittinen puheenvuoro oli saattanut esimerkiksi pistää alulle rokotteen turvallisuutta koskevan 
pohdinnan. Tämä saa tytöt pohtimaan aihetta aktiivisesti sekä luokan kesken yhteisöllisesti, että 
yksilöllisesti. Tällaisessa tapauksessa keskustelu muotoutuu eräänlaiseksi vuoropuheluksi, jossa 
kukaan ei ole välttämättä kovin voimakkaasti tai mustavalkoisesti mitään mieltä, vaan kaikki ovat 
epävarmoja ja kriittiset näkemykset pysyvät edelleen ulkoisina ja kunkin kohdalla erikseen 
pohdittavana. Tämä on voinut tarkoittaa esimerkiksi sitä, että luokassa kiertää erilaisia juoruja 
rokotetta koskien, ilman että oikein kukaan tietää mistä on kyse. Seuraavassa aineistokatkelmassa 
yhdessä haastatellut Minttu ja Veera keskustelevat viruksen tarttumisesta. Luokassa oli kiertänyt 
kriittisiä huhuja liittyen rokotteen ainutlaatuisuuteen tartunnan ehkäisijänä.  

Haastattelija: Okei, joo. Mielenkiintosta. Mm, eli se niinku mietitytti se, se tarttuminen sitte kuitenki 
jonkun verran tai se? 
Veera: Mm, koska ei oikein ite tienny mitään ku kaikki vaan puhu jotain 
Minttu: Mm. 
Haastattelija: Nii just. (…) Kiersiks siitä siis sitte paljonki sellasii eri käsityksiä että mi- miten se? 
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Veera: Mm, joo, aika paljon. Et ku silleen ku (pojatki) kerro tai ku ne ei oikein tienny siit mitään nii 
sit ne kerto kaikkii jotain juttuja kaikille ja sit kaikki puhu jostain ja ja sit jotkut puhu jostain. Ja sit ei 
oikein ite tienny et mikä on niinku totta ja mikä ei ku kaikki vaan puhu niinku, erilaisista asioista. 
Haastattelija: Ai pojatki osallistu siihen? 
Veera: Joo, koska no, kai nyt jos joku puhuu nii se kyl se sit leviää koko luokalle se koko juttu. 
(H11S11) 

Tässä tapauksessa keskusteluun olivat osallistuneet myös pojat. Kiinnostavaa on, miten Veera kuvaa 
että ”juttu leviää koko luokalle”. Näin oli käynyt kahdessa haastattelemassani luokassa: rokotteesta 
muodostui hetkellinen ”uutinen” ja tapahtuma, josta koko luokka kuhisi, kunnes asia unohtui ja tilalle 
tuli jotain muuta. Tämä kuhina vahvistaa edelleen sitä, miten rokote muodostuu eräänlaiseksi arjen 
interventioksi 12-vuotiaiden elämään. Tapahtumasta rakentuu vertaisten kesken merkityksellinen 
tapahtuma johon liittyy myös yhteisöllinen tiedon jakamisen taso, kun tapahtumaan liittyvää 
kokemusta eletään ja siihen liittyviä tietoja ja pohdintoja jaetaan luokan kesken. 
Veeran ja Mintun luokassa keskustelua olivat johtaneet kriittisesti suhtautuneet Lilli ja Minea. He 
olivat paitsi kritisoineet rokotetta, tuoneet myös tätä koskevia omia tulkintojaan luokaan 
tietoisuuteen. Tässäkään tilanteessa luokan rokotekriitikot eivät olleet kuitenkaan esimerkiksi 
painostaneet muita luokkatovereita rokotteen ottamatta jättämiseen. 

Veera: Lilli ja Minea niin ne yl-, ne sano meille sellasta kaikkee niinku että- 
Minttu: -sitä ei kannata ottaa 
Veera: -koska siitä, siitä voi tulla joku, mikä se oli, joku narpoleksia tai joku tämmönen 
(Minttu naurahtaa) 
Minttu & Veera: (naurahtaen) Joku semmonen 
Veera: Ja sitte joku tälleen että, ne ei halunnu siks ottaa, ja sit ne sano meilleki vähän silleen että 
oottekste nyt aivan varmoja et haluuttekste (ottaa sen) ja silleen, mut, kyl me sit haluttiin ottaa se 
Minttu: Mut ei ne siis meitä silleen estäny ottamasta sitä 
Veera: Nii, eikä ollu silleen että ette todellakaan saa ottaa vaan silleen niinku sano vaan et siit voi 
tulla (sitä että) (H11S8) 
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Vertaistuki on keskeinen osa rokotteen ottamisen kokemuksellisuutta. Toisaalta luokassa kiertävät 
huhut saattavat hämmentää, ja luoda tarvetta omaan pohdintaan, toisaalta rokotteen ottamista 
pohditaan myös kollektiivisesti. Tällöin rokotetapahtuman aikaansaamassa kuhinassa tuodaan ilmi 
mahdollisia riskejä ja luodaan yhdessä tapoja ymmärtää niitä. Näitä ristiriitoja saatetaan edelleen 
purkaa yksin tai yksittäisen kaverin kanssa. Vaikka vertaiset ovat keskeinen viiteryhmä 
rokotepäätöksenteossa, on päätös kuitenkin lopulta yksilöllinen, ja oman päätöksen ja 
ryhmänäkemysten välillä saattaa olla ristiriitoja. Yhdenkään haastateltavan kohdalla luokassa 
ilmenneet selkeän kriittiset näkemykset eivät olleet vaikuttaneet rokotepäätökseen niin, että rokotetta 
ei olisi otettu. ”Bestiksiksi” tunnustautuvien Mintun ja Veeran keskinäinen suhde on myös omiaan 
kuvaamaan vertaisten keskeistä merkitystä parhaimmillaan. Tytöt olivat eläneet rokotepäätöstä ja 
osallistuneet luokan sisäisiin keskusteluihin nimenomaan kahdestaan. Heillä oli yhteinen näkemys, 
he asemoituivat suhteessa luokan keskusteluihin ”meinä” – ja tulivat myös haastatteluun yhdessä. 
7.2 Edelläkävijät 

Erotuksena vertaisiin tarkastelin erikseen edelläkävijöiden ryhmää, jolla viittaan vanhempiin 
kavereihin ja isosiskoihin, jotka olivat käyneet saman rokotepäätöksen läpi jo ennen haastateltavia. 
Heidän merkityksensä ja roolinsa keskustelukumppaneina ja rokotepäätöksenteon eräänlaisina 
viitehenkilöinä poikkesi vertaisista keskeisesti. Siinä missä vertaisten kanssa aihetta mietittiin 
yhdessä aktiivisesti, edelläkävijöiden kanssa ikä ja asema vanhemman ikäluokan edustajana nousee 
keskeiseksi. Heidän kanssaan ei niinkään keskustella aiheesta päätöksentekohetkellä, vaan heidän 
kauttaan rokotteesta on saatu tietoa jo ennen kuin rokotuspäätös on tullut itselle ajankohtaiseksi.  
Kuten vertaisten kohdalla, myös suhteessa edelläkävijöihin jäsennysten pääpaino on rokotteessa 
ensisijaisesti arkisena tapahtumana. Tässä tapahtumassa edelläkävijät näyttäytyvät 
”kokemusasiantuntijoina”. Esimerkiksi harrastusporukassa tieto rokotteesta saattaa kulkeutua 
nuorempien korviin, kun saman joukkueen vanhemmat tytöt ovat olleet poissa tai osallistuneet 
puolitehoin harjoituksiin edellisenä vuonna. 

Haastattelija: -just sillon täällä, treenaamassa. No mites ku te sanoitte molemmat että vanhemmat 
kaverit on ottanu sen, nii oottekste sit vaik jutellu niiden kanssa siit rokotteesta tai? 
Veera: No- 
Minttu: No, emmä erityisemmin 
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Veera: -mä, mä oon vaan nähny ku ne on tullu treeneihin niin ku meil on silleen että on meidän vuoden 
vanhempien ja vuoden nuorempien ryhmä (yskäisee) ni sillon ne on tullu sinne treeneihin ja sit ne ei 
oo pystyny hirveesti tekee kaikkee ku niil on ollu käsi kipee. (H11S4) 

Kiinnostavaa onkin, kuinka tytöt ovat parhaimmillaan jo vuosia ennen omaa rokottautumistaan olleet 
tietoisia rokotteesta. Vaikka esimerkiksi edellisen otteen mukaisesti Veera ei ole niinkään 
keskustellut rokotteesta vanhempien kavereiden kanssa, on ollut yleisesti tiedossa, että nimenomaan 
rokote on se, joka on vuoden yhtenä treenikertana häirinnyt osallistumista. Siskojen ja vanhempien 
ystävien rokottautuminen saattaa parhaimmillaan luoda elämään jopa eräänlaisen jännityselementin 
– rokotteen ottamista saatetaan jännittää ja jopa odottaa jo vuosia aikaisemmin. 
Varsinkin isosiskojen kohdalla rokotteen ottamista ja sitä edeltävää päätöksentekoa on saatettu 
myötäelää hyvin läheisesti. Tässä tapauksessa on lisäksi kuultu sitä koskevia keskusteluja esimerkiksi 
äidin ja siskon välillä. Tällöin edelläkävijöiden merkitys rokotteen korostuu erityisen ”positiivisena”: 
jos perheessä on jo vanhemman tyttären kohdalla keskusteltu rokotteen ottamisesta ja sisko on ottanut 
rokotteen, on rokotteeseen liittyvät kysymykset ja mahdolliset ongelmat jo selvitetty, ja rokotteen 
ottaminen näyttäytyy jopa itsestäänselvyytenä. Näin oli esimerkiksi Ilonan tapauksessa. Hänelle 
rokotteen ottaminen on selvää, koska myös isosiskot olivat niin tehneet. Taustalla vaikuttajana on 
äiti, joka pitää rokotteen ottamista tärkeänä, mutta juuri isosiskojen aikaisemman rokottamisen takia 
rokote on jo valmiiksi mietitty Ilonan kohdatessa rokotepäätöksen. 

Ilona: Joo äitin kaa me luettiin toi, noi, kaikki laput yhessä läpi. 
Haastattelija: Mm, okei. 
Ilona: Sillein. 
Haastattelija: Joo, sillon ku päätitte siitä- 
Ilona: Joo- 
Haastattelija: -tai päätit siitä? 
Ilona: -tai no se oli itsestäänselvyys et mä otan sen koska kaikki mun siskot on ottanu sen. (H8S6) 

Aineistossa edelläkävijät näyttäytyivät ennen kaikkea rokotepäätöksen helpottajina, ja vanhempien 
tyttöjen päätökset ottaa rokote tarjoavat valmiit raamit omaan päätöksentekoon. Tämä tuo esiin 
rokotteen merkitysten muovautumisen jaettuuden ja sosiaalisen ulottuvuuden. Tässä tapauksessa 
sosiaalisuus tekee päätöksenteosta helpompaa. Samalla se osoittaa, miten koko ikäluokan tyttöjä 
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samanaikaisesti koskettava rokottaminen on parhaimmillaan mieleenjäävä ja merkittävä tapahtuma 
esiteini-ikäisen tytön elämässä. Eri ikäluokkien kohtaamisessa vahvistuu samalla käsitys rokotteesta 
”tyttöjen juttuna” ja tyttöjä yhdistävänä kokemuksena. 
7.3 Rokotekampanjan viralliset edustajat 

Osana rokotekampanjaa lähetetyt THL:n tiedotekirjeet, Tyttöjen juttu -verkkosivun materiaali sekä 
rokotekampanjan lähiedustajat ja toteuttajat eli kouluterveydenhoitajat edustavat tytöille virallista 
rokotetietoa. Nämä kaikki myös kytkeytyvät toisiinsa siinä, miten rokote tulee tyttöjen elämään: 
koulun terveydenhoitaja lähettää tiedotekirjeet tyttöjen koteihin koulun kautta, ja kirjeet puolestaan 
ohjaavat etsimään tietoa edelleen nettisivulta. Nettisivulla puolestaan kehotetaan keskustelemaan 
aiheesta tarvittaessa terveydenhoitajan kanssa. Jotkut tytöistä kertoivat, että terveydenhoitaja oli 
käynyt luokassa puhumassa rokotteesta, joskin tästä saattoi olla saman luokan sisällä toisistaan 
poikkeavia muistikuvia. Vaikka erityisesti terveydenhoitajien rooli ja merkitys on moninainen, 
kutsun näitä kolmea tässä yhteydessä yhteisesti rokotekampanjan virallisiksi edustajiksi. 
Virallisiin edustajiin liittyy keskeisesti kysymys luottamuksesta. Vaikka luokassa olisi keskusteltu 
esimerkiksi rokotteen turvallisuudesta, nämä huolet eivät kohdistuneet kampanjan virallisiin 
viesteihin tai terveydenhoitajiin, vaan olivat melko abstrakteja. Päinvastoin, se että tieto rokotteesta 
tuli nimenomaan tutuilta terveydenhoitajilta, lisäsi luottamusta rokotteeseen ja auttoi jäsentämään 
siihen liittyvää epävarmuutta. Tähän liittyi lisäksi koulukonteksti, jota pidettiin luotettavana ja 
turvallisena, kuten Maisa kertoo. 

Maisa: Mä aattelin niinku et ku se on niinku, kun sitä annetaan niinku kouluissa ja näin ni pakko sen 
on olla turvallinen ja- (H4S4) 

Koulun merkitys tuttuna ja turvallisena paikkana ja vakaana instituutiona johtaa rokotteen 
jäsentymiseen ikään kuin automaattisesti luotettavana ja turvallisena ja auttaa tyttöjä käsittelemään 
rokotteeseen liittyviä huhuja ja turvallisuuskysymyksiä. Myös kysyttäessä siitä, mistä tietoa oli 
haettu, oli keskeistä ollut se, että nimenomaan tuttu terveydenhoitaja ohjasi etsimään tietoa virallisilta 
kampanjasivuilta. Tämä lisäsi luottamusta myös kampanjamateriaaleja kohtaan. Ainoat 
terveysauktoriteetteihin kohdistuvat varsinaiset huolet tai epäluottamuslauseet liittyivät jälleen 
rokotustapahtumaan itseensä. Esimerkiksi Minttu ja Veera olivat rokotusta annettaessa huolissaan 
siitä, että varsinaisen terveydenhoitajan sijaan pistoksen antoi ennalta tuntematon harjoittelija. 

Veera: Ja sit mua pelotti myös se ku sen laitto harjottelija- 
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Minttu: Nii 
Veera: -ja sit ku on viel piikkikammo nii se oli viel hirveempää ku se harjottelija (laitto sen) 
Haastattelija: Okei, oliks siinä sit se oikee, tai teijän oma terkkari mukana tai? 
Veera: Se oli aluks siinä mut sit se meni jonneki muualle ja sitte se toinen laitto sen 
Minttu: Mullaki. (H11S4) 

Tiedotekirjeiden ja terveydenhoitajien asemat kietoutuvat toisiinsa, mutta ne saavat myös toisistaan 
poikkeavia merkityksiä. Terveydenhoitajat ovat tytöille tuttuja, läheisiä ja turvallisia luotettavia 
aikuisia, vaikka heidän rooliinsa järjestelmän edustajina liittyy myös auktoriteettia. 
Kampanjamateriaalien rooli puolestaan näyttäytyy puhtaasti tiedollisena: niistä saadaan faktatietoa 
rokotteesta. Kampanjakirjeisiin ja saatavilla olevan tiedon määrään suhtauduttiin hyvin vaihtelevasti. 
Joidenkin haastateltavien mielestä kaikki tarvittava tieto löytyi jo kirjeestä tai he suhtautuivat 
niihinkin välinpitämättömästi, eivätkö he nähneet tarvetta tarkemmalle tiedonhaulle. Moni aiheesta 
vähemmän kiinnostunut haastateltava ei muistanut esimerkiksi kuulleensa koko kampanjasivuista, 
eikä ollut sellaisia kaivannutkaan. Kaikki lisätietoa etsineet kokivat kuitenkin löytäneensä sitä 
riittävissä määrin.  
Lisätiedon hakemiseen päätyminen vaati siis jonkinlaista syvempää kiinnostusta rokotetta kohtaan, 
ja virallisten tiedonkanavien kautta itsenäisesti lisätietoa oli hakenut vain muutama tyttö. Lisätietoon 
tutustuttiin usein yhdessä äidin kanssa. Kampanjasivujen merkitys jäikin sinällään useimpien 
kohdalla melko pieneksi. Velvoite etsiä tietoa aiheesta aiheutti ajoittain myös turhautumista. 
Esimerkiksi Maria koki, että tietoa suorastaan tuputettiin, ja vähemmälläkin tiedonmäärällä olisi 
selvinnyt, vaikka olikin päätynyt selvittämään asiaa myös nettisivuilta.  

Haastattelija: Joo. Okei, mm, muistaks sä siitä kampanjasta, tai siis se nettisivu, et et niinku oliks se, 
no, sä niinku et sielt tuli kaikki tieto oliks se niinku muuten sun mielest jotenki niinku hyvä tai sillee? 
Maria: Ai se niinku nettisivu? 
Haastattelija: Nii. Tai kiinnitiks sä mitään huomioo siihen? 
Maria: Oli se. No se oli ehkä vähän hassu ehkä siitä tehtiin sillon jotenki hirveen niinku iso juttu, 
emmä tiedä ehkä mä vaan suhtauduin siihen jotenki tosi päivänselväsesti mutta öö, jotenki, ni ehkä 
sitä annettiin jotenki tosi paljon niinku kaikkee. Että sellanen et mun pitäs tietää ihan kaikki siitä 
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mutta mulle ois ihan riittäny, riittäny kyllä sekin (naurahtaa) että siinä luettais ihan se että siitä voi 
tulla jotain sivuoireita ja kaikkee vastaavaa. (H1S7) 

Tiedon määrä yhdistyneenä vapauteen ja vastuuseen päättää rokotteen ottamisesta aiheuttivat 
Mariassa selvästi painetta toimia järkevästi ja perustellusti. Kiinnostukseen rokotetta kohtaan 
saattoikin liittyä myös velvollisuudentuntoa: koettiin että rokotteeseen tulee perehtyä, jotta sitä 
koskeva päätös voidaan tehdä itse. Huomattavaa oli kuitenkin, että rokotetta koskeva tiedollinen 
sisältö oli usein painunut unholaan jo haastatteluhetkellä, vaikka rokotustapahtumasta olisi ollut vain 
kuukausi tai kaksi, myös rokotteeseen verrattain perehtyneiden tyttöjen kohdalla. 
7.4 Äidit 

Tytöt keskustelivat rokotteesta eniten äitiensä kanssa. Koska niissä kouluissa joissa tein haastattelut 
oli käytössä vielä kirjallinen lupaprosessi, olivat kaikki haastatellut keskustelleet rokotteesta kotona 
vähintäänkin suostumuslomakkeen allekirjoittamiseen vaaditun ”haluatko ottaa tämän rokotteen” -
keskustelun verran. Useimmat haastateltavat olivat kuitenkin lisäksi keskustelleet aiheesta 
huomattavasti laajemmin äitiensä kanssa, ja nämä vaikuttivat merkittävästi siihen, millaiseksi 
rokotuspäätöksenteko muodostui. Esitin haastattelutilanteessa kysymyksiä vanhempiin liittyen 
puhuen nimenomaan vanhemmista. Käytännössä keskustelukumppaniksi nimettiin useimmiten 
kuitenkin äiti. Äitien ja isien rooleja rokotekeskusteluissa kuvaa hyvin Ilonan vastaus. 

Ilona: Emmä me saatiin sellatteet laput jossa se luki aika silleen selvästi et mikä se on 
Haastattelija: Joo, saittekste ne ko-, terkkarilta vai 
Ilona: Joo, terkalta, se tuli tänne ja sit se jako ne ja sit se sano että kannattaa lukee vanhempien kaa 
(-) ja sit mä luin sen äitin kaa. Ja isä oli vieressä kuuntelemassa mutta, se katto uutisia. (H2S3) 

Äidit auttavat tyttöjä tiedonhaussa: he ovat rinnalla toimivia kumppaneita, joiden kanssa otetaan 
yhdessä selvää ja etsitään tietoa, tutustutaan virallisiin kampanjamateriaaleihin ja pohditaan 
ottamisen kannattavuutta. Keskustelu äidin kanssa saattoi tapahtua terveydenhoitajan kehotuksesta, 
tytön omasta tai äidin aloitteesta. Saattoi myös olla, että äiti oli nimenomaan aktiivisempi toimija ja 
pyrki aktiivisesti ottamaan selvää asioista, siinä missä tyttö itse ei välttämättä ollut niin kiinnostunut 
rokotteesta. Äidit auttoivat purkamaan rokotetta koskevia ristiriitaisia käsityksiä toimimalla 
eräänlaisina luotettavina järjen ääninä, joiden kanssa keskusteltiin esimerkiksi luokassa kiertäneistä 
uskomuksista rokotteen haitallisuudesta.  
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Haastattelija: Joo. No hyvä. Mm, oliks se sun mielest niinku ihan silleen helppo päätös että, et sä otat 
sen, vai sä et, mietiks sä sitä sen enempää vai oliks vaan silleen et ku äiti oli, vähän nyt toistan näit 
kysymyksii- 
Maria: Joo no ei se haittaa mutta, no ensin mä olin että joo totta kai otan, mutta sitte mä kuulin että 
jotkut ei halua ottaa ja sit mä myös kuulin että, että jossain jonkun äiti niin oli sanonu että sitä ei oo 
kuulemma testattu tarpeeks ja mä nyt en sitä hirveesti säikkyny ja sit mä juttelin vähän äidin kaa ja 
me tultiin kuitenki sitte, yhessä siihen tulokseen, öö, aika helposti, että, et se kantsii ottaa. (H2S4) 

Vanhempien omilla näkemyksillä rokotteesta on keskeinen rooli rokotepäätöksen syntymisessä sekä 
siinä, millaisiksi tytön omat päätöksenteon mahdollisuudet muodostuvat. Vanhemmilla saattaa olla 
vahva näkemys siitä, että rokote tulee ottaa, toisaalta he saattavat tuoda keskusteluun myös 
kriittisempiä näkökulmia. Vanhempien näkemykset antavatkin eräänlaiset raamit tyttöjen omalle 
päätöksenteolle. Vanhemman suhtautuessa rokotteeseen myönteisesti ja kehottaessa rokotteen 
ottamiseen saa tyttö mahdollisuuden siirtää osa valinnan vastuusta selkeämmin vanhemmalleen. 12-
vuotiaalle tytölle näyttäytyy luontevana, että nimenomaan äiti on päävastuullinen henkilö terveyttä 
koskevassa päätöksessä, vaikka veto-oikeus säilyisikin tytöllä itsellään. Tämä rikkoo 
kampanjakehystä rokotteesta tyttöjen omana juttuna. Esimerkiksi Martan kuvaus ilmentää 
luottamusta siihen, että nimenomaan äiti on oikea ihminen päättämään rokotteen ottamisesta. 

Haastattelija: Mm. Joo, tota, aa, mm, oliks se sit kuitenki et vaikka sun, tai et sun äiti oli silleen et, 
vähän sitä mieltä et ehkä kannattaa ottaa, nii päätiksä siitä sitte itte että? 
Martta: No (epäröiden) mm, joo silleen, että, yleensä, niinku äiti huolehtii noist perusjutuista mut kyl 
se tavallaan niinku kysy silleen että no, sähän niinku otat tän ja sit, no et mä kyllä iteki halusin ottaa 
sen, justiinsa. (H9S5) 

Luottamus äitiin rokotteen ottamisesta päättävänä tahona näyttäytyy itsestäänselvänä ja mieluisana – 
koko vaikeaa päätöstä ei tarvitse ottaa omille harteille. Luotettavan, asioista enemmän perillä olevan 
vanhemman hyväksyntä ja myönteinen suhtautuminen auttaa jakamaan päätösvastuuta rokotteen 
ottamisesta, ja tytön oma päätöksentekotaakka keventyy. Hyvin positiivisesti rokotteeseen 
suhtautuvat äidit olivat kannustaneet rokotteen ottamiseen – esimerkiksi Minnin lääkäriäiti oli itse 
näyttänyt tyttärelleen kampanjaan liittyviä videoita, ja tässä tapauksessa panostanut siihen että Minni 
oli itse osannut tehdä ”oikean” päätöksen.  

Minni: Mm, no, äiti näytti mulle myös sitä nettisivuu tai jonkun videon kans, missä just niinkun 
näytettiin et kuinka paljon niinku saa sen syövän ja kuinka paljon siihen kuolee ja tälleen mut, eemmä 
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muuten ei niissä julisteissakaan ollu oikein mitään tietoo ne vaan oli joku niinku, mainoksia ja mä en, 
ees tienny mikä se juttu on joten- (H7S9) 

Äidin selkeä näkökanta helpotti tyttöjen rokotuspäätöstä ja osallistumalla tiedonhakuun vanhemmat 
auttoivat purkamaan rokotteeseen aiheuttamia ristiriitoja. Täysin neutraali tai välinpitämätönkin 
suhtautuminen luo puolestaan varsin toisenlaisen asetelman. Tällöin haastateltavat korostivat 
päätöksentekovastuun olleen ennen kaikkea heillä itsellään. Näin on esimerkiksi Iidan kohdalla. 
Hänelle äidin neutraali suhtautuminen ja sen aiheuttama yksinäinen päätöksenteko aiheutti 
hämmennystä. 

Haastattelija: Joo. Tuntuks se hassulta että sun pitää niinku itte päättää se, niinku et otaks sä sen vai 
et? 
Iida: No vähän. Silleen että se päätösvalta oli kokonaan mulla. Että, mä sain niinku kokonaan päättää 
et otaks mä sen rokotteen vai enkö ota sitä rokotetta. Niin se tuntu vähän hassulta. 
Haastattelija: Et sä, tai niinku meniks se, sä juttelit niinku ihmisten kaa tai äidin kaa ja luit siitä ja 
sitte sait niinku äiti, tai äiti sano jotenki niinku et saat ottaa jos haluut, tai, vai? 
Iida: Joo. Se sano että mä voin ottaa sen, tai mä en, jos mä en haluu ottaa sitä ni sit mun ei tarvi ottaa 
sitä. (H3S5) 

Äitien neutraali suhtautuminen vahvistaa kampanjassa rakennettua viestiä tytöistä oman terveytensä 
vastuullisina, järkevinä edistäjinä. Tämä luo tilaa tyttöjen omalle rokotetoimijuudelle ja antaa laajan 
vapauden, mutta myös velvoittaa vastuulliseen ja itsenäiseen päätöksentekoon. On kuitenkin 
huomattava, että samat vanhemmat saattoivat hyvinkin suhtautua rokotteeseen täysin neutraalisti, 
mutta olla esimerkiksi tukena ja apuna tiedonhaussa, eli itsenäiseen päätökseen ”kannustaminen” ei 
tarkoittanut yksin jättämistä. 
Vaikka haastatelluissa ei ollut yhtään tyttöä, joka ei olisi ottanut rokotetta, implikoi vanhempien 
luotettavuutta ja valtaa rokotepäätöksenteossa myös se, että useammat haastateltavat totesivat, että 
selvä syy rokotteen ottamatta jättämiselle olisi ollut vanhempien kielteinen suhtautuminen tai jos 
vanhemmat eivät olisi antaneet päättää rokotteen ottamisesta itse. Esimerkiksi Iida kertoo luokkansa 
yleisimmäksi syyksi rokotteen ottamatta jättämiseen vanhempien kiellon. 

Haastattelija: Entäs muistaks sä et miks, miks ihmiset ei halunnu ottaa sitä just, oliks se vaan se et ei 
oo tutkittu vai? 
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Iida: No, vanhemmat ei välttämättä antanu tai et se ei oo välttämättä tutkittu niin paljoo, tai sitte ne 
ei vaan itte halunnu ottaa koska ne ei kokenu sitä tarpeelliseks. (H3S6) 

Äidit asettuvat rokotteen virallisten edustajien, monenkirjavien rokotekäsitysten ja oman itsen väliin, 
sekä toimivat rinnalla luotettuina kumppaneina ja toisaalta myös tiedollisina auktoriteetteina. Heidän 
näkemyksensä vaikuttavat merkittävästi siihen, minkälaiseksi rokotepäätöksenteko muodostuu. 
Rakentuu eräänlainen jatkumo: mitä selkeämmin äidit puolsivat rokotetta, sitä rajatummaksi tyttöjen 
oma itsenäisyys ja samalla vastuu kävi. He auttavat puskuroimaan tietoa, purkamaan ristiriitaisuuksia 
ja osallistuvat päätöksentekoon luotettavan aikuisen roolissa. Äidit auttavat päätöksenteossa yhtäältä 
osallistumalla tiedonhakuun, ja toisaalta osoittamalla tytölle, että tämä on itse riittävän järkevä 
tekemään päätöksensä itsenäisesti. 
8. SUKUPUOLI JA SEKSUAALISUUS 
Viruksen seksivälitteisyyden ja rokotteen sukupuolittuneen luonteen vuoksi kysymykset 
sukupuolesta ja seksuaalisuudesta kulkevat mukana myös aikaisemmissa luvuissa. Tässä 
analyysiluvussa keskityn erityisesti niihin ja tarkastelen lähemmin tyttöjen ymmärryksiä rokotteen 
sukupuolittuneisuudesta sekä tämän sukupuolittuneisuuden liitoksia seksiin ja seksuaalisuuden 
tematiikkaan.  
8.1 Tyttöjen rokote, mitä muutakaan? 

Ymmärrys rokotteen sukupuolittuneesta luonteesta kuului haastateltavien vastauksissa vaihtelevasti. 
Jokainen oli huomioinut sen, että rokote annetaan ainoastaan tytöille, mutta tämä asettui yleensä 
kyseenalaistamatta kampanjassa annettuun naisten syövän kehykseen. Selkeimmin tämän kehyksen 
omaksuminen näkyi kysyttäessä suoraan, olivatko tytöt miettineet sitä, että rokote annetaan vain 
tytöille. Kahdessa haastattelussa kysymys rokotteen sukupuolittuneisuudesta sai täystyrmäyksen ja 
aiheutti suorastaan huvittuneisuutta: tytöt ihmettelivät miksi edes vihjataan, että rokotetta annettaisiin 
muille kuin tytöille, kun kyseessä on kohdunkaulan syövältä suojaava rokote. Tämä ei tyttöjen 
käsityksissä liittynyt millään tapaa poikiin, joilla ei ole kohtua. Esimerkiksi Marian reaktio ilmensi 
hämmentyneisyyttä.  

Haastattelija: Muistaksä, mietiksä sitä et miks tytöt vaan saa sen rokotteen tai vai oliks se vaan et 
okei? 
Maria: No, kyl, no, emmä tiedä siis no, ehkä sen takia että pojilla ei ole kohtua (nauraa). (H2S5) 
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Tyttöjen juttu -kampanjassa ”naisten syöpärokotteena” kehystetyn rokotteen sukupuolittuneisuus 
omaksuttiinkin yleensä sellaisenaan ja itsestäänselvyytenä. Samalla tämä itsestäänselvyytenä 
näyttäytyvä ymmärrys heijastelee luvussa 6.3 tarkastelemaani epäselvyyttä viruksen roolista syövän 
kehittymisessä: HPV:n tarttumisen mekanismeista ja seksin merkityksestä viruksen levittäjänä ei 
ollut selkeää ymmärrystä. Huomattavaa on myös se, että tämänkaltaiset huvittuneet kommentit tulivat 
tytöiltä, jotka olivat verrattain perehtyneitä rokotteeseen ja muistivat siitä keskimääräistä enemmän. 
Vähemmän aiheesta kiinnostuneet eivät vastanneet kysymykseen oikeastaan mitään, sillä he eivät 
olleet miettineet rokotteen käyttötarkoitusta tai sukupuolittunutta luonnetta välttämättä lainkaan. 
Kiinnostus rokotteeseen vaikuttikin johtavan voimakkaampaan sitoutuneisuuteen kampanjan 
ydinviestiin rokotteesta ”tyttöjen juttuna” ja syöpärokotteena, ennemmin kuin sen suurempaan 
problematisointiin. 
Joidenkin kohdalla ainoastaan tyttöjen rokottaminen oli aiheuttanut hiukan enemmän päänvaivaa. 
Tämä johti yrityksiin ymmärtää rokotteen sukupuolittuneisuutta esimerkiksi sillä, että myös pojat 
tulevat aikanaan rokotetuiksi, vaikka puheenaiheena oleva rokote onkin vain tytöille suunnattu. Iida 
perustelee pelkästään tyttöjen rokottamista nuorella iällä sillä, että pojat saavat oman 
”erityiskohtelunsa” myöhemmin – armeijassa – saadessaan siellä ”jonkun rokotuksen”. 

Haastattelija: Joo, okei. Entä sit niinku jotenki omalle kohalle tai, tai niinku, mm, tai niin te puhuitte 
vähän siitä et niinku miks me saadaan tää näin nuorena ja mut pojat ei? 
Iida: Mm pojat kai saa armeijassa jonkun rokotuksen, niin siitä me puhuttiin. Että niillekin on tulossa 
siis rokote vähän isompana. Mutta me ei tajuttu et miks tytöille tulee se niinku näin nuorena et miks 
meille ei tuu sitte vaik saman ikäsenä ku pojille. (H3S6) 

Vaikka vain tyttöjen rokottaminen herättääkin kysymyksiä, tulee kyseisen rokotteen sukupuolittunut 
luonne ymmärretyksi sitä kautta, että myös pojat saavat (ainakin Iidan käsityksen mukaan) jonkin 
rokotteen, vaikkakin myöhemmin. Kysymys sukupuolten eroista jäsentyykin kiinnostavalla tavalla 
tyttöjen arkiymmärryksen ”luonnollista” ja kyseenalaistamatonta sukupuolijakoa noudatellen. 
Poikien paikkana näyttäytyvä armeija ja tähän liittyvä luonnolliseksi ymmärretty sukupuoliero 
ulottuu tekemään vain tytöille annettavasta rokotteesta ymmärrettävämmän. Iidan ja hänen ystäviensä 
tapauksessa jäljelle jää vielä kysymys siitä, miksi juuri tytöt saavat rokotteen niin nuorena, kun pojat 
saavat omansa vasta armeijassa. Pohdinnassa nousee esiin jälleen se, miten rokote jäsentyy 
ensisijaisesti ”rokotuksena”, piikkinä ja yleisenä kategoriana. Keskeistä on rokotus toimenpiteenä, ei 
niinkään sen käyttötarkoitus. Samankaltainen ymmärrys kuuluu Ilonan vastauksessa. Hänelle 
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pelkkien tyttöjen rokottaminen näyttäytyi sisäistetyssä naisten syöpärokote -kehyksessä positiivisena 
asiana, eräänlaisena etuoikeutena, josta pojat jäävät paitsi. 

Haastattelija: Joo. Ja, tuntuks se sust hassulta et vaan tytöt sai jonku rokotteen vai mitä sä mietit 
siitä? 
Ilona: Tai no, no ei mummiest se tuntunu kauheen hassulta mutta, öö, kyllää, ois se ihan ok jos pojatki 
sais jonku rokotteen syöpää vastaan. (H8S3) 

Rokotteen sukupuolittunut luonne asettuu siis useimmiten kampanjassa luonnollisiksi määrittyviin 
sukupuolittuneisiin kehyksiin, ja pelkkien tyttöjen rokottamista oli muilta kanteilta mietitty vain 
harvoin. Minnin perheessä keskusteluun oli herännyt kuitenkin kysymys siitä, onko rokote järkevää 
antaa vain tytöille. Pikkuveljen iloitessa siitä, ettei tämän tarvitse ottaa rokotetta, oli lääkärinä 
työskentelevä äiti huomauttanut, ettei tämä välttämättä pidä paikkaansa, vaan myös poikien olisi 
syytä rokottautua: 

Minni: Esim mun pikkuveli, oli sillein, onneks mun ei tarvi ottaa sitä mut sit äiti sano et kyllä sen 
tarvii 
Haastattelija: Ai sano? 
Minni: Joo. 
Haastattelija: Okei, mit- 
Minni: Koska kuulemma pojatki levittää sitä (myös)  
Haastattelija: Joo-o, tiiäksä siitä sen enempää et miten se tarttuu tai- 
(ei vastausta) (H7S2) 

Minni pääsikin pohdinnassaan kenties lähimmäs ymmärrystä siitä, miten rokotteen kohteena oleva 
papilloomavirus ei ole sukupuolittunut, vaikka kohdunkaulan syöpä on. Samalla esille nousi 
kysymyksiä viruksen leviämisen luonteesta – huolimatta siitä, että Minni ei tiennyt tai kertonut 
tietävänsä enempää tartunnan tavoista. Äidiltä tuleva näkemys siitä, että pojat ovat osavastuullisia 
levittäessään virusta rikkoo kampanjan viestiä rokotteesta tyttöjen juttuna sekä tähän liittyvää tyttöjen 
ja naisten yksilöllistä vastuuttamista. Varsinainen ”naisten syöpärokote” -kehys ei tästä huolimatta 
tule varsinaisesti kyseenalaistetuksi, sillä poikien rooli nähdään vain levittäjän roolissa. Vaikka Minni 
itse ei aihetta syvällisemmin pohdikaan, on hänellä perusymmärrys siitä, ettei virukselta 
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suojautuminen ole vain ja ainoastaan yksityisasia, vaan leviämisessä myös muilla ihmisillä on 
merkitystä. Myöhemmin Minni vielä toteaa, että aihe on liian vaikea käsiteltäväksi vasta 
neljäsluokkalaisen pikkuveljen kanssa. Tämä pohdinta rokotteen leviämisen tavoista kuljettaa 
tarkastelemaan seksuaalisuuden tematiikkaa. 
8.2 Kysymyksiä seksuaalisuudesta 

Seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä keskusteltiin haastatteluissa vaihtelevasti – ja 
välillä ei keskusteltu lainkaan. Kuten olen edellä kuvannut, osa tytöistä oli selvästi aidosti 
tietämättömiä rokotteen funktiosta tai papilloomaviruksen merkityksestä syövän kehittymiselle, ja 
sen myötä myös seksin roolista asetelmassa. Osaa aiheesta keskusteleminen selvästi ujostutti, ja he 
kielsivät tietävänsä siitä mitään. Kuitenkin myös seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset olivat 
askarruttaneet mieltä ja niistä myös puhuttiin. Tämä pohdinta yhdistyi helposti yleiseen 
epätietoisuuteen viruksesta. Epävarmuus siitä, miten jokin syöpää aiheuttava voi tarttua yhdynnässä, 
saattoi johtaa virheellisiin ja jopa potentiaalisesti haitallisiin käsityksiin, kuten esimerkiksi Marian 
tapauksessa. 

Haastattelija: Joo. Tiiäksä miten se tarttuu, tai se niinku et niinku miten se tarttuu ja muuta siitä - 
Maria: Mm. Mä en must tuntuu et se niinku saattaa just tarttuu jossain, emmä tiiä, (yhdynnässä) 
(naurahtaa)- 
Haastattelija: Joo. 
Maria: -mutta, öö, mä en silti oo varma et miten se on mahollista koska niinku että se kuitenki niinku, 
ehkä se on sit vaan se virus joka tulee siitä, en tiedä. Mutta nii. Tai sit se saattaa ihan mut mä en oo 
ihan ees muista ku siit on niin kauan mutta kai sit siin oli ehkä joku sellanen et se voi myös niinku 
tulla ilmanki sitä. Että, että, nii. Mut sitä on tosi kuulemma niinku vaikee havaita tai jotain että kantsii 
ottaa se rokote tai jotain vastaavaa. 
Haastattelija: Mm, se on ihan totta. Ja joo. Se on, siitä se tulee siis niinku se on se pää. Mm, mm-
hmm, tuntukse se hassulta silleen jotenki et sun pitää nyt ottaa tommonen rokote joka niinku tavallaan 
niinku et sä oot vasta ykstoista tai kakstoista- 
Maria: Oli se vähän. Oli se vähän että niinku että aikas niinku todella ennaltaehkäsevää koska ei 
tässä nyt olla niinku vielä niinku, emmä aatellu nyt niinku saa ees niinku mahollista saada mitään 
tartuntaa saada moneen vuoteen mutta, aattelen että sitte, että ehkä se sitte siihenkin on sitte varmaan 
joku syy et se kantsii ottaa tietyllä iällä. (H2S6) 
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Ote kuvaa aiheeseen liittyvää epäselvää ymmärrystä, jota tarkastelin luvussa 6.3. Samalla se kuvaa 
hyvin sitä, miten seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset aiheuttavat epätietoisuutta: epäselvyys siitä, 
mikä on virus ja mikä sairaus, miten tarttuminen liittyy seksiin ja miten rokote voi suojata syövältä, 
yhdistyvät epämääräiseksi pohdinnaksi siitä, miten seksistä voi saada syövän. Vaikka Maria liikkuu 
kohti lopputulosta, jossa päättelee, että itse syöpä ei tartu seksissä, asettuu lopulliseksi ratkaisuksi 
pohdintaan kuitenkin rokotteen ottaminen. Tyttöjen juttu -kampanjassa rokotetta markkinoidaan 
paljolti papilloomavirusten yleisyydellä: suojautuminen on mahdollista ainoastaan rokote ottamalla. 
Marian kertomassa tämä ilmenee selvästi: rokotekampanjan ja -päätöksenteon herättämät 
kysymykset jäsentyvät kampanjan mukaisesti ottamalla rokote. Myös Marian tapauksessa kampanjan 
suojautumisviesti voittaa, ja hän luottaa epäselvyyksistä huolimatta rokotteen suojaavuuteen.  
Kiinnostavaa on myös Marian pohdinta rokotteen ottamisen iästä. Hän miettii viruksen tarttumisen 
tapoja suhteessa rokotteen ottamiseen nuorella iällä, toteaa sen olevan ”todella ennaltaehkäisevä” ja 
päättelee, että rokotteen ottamiselle nuorena on oltava jokin pätevä syy. Kysymys iästä paljastaa, 
miten päätös rokotteen ottamisesta pakottaa nuoren tytön miettimään tulevaisuuden terveyttään. 
Aiheen ymmärtäminen vaatii aktiivista pohdintaa: miltä rokote oikeastaan suojaa, miksi se pitää ottaa 
niin nuorena ja miten on mahdollista, että seksi ja syöpä liittyvät jollain tapaa toisiinsa? 
Merkillepantavaa on myös se, että Maria oli ottanut rokotteesta selvää melko paljon. Hän hahmottaa, 
ettei itse syöpä voi tarttua yhdynnässä, mutta on tästä huolimatta epävarma siitä, kuinka virus tarttuu. 
Osa pohdinnasta jää avoimeksi, mutta luottamus terveydenhuollon asiantuntijoihin johdattaa 
lopputulemaan, että kaikelle ”on oltava syy”. 
Kysymykset seksuaalisuudesta olivat haastateltaville vaikeita ja kysyttäessä tarttumisen teistä monet 
eivät uskaltaneet kertoa aiheesta, vaikka ruumiinkielestä saattoikin päätellä, että seksin osuudesta 
oltiin selvillä. Monet seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset aukesivatkin paremmin vasta kysyttäessä 
kiertäen, juurikin esimerkiksi iästä, jossa rokote annetaan. Näin oli myös Veeran ja Mintun 
tapauksissa. Kumpikaan tytöistä ei suoraan kysyttäessä paljastanut tietävänsä mitään siitä, kuinka 
virus tarttuu, mutta hahmottivat sen kuitenkin olevan tavalla tai toisella kytköksissä murrosikään. 

Haastattelija: Ette tiiä, okei. Tota, (tauko) mm, mites se mietittekste sitä että ku se annetaan 
kuudennella se rokote jo, sitä aikaa et miks, miks just kuudennella tai että tuntuks se- 
Minttu: No, kyl se ehkä vähän mietitytti mutta- 
Veera: No kyl se nyt silleen 
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Minttu: -mut kyl se periaattees on ihan loogista tai, silleen 
Veera: -silleen koska jos se annettais ykkösellä niin ku ei meil ykkösellä oo niinku viel murrosikä tai 
(mitään tällasta) nii sit se vois olla vähän silleen (niinku) 
Haastattelija: Mm, mm. 
Veera: Ja, ja niinku, silleen. Ni ei se oikein ykkösille varmaan ois mikään tai ei ees kolmosille niinku 
viel mikään semmonen öö, ei oo tarvetta sille rokotteelle ehkä (H11S10) 

Tässä tapauksessa rokotetta ei siis nähdä niinkään liian aikaisin annettuna, vaan kysymys 
ymmärretään toisin: olisiko rokotteen voinut antaa jo nuorempana? Tieto lähestyvästä murrosiästä 
auttaa hahmottamaan ikäasiaa ja siihen liittyvää kysymystä seksuaalisuudesta – Veeran näkemyksissä 
12 vuotta on sopiva ikä, jossa tarve rokotteen suojalle on olemassa tai lähellä, toisin kuin selvästi 
nuoremmilla. Samalla vastaus paljastaa, että tytöt, jotka ovat aikaisemmin haastattelussa vakuutelleet 
tietämättömyyttään viruksen tarttumisen teistä, ovat kuitenkin pohtineet monia seksuaalisuuteen 
liittyviä kysymyksiä. Kysymys iästä ei kuitenkaan aina herättänyt pohdintaa. Joidenkin kohdalla 
tämän turhankin johdattelevan kysymyksen jälkeen vastauksena on, että rokotteenantamisikä ei 
herättänyt minkäänlaista ihmettelyä, kuten Maisan tapauksessa. 

Haastattelija: Nii, joo okei. Mm, Mites se ku sen saa näin nuorena ni mietiks sä sitä että, tai niinku et 
miks just nyt tai niinku, oliks sulla? 
Maisa: Emmä tiiä, jossain vaiheessa se on niinku (pistää rokotettavaks) nii ehkä sen sit pisti nyt. 
(H4S4) 

Mintun ja Veeran luokassa rokotetta oli puitu laajamittaisesti ja yhteisesti, ennen kaikkea luokan 
”rokotekriitikkojen” Lillin ja Minean vaikutuksesta. Tässä yhteydessä rokotteen ottamisen 
järkevyyttä oli mietitty ja myös vaihtoehtoisia suojautumisen keinoja esitetty, mikä kuljetti myös 
seksin ja oman tulevan seksuaalisuuden toimijuuden pohdintaan. Luokan rokote-epäilijät olivat 
omaksuneet kampanjan kehyksen järkevästä päätöksentekijästä, mutta rakensivat sen puitteissa 
kampanjaviestiä kyseenalaistavan, vaihtoehtoisia valintoja tekevän roolin. He järkeilevät rokotteen 
olevan tarpeeton, mikäli vain toimii muilla tavoin järkevästi ja välttää tartuntaa. Lillin ja Minean 
käsityksissä tämä tarkoitti viestin potentiaalisten kumppaneiden passittamista lääkärin vastaanotolle, 
mikäli näillä olisi aikaisempia seksikokemuksia. 

Veera: niin niin ei tienny oikein et mikä on totta ku jokainen puhu jotain siitä. Ja sit kaikki sano jotain 
eri juttuja niin sit ei oikein tienny 
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Haastattelija: Aijaa, mitä ne sano sitte? 
Veera: Noo, jotain että kun Lilli ja toi Minea, ne oli ainaki meille silleen että, et me ainakin sit, öö, 
teetetään jos ne menee, joskus saadaan mies ni me käytetään se jossain lääkärissä et jos ne ei oo 
joskus ennen jonku muun naisen kaa ollu, yhessä tai jotain tällästa 
Haastattelija: Nii 
Veera: Nii sitte, silleen. 
Haastattelija: Okei. Ai että se niinku au- tai että niinku ei tarvi ottaa rokotetta jos tekee- 
Veera: Niin. 
Haastattelija: -tekee niin vai 
Veera: Niin. (H11S10–11) 

Vaikka haastatellut Minttu ja Veera eivät itse olleet sitoutuneet näkemykseen vaan olivat ottaneet 
rokotteet, ilmentää se toisenlaisen seksuaalitoimijuuden rakentamista ja eräänlaista kampanjakehystä 
haastavaa voimaantumista tyttöjen keskuudessa. Velvoite huolehtia omasta terveydestä omaksutaan, 
mutta rokotetta pohditaan omilla ehdoilla. Vaikka kampanjan itsestä huolehtimisen diskurssi on 
läsnä, haastetaan sen virallista viestiä ja ratkaisu löydetään omasta toisella tavalla vastuullisesta 
toiminnasta rokotteen ottamisen sijaan. Itsestä huolehtiminen ja oma terveys ovat ensisijaisia. Niistä 
huolehditaan aktiivisesti myös tulevaisuudessa, eikä esimerkiksi potentiaalisten kumppaneiden 
anneta uhata näitä. Samalla rokotekampanjassa annettu velvoite huolehtia itsestä järkevästi toteutuu, 
mutta saa aikaan uudenlaisia merkityksiä ja järkeilyn tapoja. 
Katkelman taustalla on haastateltujen kummastelu siitä, miten moninaista tietoa rokotteesta oli 
luokassa liikkeellä. Tämä kuvaa hyvin sitä, kuinka epämääräisiä käsitykset seksin osuudesta, tai 
ylipäänsä viruksen tarttumisesta, ja samalla yksilön vaikutusmahdollisuuksista viruksen saamiselle 
ovat – ja myös sitä, miten rokotteesta keskusteltiin yhteisesti luokassa.  
Minttu ja Veera eivät ennen edellistä, haastattelun loppupuolella käytyä keskustelua myöskään 
suoraan paljastaneet tietävänsä viruksen tarttumisen teistä, vaikka muuten puhuivatkin varsin 
avoimesti. Siksi ote ilmentää samalla myös sitä, kuinka vaikeaa aiheesta keskustelu oli ainakin 
haastattelun kontekstissa. Seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä on helpompi tuoda ilmi kavereiden 
kertomana kuin pohtia niitä itse. 
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9. TAVALLINEN ERIKOISROKOTE NAISTEN SYÖPÄÄ VASTAAN 
Aineistosta nousi aineistolähtöisen tulkintatyön kautta esiin kaksi eri teemoja yhdistävää ja 
läpileikkaavaa, abstraktimman tason kategoriaa. Nämä olivat tapahtumaisuus ja niin kutsuttu järkevä 
rokotetoimijuus. Tässä luvussa tarkastelen ja tulkitsen näitä kategoroita hyödyntäen kehystymisen ja 
kesyttämisen käsitteitä. Samalla pyrin kokonaisuutena vastaamaan alkuperäisiin 
tutkimuskysymyksiini yhteenvetävästi ja korostamaan samalla merkitysten muodostumisten 
prosesseja ja sen ristiriitoja. 
9.1 Järkevää rokotetoimijuutta rokotetapahtumaisuudessa 

HPV-rokote kehystyy rokoteikäisille tytöille ennen kaikkea niin sanotun tapahtumaisuutensa kautta. 
Tämä tapahtumaisuus tiivistyy konreettiseen pistämistapahtumaan, mutta ulottuu tätä laajemmalle 
eräänlaiseksi tapahtumaketjuksi, jossa yhdistyvät varsinkin rokotteen ja sen ottamisen 
kokemuksellisuus ja sosiaalisuus. Tieto edessä olevasta erityisestä, vain tytöille tarkoitetusta 
rokotetapahtumasta saattaa olla olemassa jopa vuosia ennen omaa rokoteikää edelläkävijöiden tai 
terveydenhoitajan vastaanotolla nähtyjen julisteiden kautta, mutta viimeistään terveydenhoitajan 
vierailusta luokassa tai tiedotekirjeiden vastaanottamisesta. Rokotteen ottamista edeltävät ottamiseen 
liittyvät tiedolliset pohdinnat ja monenlaiset tunteet jännittämisestä pelkoon ja toisaalta myös 
välinpitämättömyyteen. Rokotteen ottamista seuraavat jo ennalta tiedossa olleet ja pohditut 
jälkihaitat, kuten huono olo ja mahdolliset vaikutukset esimerkiksi harrastuksiin osallistumiseen. 
Rokotteen tapahtumaisuudessa yhdistyvät ymmärrys rokotteesta pistoksen antona ja tämän pistoksen 
kokemuksellisuus, ymmärrys rokotteesta osana yleistä rokotteiden ryhmää, ja erityisenä terveyden 
edistämisen ja parantamisen keinona. 
Tapahtumaisuuden ytimessä on pistämishetki ja koko rokotetta symboloiva, myös materiaalisuuden 
mukaan tuova neula. Tälle tapahtumaiselle kehystymiselle keskeisiä ovatkin organisatoriset tekijät 
(Virtanen & Silvast 2020, 13): rokotteen antamisen käytännöt, tilat ja ihmiset. Tärkeä osa 
tapahtumaista kehystymistä on antaminen nimenomaan koulussa. Ensisijainen kehystyminen 
tapahtumaisuutena tuo esiin myös rokotteen ottamisen arkisuuden. Esiin nousevat käytännöllisyys ja 
asettuminen arkeen. Kehystyminen tapahtumaisuutena kilpailee ja paikoin peittää alleen myös 
rokotteeseen liittyvän tiedollisen puolen ja sen tarkoituksen: rokote tulee yhdistyneeksi osaksi 
rokotteiden laajempaa kategoriaa, ilman että juuri HPV-rokotteen tarkoitus tulee pohdituksi. 
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Tapahtumaisuuden rakentumisessa sosiaalisuuden merkitys on erittäin keskeinen. Erityisen tärkeitä 
ovat ”kokemusasiantuntijoina” näyttäytyvät edelläkävijät sekä vertaiset, joiden kanssa tapahtumaa 
eletään läpi. Luokassa saatetaan käydä keskusteluja yhteisesti rokotteesta, ja esimerkiksi viikon ajan 
rokote on kuumin puheenaihe. Tämän ”luokkakuhinan” jälkeen tapahtuu jotain muuta, ja rokote 
unohtuu. Näitä huhuja puolestaan saatetaan purkaa läheisempien ystävien kesken. Näin rokotteen 
ottamisesta kehystyy myös tapahtumaisesti sukupuolittunut ”tyttöjen juttu”. 
Tapahtumaisuuden ja siihen liittyvän päätöksenteon velvoitteen kautta rokote asettuu tyttöjen 
elämään eräänlaiseksi interventioksi, joka pakottaa toimimaan tekemällä päätöksen rokotteen 
ottamisesta. Kuten tutkielman alkupuolella kuvasin, HPV-rokotekampanjoiden on havaittu 
velvoittavan tyttöjä yksilölliseen päätöksentekoon ja rakentavan rokotteen ottamisesta 
”voimaantuneen tytön rationaalisen valinnan riskiltä suojautumiseksi” (esim. Davies & Burns 2013; 
Lindén 2018). Samalla päätös asettu lääkkeellisenä ja medikalisoivana interventiona tyttöjen 
elämään, rakentaen tytöistä riskissä olevien ryhmää, jolle tarjotaan samalla riskiin lääkettä, rokotetta. 
Tämän, myös suomalaisesta rokotekampanjasta välittyvän kehyksen kautta kuvaan astuu toinen 
aineistosta esiin määrittyvä kehys, niin kutsuttu järkevä rokotetoimijuus. Kampanjan välittämä 
järkevän, itsestä huolehtivan rokotetoimijuuden kehys lyö haastattelemieni tyttöjen kohdalla läpi. 
Viesti otetaan ja hyväksytään melko suoraviivaisesti ja vastustelematta: rokotteen ottaminen on 
järkevää. 
Vaikka kampanjassa tarjotaan tämän järkevyyden tueksi mittava määrä tietoa ja kehottavia viestejä 
rokotteen tarpeellisuudesta, jäävät nämä tiedolliset ulottuvuudet tyttöjen käsityksissä kuitenkin 
sivuosaan. Tiedollisena kysymyksenä rokote kehystyy tytöille ennen kaikkea ja usein ilman 
kyseenalaistamista sukupuolittuneesti ”naisten syöpärokotteena”, jälleen kampanjakehystä 
noudatellen. Rokotekampanjassa naisten syövältä suojaavaksi tyttöjen jutuksi kehystetty rokote 
johtaa rokotteen kehystymiseen myös tyttöjen ymmärryksissä ”luonnollisesti” sukupuolittuneena 
asiana. Tämä sukupuolittunut kehys otetaan vastaan kyseenalaistamatta. Tässä tiedollinen taso ja 
kampanjan välittämä ”naisten syöpä” -kehys yhdistyvät kuitenkin myös tapahtumaisuuteen: 
sukupuolittuneisuus on sekä kokemuksellis-sosiaalista että tiedollista. Sosiaalisten suhteiden 
merkitys on edelleen tärkeää, ja erityisesti vertaisten ja edelläkävijöiden merkitys on keskeinen 
rokotteen sukupuolittuneisuuden rakentumiselle.  
Yksinkertainen kehystyminen syöpärokotteena peittää alleen myös rokotteen tarkoitukseen liittyviä 
kompleksisia kysymyksiä. Vahvan tiedollisen pohdinnan sijaan kampanjan järkevyyskehyksen 
hyväksymistä ja omaksumista siivittää luottamus, ja luottamuksen rakentumisessa keskeisinä 
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vaikuttajina ovat jälleen institutionaaliset ja organisatoriset tekijät sekä sosiaaliset suhteet. Kouluun 
järjestämisen paikkana ja vakaana instituutiona, terveydenhoitajiin ihmisinä ja 
kampanjamateriaaleihin sekä niiden edustamiin terveydenhuollon auktoriteetteihin liittyy varmuus. 
Vaikka järkevä rokotetoimijuus lyö läpi ja johtaa haastattelemieni tyttöjen tapauksessa 
kampanjaviestin mukaisesti rokotteen ottamiseen, saa ”järkevyys” paikoin myös toisenlaisia sävyjä, 
ja annetun järkevyyden kehyksen sisällä rakennetaan omanlaisia päätelmiä. Tämä voi tarkoittaa 
vaihtoehtoisia suojautumisen tapoja, kuten tulevien seksikumppaneiden testaamiseen (tai tästä 
keskusteleviin luokkatovereihin) viittaavien Mintun ja Veeran kohdalla, tai rokotteen tarpeellisuuden 
kyseenalaistamista laajemmassa terveiden elämäntapojen kehyksessä. Näissä kohdissa tyttöjen 
omanlaisten, rokotekampanjan välittämästä kehyksestä poikkeavien, vaihtoehtoisten järkevien 
toimintatapojen rakentamiset muistuttavat Virtasen (2019) ja Vardeman-Winterin (2012) esiin 
nostamia tyttöjen omia järkeilyjä, joissa omanlaiseen suojautumiseen tähdättiin esimerkiksi 
säännöllisellä papa-testauksella tai monogamisilla suhteilla. Tässä kohdassa kehysten sisällä ja välillä 
joudutaan tekemään kesyttämistyötä. 
9.2 Kehystymisten kitkoja ja kesyttämisen paikkoja 

Tapahtumaisuuden ja järkevän rokotetoimijuuden kehykset eivät asetukaan yhteen saumattomasti. 
Kampanjan kehystämä järkevä rokotetoimijuus tulee punnituksi ja pohdituksi suhteessa toisaalta 
laajempaan, toisaalta omaehtoisempaan kehystymiseen tapahtumaisuutena: ollaanko rokotteen 
ottamiseen liittyvät epämiellyttävyydet valmiita sietämään, koska sen ottaminen ymmärretään 
järkeväksi? Tässä saumakohdassa vaaditaan usein aktiivisempaa kesyttämistyötä ja kehykset 
kilpailevat. Lieviin haittoihin liittyvä ”automaattisten haittojen kehys” ja kysymykset mahdollisten 
vakavienkin haittojen mahdollisuudesta kilpailevat järkevän rokotetoimijuuden kehyksen kanssa. 
Tässä tapauksessa järkevyys kuitenkin voittaa, kesyttää kokemukseeen liittyvät epämiellyttävyydet, 
ja hetkelliset haitat ollaan valmiita sietämään paremman tulevaisuuden terveyden ja mielenrauhan 
tähden. Aineiston pohjalta näyttääkin siltä, että vaikka tapahtumaisuus on tytöille keskeisempi kehys, 
niissä tilanteissa joissa nämä kaksi asettuvat ristikkäin, on järkevän rokotetoimijuuden kehys 
kuitenkin ”voimakkaampi”.  Se voittaa kahden kehyksen kilpailun ja rokote otetaan. Tämä nostaa 
esiin kysymyksen hallinnallisuudesta ja sen, miten rokotekampanjat ja niiden välittämät viestit 
rationaalisista terveystoimijoista välittyvät vastaanottajilleen ja muovaavat heistä itse itseään 
hallitsevia. 
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Kaukaisempaan tulevaisuuteen järkevä rokotetoimijuus orientoituu rokotteen mahdollisten 
terveysetujen ja turvallisuusriskien pohdintana: pistostapahtuman läpikäyminen näyttäytyy 
kampanjan välittämässä kehyksessä ”varmistumisena” – kun velvoite päättää rokotteen ottamisesta 
asetetaan tyttöjen eteen, järkeillään sitä tietyllä mittapuulla, ymmärtäen että kyseessä on jonkinlainen 
varotoimenpide. Tässä tyttöjen ymmärryksiin ulottuu kampanjan kautta laajempi yhteiskunnallinen 
riskijärkeilyn kehys, kun tytöt sanoittavat varmistumisen tarvettaan jopa riskin käsitteellä. Rokotteen 
ottaminen on kampanjakehyksen mukaisesti helpoin ratkaisu tämän nähtäväksi tehdyn terveysriskin 
minimoimiseksi, ja osa järkevää ja vastuullista terveystoimintaa. Samalla myös rokotteen 
tapahtumaisuus tulee kesytetyksi tulevaisuusorientaation avulla: nykyhetken haitat tarkoittavat 
parempaa tulevaisuuden terveyttä.  
Selkeiksi kesyttämisen paikoiksi muodostuvat myös ne hetket, kun kampanjakehyksen luotettuina 
pidetyt ja järkevyyteen kannustavat viestit ovat ristiriidassa muualta tulevien, esimerkiksi 
”rokotekriittisten” tai järkevää rokotetoimijuutta kyseenalaistavien kehysten kanssa. Tällaisia kohtia 
muodostavat esimerkiksi sosiaalisesti muodostuvat huhujen kiertämiset. Näissä virallisen kehyksen 
”vastakehykseksi” saattaa muodostua jonkinlainen abstrakti, muualta tullut ”kriittisyden kehys”. 
Tämä kehys saattaa olla samalla lailla ”annettu” kuin rokotekampanjan välittämä järkevyyden kehys: 
se ei tule tietoisesti pohdituksi, vaan muovautuu sosiaalisesti esimerkiksi tiedossa olevien 
”rokotekriittisten” kautta. Se kuitenkin asettuu virallisten terveystoimijoiden tarjoamaa kehystä 
vastaan aiheuttaen tarpeen näiden kahden kehystymisen välisen kitkan kesyttämiselle. 
Kesyttämisessä apuna on usein jälleen luottamus, jossa sosiaaliset ja organisatoriset tekijät ovat 
ensisijaisia: luottamus erityisesti äiteihin järkevinä ja tiedollisina turvahenkilöinä, jotka vahvistavat 
tyttöjen omaa (myönteistä) päätöksentekoa, sekä toisaalta luottamus terveydenhuoltojärjestelmään 
auttavat kesyttämään ristiriidat. Usein tämä tarkoittaa käytännössä vastakehyksen sivuuttamista 
leimaamalla se jonkin ryhmän ”hölmöilyksi”. Juuri nämä kesyttämisen paikat mahdollistavat 
toisaalta myös omanlaisten järkeilyjen rakentumisen esimerkiksi vaihtoehtoisen suojautumisen 
keinoin.  
Kehystymisten välistä neuvottelua käydään ja kesyttämistä tapahtuu myös keskustelussa rokotuksen 
”erikoisuudesta”. Tässä ensisijaiseksi kehykseksi määrittyy jälleen rokotteen tapahtumaisuus, jossa 
rokote kehystyy ”tavallisena” – ikään kuin ”rokotteena rokotteiden joukossa”. Tytölle itselleen 
kohdistettu velvoite päättää rokotteen ottamisesta, se että sen ottamisesta ”tehdään numero”, 
yhdistettynä sen erityiseen, mieleenjäävään sukupuolittuneisuuteen, rakentavat rokotteesta toisaalta 
samalla ”erikoisen”. Tätä erikoisuutta vahvistaa paikoin myös tieto kahdesta rokoteannoksesta. Tämä 
kampanjan välittämä ja sukupuolittuneisuutta korostava erikoisrokote-kehys asettuu toisaalta 
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ristiriitaan myös rokotteen ”tavallisuuteen” liittyvän tapahtumaisuus-kehyksen kanssa 16 . Näiden 
kahden kehyksen yhdistäminen on mahdollinen sijainti kesyttämisen tarpeelle. Ne liittyvät kuitenkin 
yhteen verrattain saumattomasti, ja niiden muodostelmana ja kehystymisten yhdistelmänä rakentuu 
eräänlainen kaikenkattava ”tyttöjen tavallinen erikoisrokote”.  
Missä sitten sijaitsee tyttöjen sukupuolittunut hallinta? Tulkintani mukaan rokotteeseen liittyvä 
hallinnallisuus paikantuu ennen kaikkea rokotteen tapahtumaisen kehystymisen ja kampanjan 
välittämän järkevän rokotetoimijuuden kehyksen ja siihen tiedollisen päätöksenteon vastuun väliin. 
Tytöt eivät lähtökohtaisesti ymmärrä rokotteeseen liittyviä kompleksisia kysymyksiä. Tästä 
huolimatta heidät vastuutetaan tähän tehtävään, ja rokote liitetään erityisellä tavalla heidän 
sukupuoleensa ja tulevaan seksuaaliseen toimijuuteensa. Tämän seurauksena tytöt joutuvat 
rakentamaan oman tapansa ymmärtää rokotteen ottamisen tarve ja kesyttämään itsenäisesti eri 
kehyksiä ja niihin liittyviä moninaisia ristiriitoja, mikä muovaa heistä itseään hallitsevia ”rationaalisia 
terveyskansalaisia”, ja kuormittaa heitä. Tässä apuna ja kanssavastuullisina toimijoina ovat erityisesti 
äidit, jotka vuoroin ottavat päätösvastuuta itselleen, vuoroin osoittavat tytöille näiden olevan itse 
kykeneviä päätöksentekoon. Toisinaan kehysten ollessa ristiriidassa, kesytetään nämä ristiriidat ikään 
kuin ”kuittaamalla” ja hylkäämällä vaihtoehtoiset kehystämisen tavat: sukupuolittuneen syövän 
kehys auttaa kesyttämään esimerkiksi vaativammat tiedolliset kysymykset. Kuitenkin näissäkin 
tavoissa, huolimatta ”valtakehyksen” hyväksymisestä, saattavat näiden muiden kehysten välittämät 
merkitykset jäädä vaivaamaan. Myös tänne paikantuu valtaa: ensisijaiset kehykset järkevänä 
toimintana ja yleiseen terveyden edistämiseen liittyvänä tapahtumaisuutena määrittävät sitä, 
minkälaiset merkitykset rokotteelle ovat mahdollisia. 
 
 
 
 
 

                                                16 Tulkitsin ”erikoisuuden” tarkoittavan erikoisuutta sekä ”erityisyyden” että ”epätavanomaisuuden” merkityksissä. 
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10. KESKUSTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET   
Tässä luvussa vedän yhteen tutkielmani tulokset ja tarkastelen niitä edelleen aikaisemman 
tutkimuksen valossa. Pohdin tulosten valossa myös tietoon perustuvan suostumuksen ongelmia ja 
rokoteviestintää laajemmassa yhteiskunnallisessa kehyksessä. Lopuksi pohdin tutkimusprosessin 
onnistumista ja esitän mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. 
10.1 Yhteenvetoa tuloksista  

Tutkielmani tavoite oli tarkastella tyttöjen merkityksenantoja HPV-rokotteelle. Tavoitteena oli tuoda 
esiin tyttöjen omaa ääntä osaksi sekä tutkimuskeskustelua että yhteiskunnallista keskustelua heitä 
itseään koskettavassa asiassa. Halusin tarkastella erityisesti sitä, minkälaisia käsityksiä ja merkityksiä 
rokotteeseen liittyy, miten ne muotoutuvat osaksi rokotuksen ottamista koskevaa päätöksentekoa ja 
sitä kautta muovaavat tytöille omanlaistaan terveystoimijuutta, miten tätä tehdään sekä yksin että 
yhdessä keskustelukumppaneiden kanssa sekä sitä, sekä miten rokotteen sukupuolittuneisuus tulee 
näkyväksi tyttöjen ymmärryksissä. Näitä merkityksen rakentumisia pyrin syventämään 
tarkastelemalla rokotteen kehystymisiä sekä näiden kehystymisten muotoutumiseen ja eri 
kehystymisten ristiriitaisuuksien purkamiseen liittyviä kesyttämisiä. Tutkimuskysymykseni 
kuuluivat: a. Minkälaisia merkityksiä rokotusikäiset tytöt liittävät HPV-rokotteeseen? b. Miten 
rokotetta koskevia merkityksiä luodaan yhdessä ja miten ne jäsentyvät suhteessa eri sosiaalisten 
viiteryhmien, esimerkiksi vertaisten tai vanhempien näkemyksiin? ja c. Miten tytöt ymmärtävät 
rokotteen sukupuolittuneisuuden ja suhteen seksuaalisuuteen (suhteessa omaan terveyteensä ja 
tulevaisuuteensa)? 
Kaikkein selkeimmin analyysissa nousee esiin rokotteen ottamisen tapahtumaisuus: rokote 
ymmärretään ensisijaisesti rokotuksen antamisena, pistoksena, piikkinä, ja vasta toissijaisesti 
käyttötarkoituksensa takia. Tähän tapahtumaisuuteen liittyvät myös käsitykset muista, ”tavallisista”, 
rokotteista ja HPV-rokotteesta suhteessa niihin, mikä rakentaa samalla ajatusta rokotteista 
kategoriana – lääkkeinä jotka annetaan pistosmuodossa. Pistämiseen liittyy jopa myyttisiä 
ulottuvuuksia saavia pelkoja rokotteen ottamisesta ja sen aiheuttamista kivuista, ja tästä kertovat 
huhut saattavat kiertää vertaisten kesken, rakentaen rokotteesta erityistä tapahtumaa, jonka 
läpikäymiseen toisaalta saadaan myös tukea vertaisilta.  
Samalla käy näkyväksi se, että kohdunkaulan syövän kehittymiseen, papilloomaviruksen rooliin ja 
rokotteen toimintamekanismiin liittyvät tiedolliset ymmärrykset ovat vaihtelevia ja pääosin heikkoja, 



 

  70 

ja erityisesti viruksen rooliin liittyy epäselvyyttä. Ymmärrys rokotteen toimintamekanismista 
vaikuttaa jäävän kampanjan välittämän sukupuolittuneen naisten syövän kehyksen sekä 
tapahtumaisuudeksi nimeämäni laajemman rokotekehyksen alle.  Ymmärrys seksin merkityksestä on 
heikkoa, ja syöpä ja virus, eli sairaus ja sairausriski, sekoittuvat tyttöjen käsityksissä, mikä johtaa 
pahimmillaan epäselvyyksiin seksin riskeistä. Tiedollisesti rokote kehystyy ennen kaikkea ”naisten 
syöpärokotteena”, jäsentyen samalla kampanjan luonnolliseksi ymmärretyssä sukupuolittuneessa 
kehyksessä. 
Tytöt pohtivat rokotetta ja päättävät sen ottamisesta vaihtelevasti. Jotkut tekevät päätöksen itse 
monipuolisesti pohtien, ristiriitoja aktiivisesti kesyttäen ja yhdessä vanhempien kanssa tietoa hakien.  
Rokotepäätöstä tehdessä syntyy vertailu, jossa mietitään järkevää ratkaisua: riskiltä ja sairauden 
mahdollisuuden aiheuttamalta huolelta suojautumista. Tästä rakentuu järkevän rokotetoimijuuden 
kehys. Tässä kehyksessä päätöksiä ei kuitenkaan useinkaan tehdä sellaisella tietoon perustuvalla 
järkevyydellä, jota kampanja olettaa, vaan rokotteen ottamisen järkevyyttä punnitaan lähinnä 
suhteessa sen tapahtumaisuuteen, esimerkiksi hetkellisiin haittoihin ja pistämisen 
epämiellyttävyyteen. 
Näin HPV-rokotekampanjoiden kritisoitu rationaaliseen terveystoimijuuden kehys (esim. Braun & 
Phoun 2010; Charles 2013; Gottlieb 2018; Virtanen 2019) tulee osaksi tyttöjen omia kehystymisiä ja 
merkityksenantoja. Parhaimmillaan – tai pahimmillaan – kampanjan rationaalisen toimijan kehys on 
sisäistetty lähes pelottavan selkeästi, ja tytöistä muovautuu atomistisesti ajattelevia, riskejä 
punnitsevia ja ennakoivia terveyskansalaisia. Tässäkään tapauksessa järkevyys ei kuitenkaan 
haastateltujen kohdalla tarkoita ymmärrystä esimerkiksi rokotteen toimintamekanismista. Sen sijaan 
se ilmenee ymmärryksenä rokotteesta eräänlaisena varautumisena, tulevaisuuden riskeiltä 
suojautumisena. Keskeistä ei ole tieto tai kokemus riskin suurudesta, vaan ilmoille tuodun 
riskikokemuksen ratkaisemisesta tarjotulla tavalla: rokote ottamalla. Toisaalta järkevä 
rokotetoimijuus muotoutuu myös kampanjakehyksestä poikkeavilla järkeilyn tavoilla esimerkiksi 
pohtimalla vaihtoehtoisia suojautumisen keinoja. Toisten kohdalla rokotteen ottaminen näyttäytyy 
itsestään selvänä, ja tällöin myös rokotepäätöksen kuormittavuus on pienempi. Osan kohdalla taas 
vanhempien rooli päätöksessä on oleellisen keskeinen, jolloin tyttöjen oma toimijuus jää pienempään 
osaan, mutta päätöksenteko samalla edelleen helpottuu.  
Verweij (1999, 97) esittää, että medikalisoivan, ennaltaehkäisevän terveyskampanjoinnin 
haittapuolena saattaa olla, että terveys näyttäytyy ikään kuin jatkuvasti neuvoteltavana asiana, jonka 
ylläpitämiseksi on toimittava. Vaikka tytöille rokotusinterventio ei aiheuta näin suurta negatiivista 
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kokemusta, näyttäytyy heidän toiminnassaan myös toiminnan pakottavuus. Luptonin (1993) tavoin 
synnin metaforaa käyttämällä voidaan ymmärtää, että tällä varmistumisella ”pelastutaan synniltä” – 
siis varmistetaan moraalisesti oikeanlainen toiminta minimoimalla näkyväksi tehty riski. Samalla 
konkretisoituu myös se mitä Lindén (2018) kutsuu ennakoinnin regiimiksi: rokotteen ottamista 
kuvataan esimerkiksi ”hyvin ennaltaehkäiseväksi”.  
Tutkielmani vahvistaa aikaisempien tutkimusten tuloksia siitä, että rokoteikäisten tyttöjen tieto 
rokotteen, viruksen ja syövän yhteyksistä on usein heikkoa (mm. Hilton & Smith 2011, 4410-4414; 
Hendry ym. 2013, 5164), ja tiedollista ulottuvuutta hallitsee kampanjoissa luotu kehys rokotteesta 
kohdunkaulan syövän rokotteena (Virtanen 2019, 801). Se toistaa aikaisemmin havaittua siitä, että 
rokotteeseen liittyviä huolenaiheita ovat ennen kaikkea ottamiseen liittyvät kivut ja sivuoireet (mm. 
Hilton & Smith 2011, 4413; Brabin 2009, 1504; Bernard ym. 2011, 298). Sen sijaan monissa 
tutkimuksissa havaittu huoli rokotteen turvallisuudesta (Karafillakis ym. 2019, 2169; Virtanen 2019, 
800) ilmenee tutkielman haastatteluissa vähemmän. Huolet vakavista haitoista eivät ole suuressa 
roolissa ja tulevat useimmiten kesytetyiksi kouluun ja terveydenhoitajiin liitetyn luottamuksen avulla.  
Analyysi kirkastuttaa sitä, että rokote merkityksellistyy tytöille ensisijaisesti tapahtumaisuutensa ja 
kokemuksellisuutensa kautta pistoksen ottona, ja vasta toissijaisesti käyttötarkoituksensa ja siihen 
liittyvän tiedollisen pohdinnan kautta. Se vahvistaa aikaisemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja 
siitä, että tytöt paikoin pohtivat seksuaalisuutta ja rakentavat järkevän rokotetoimijuuden kehyksessä 
ja rokotepäätöksen velvoittamina myös omanlaisiaan järkeilyn tapoja itsensä suojaamiseksi 
papilloomavirukselta esimerkiksi huolehtimalla seksikumppaneidensa terveydestä 17  (Vardeman-
Winter 2012; Virtanen 2018, 800-801). Lisäksi analyysi tuo esiin sen, että vahva kehystyminen 
luonnollistettuna ”naisten syöpärokotteena” saattaa jopa hankaloittaa syvempää ymmärrystä 
rokotteen toimintamekanismista ja viruksen merkityksestä: syöpä hallitsee ymmärryksiä ja myös 
sekoittuu virukseen, mikä johtaa viruksen poissaoloon pohdinnoista. Samalla tutkielma antaa viitteitä 
siitä, miten kampanjoissa järkeväksi yksilölliseksi toiminnaksi kehystetyt, laajempaan yhteiskunnan 
riskiytymiseen kiinnittyvät riskinhallinnalliset diskurssit ja tulevaisuuteen kohdistuva ennakoinnin 
regiimi tulevat tyttöjen elämään. Se tuo esiin sen, miten nämä kehykset muovaavat tytöistä 
tietynlaisia toimijoita, ja miten kehykset tulevat hyväksytyiksi niin, että ne kuuluvat nuorten 
kerronnassa rokotteesta jopa retorisesti riskinhallintadiskursseja noudatellen haluna ”vähentää riskiä” 
”ennaltaehkäisevästi” ja ”jotta ei tarvitse miettiä”. 

                                                17 Näin huolimatta siitä, että todellisuudessa juuri tällaisia HPV-testejä ei ainakaan toistaiseksi tehdä miehille. 
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Aikaisemmissa tutkimuksissa on nostettu esiin äidit, terveydenhuollon edustajat sekä vertaiset 
keskeisinä keskustelukumppaneina, ja erityisesti äitien merkitys on nähty keskeisenä päätöksenteossa 
(mm. Brabin 2009; Batista Ferrer ym. 2014, 269; Karafillakis 2019; 2170). Vertaisten merkitys 
ilmenee myös omassa aineistossani erityisesti tuessa ja kokemuksen jakamisessa: heidän avullaan 
rokotteen tapahtumaisuus jäsentyy sosiaalisesti ja sukupuolittuneesti ”tyttöjen juttuna”. 
Terveydenhuollon edustajien merkitys on puolestaan auktoriteetissa ja luottamuksessa. Samalla 
analyysi syventää ymmärrystä siitä, miten vanhempien, erityisesti äitien näkemykset vaikuttavat 
päätöksentekoon, ja nostaa esiin eroja siinä, miten vanhempien suhtautuminen vaikuttaa tyttöjen 
omaan toimijuuteen rokotepäätöksenteossa: äitien rohkaisu omaan päätöksentekoon vahvistaa 
kampanjakehystä tytöistä kyvykkäinä yksilölliseen päätöksentekoon. 
Vaikka kaikki haastattelemani tytöt olivat ottaneet rokotteen, valottavat heidän näkemyksensä myös 
niitä mahdollisia syitä, joiden vuoksi rokotetta ei ole otettu. Ennen kaikkea siitä voidaan nähdä, mitkä 
rokotteeseen liittyvät seikat – kuten pelottavat kivut, pistäminen ja jossain määrin myös epätietoisuus 
viruksen tartunnasta – ovat aiheuttaneet tytöille päänvaivaa ja olleet siten kuormittavia. 
Terveystietellisissä tutkimuksissa lähdetään yleensä liikkeelle ajatuksesta, että rokotekattavuutta 
voidaan parantaa tietoa lisäämällä (esim. Hendry ym. 2013; Rosen ym. 2018). Vaikka riittävän tiedon 
merkitys on epäilemättä keskeinen, nostaa analyysi esiin myös sen, miten vaikeita HPV-
rokotekokonaisuuden tiedolliset ulottuvuudet ovat rokoteikäisille tytöille. Paitsi että rokotteen 
ottaminen kehystyy ennen kaikkea tapahtumaisuutensa kautta, näyttää aineistoni ja analyysini 
perusteella siltä, ettei 11-vuotiaalla tytöllä ole lähtökohtaisesti kapasiteettia, tai usein myöskään 
tarvetta, arvioida rokotteen ottamisen tarpeellisuutta sillä rationaalisuudella, jota tyttöjä suoraan 
tiedollisilla sisällöillä lähestyvä ja yksilölliseen päätöksentekoon kannustava rokotekampanja antaa 
ymmärtää vaativansa. Tytön omassa pohdinnassa tapahtumaisuus ohittaa tiedollisen pohdinnan, 
mutta tästä huolimatta tiedolliset ulottuvuudet ovat paikoin kuormittavia ja vaativat paljon aktiivista 
mietintää. Kuten esimerkiksi epävarmat ymmärrykset seksin ja syövän suhteesta osoittavat, 
käsitykset rokotteesta voivat olla haitallisia ja aiheuttaa pahimmillaan turhaa huolta seksiin liittyvistä 
riskeistä nuorille tytöille, joiden kompetenssi ei riitä ymmärtämään monimutkaisia asioita. 
10.2 HPV-rokote ja tietoon perustuvan suostumuksen paradoksi 

Medikalisaatiokriittisissä keskusteluissa ennaltaehkäisevään terveyskampanjointiin liittyvää 
riskikokemusten rakentumista on kritisoitu esimerkiksi siksi, että sen on nähty aiheuttavan turhaa 
huolta ja ahdistusta. HPV-rokotekontekstissa tähän ahdistukseen tarjotaan samalla helppona 
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lääkkeenä rokotteen ottamista. Toisaalla HPV-rokotetta on kommentoitu muun muassa esittämällä, 
että ”11–12-vuotias tyttö ei parin päivän kuluttua välttämättä edes muista onko hän saanut koulussa 
jonkin rokotteen vai ei. Saati sitten, että hän ajattelisi sen mitenkään liittyvän seksielämän 
aloittamiseen” (Ora 2019). Vaikka tämä saattaakin pitää joidenkin kohdalla paikkansa, ja myös 
haastattelemieni tyttöjen joukossa oli sellaisia, jotka eivät olleet merkittävästi miettineet rokotetta, 
kuuluu tutkielmassani haastateltujen tyttöjen puheessa myös varsin toisenlainen ääni.  Tytöille 
annettavasta ja yksilölliseksi valinnaksi kehystetystä rokotteesta saatetaan olla tietoisia jo vuosia 
ennen rokotteen antamista ”edelläkävijöiden” ansiosta, rokote mielletään ”erikoiseksi”, siitä 
huhutaan ja sitä prosessoidaan yksin ja yhteisesti luokissa, sen monista ulottuvuuksista ollaan sekä 
tietoisia että epätietoisia, ja päätöksenteosta kannetaan paikoin suurta vastuuta. Rokotuksesta monine 
vaiheineen voi muodostua nuoren elämään merkittävä interventio, joka saattaa hämmentää 
pakottamalla miettimään seksiin liittyviä terveydellisiä ulottuvuuksia. Kuten Brabin ja kollegat 
(2009, 1502) ovat huomauttaneet, HPV-rokote saattaa esitellä esiteini-ikäisille tytöille seksiteitse 
tarttuvan taudin konseptin. Niinpä edellä mainitun kaltaiset kommentit ovat omiaan vähättelemään 
tyttöjen omia kokemuksia rokotteesta, aliarvioimaan ja jopa vääristelemään rokotteen merkitystä 
nuorten tyttöjen elämässä. Tämä huomioon ottaen HPV-rokotetta koskevan viestinnän eettinen 
toteutus on ensisijaisen tärkeää. Nähdäkseni rokotekampanjan eettinen toteutus tarkoittaa ennen 
kaikkea sitä, että rokotepäätös on tekijälleen mahdollisimman vähän kuormittava, vastuuttava ja 
huolta aiheuttava. Tämä korostuu entisestään, kun rokote annetaan aiempaa nuoremmille, 
viidesluokkalaisille tytöille.  
Kun olen kertonut tutkimusaiheestani ja sen taustoista matkan varrella tuttavilleni, on moni paitsi 
kauhistellut rokotekampanjaa, myös esittänyt kysymyksen ”miksei sitä rokotetta vain anneta?”. 
Rokotekattavuuden näkökulmasta kysyjät ovat epäilemättä oikeassa – tehokkaampaa olisi sen 
enempää kyselemättä antaa rokote. Tämä ei tietenkään ole eettistä tai mahdollista. HPV-rokotteen – 
kuten myös muiden rokotteiden – kontekstissa kansanterveyden edistäminen törmää väistämättä 
kysymykseen individualismista ja siihen kytkeytyvästä yksilön oikeudesta määrätä omasta 
kehostaan. Kuitenkin rokotteesta on myös tehty erityinen, tai sen erityisyyttä on vähintäänkin 
vahvistettu sen yksilörationaalisuuteen velvoittavalla sukupuolittuneella markkinoinnilla, mikä 
kuljettaa HPV-rokotteen yhä kauemmas ”vain antamisesta”.  
Kysymys muodostuu erityisen vaikeaksi, kun kyseessä ovat nuoret, jotka saavat päättää kehostaan, 
mutta eivät välttämättä kykene prosessoimaan rokotteen tiedollisia ulottuuksia, kuten tutkielmani 
tulosten valossa näyttää. Kuten Samantha Gottlieb (2018, 4) toteaa, ”teini-ikäiset tytöt ovat vaikea 
ryhmä rokottaa heidän liminaalisuutensa takia: he eivät ole aivan lapsia eivätkä aivan aikuisia”. 
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Tietoon perustuvan päätöksenteon ihanteesta rakentuukin HPV-rokotteessa eräänlainen paradoksi. 
Oikeusasiamiestä (2015a; 2015b) myöten käydyissä keskusteluissa on kyse tästä: minkä ikäisen voi 
katsoa olevan kykenevä tekemään terveyttään koskevia päätöksiä? Kysymys korostuu edelleen, kun 
kirjallisesta lupaprosessista on irtaannuttu ja vastuu päätöksestä saattaa jäädä entistä enemmän 
tyttöjen omille harteille. Mikäli tytöistä itsestään tehdään päätöksentekijöitä, onkin hyväksyttävä se, 
että päätös myös tehdään tyttöjen omilla ehdoilla ja heidän merkitysmaailmastaan käsin. Vaikka 
järkeväksi muodostuukin haastattelemieni tyttöjen käsityksissä kampanjaviestin tottelu – rokotteen 
ottaminen ja riskiltä suojautuminen – ei tällöin ei voida välttää sitä, että useimmille tytöille 
ensisijainen merkitys on rokotteen tapahtumaisuudessa. Tämä saattaa tarkoittaa myös rokotteen 
ottamatta jättämistä esimerkiksi kivuista kertovien huhujen takia, tai velvoite toimia järkevästi saattaa 
johtaa kampanjaviestille vastakkaisten järkeilyjen rakentumiseen. Samalla mahdollisuutena on 
epätietoisuus ja turha huoli. Tietoon perustuvan suostumuksen periaate vaikuttaakin HPV-
rokotekontekstissa törmäävän väistämättä ongelmiin. Vaikka tyttöjen voimaantumisen näkisi 
sinällään positiivisena asiana, eikä seksin ja seksuaalisuuden roolia haluta peitellä, on omaan 
valintaan kehottavilla, omaa valintaa korostavilla jälkifeministisillä puhetavoilla HPV-kontekstissa 
kuitenkin myös nurjat puolensa. 
Tiedollisen ulottuvuuden suhteen kysymykseksi nousee tällöin erityisesti se, miten ja kuinka paljon 
rokotteesta ja erityisesti seksin roolista on tarpeen kertoa 10- tai 11-vuotiaalle rokotteen ottajalle, 
jonka kapasiteetti tiedon prosessointiin on rajallinen. Tutkielmassani seksiin liittyvät epävarmuudet 
tarkoittavat pahimmillaan epätietoisuutta siitä, voiko seksistä saada syövän. Vaikka tämä on 
yksittäinen löydös, ja sekä yksilöllisen että kansanterveyden edistämisen kannalta on keskeistä, että 
kaikki huolehtivat myös (seksuaali)terveydestään, on se kuitenkin huolestuttava. On kysyttävä, 
kannattaako nuorta kuormittaa aikuisellekin verrattain monimutkaisella lääketieteellisellä tiedolla, 
joka aiheuttaa potentiaalisesti paljon huolta. Samanaikaisesti tulee toisaalta muistaa, että rokotteiden 
epäseksualisoinnilla voi olla laajoja moraalisia ulottuvuuksia, jotka eivät rajoitu ainoastaan niiden 
käytännön markkinointiin (Velan & Yadgar 2017). Saattaa kuvitella, että kampanjoiden 
yksinkertaisella kehystyksellä ”syöpärokotteena” onkin osittain pyritty juuri tähän: kompleksisesta 
tiedosta on tehty helpommin pureskeltavaa tarkoituksena helpottaa rokotepäätöstä. Tämä saattaa 
kuitenkin pahimmillaan jopa vaikeuttaa ja vääristää ymmärrystä rokotteen toimintamekanismista, 
minkä lisäksi tämänhetkisen suomalaisen kampanjan luonnollistettu ja tyttöjä medikalisoiva 
sukupuolieron kehys on feministisestä näkökulmasta itsessään ongelmallinen. 
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10.3 Tutkielman arviointia ja jatkotutkimuksen aiheita 

Vaikka aineistoni jäi haastattelujen lyhyen keston vuoksi verrattain pieneksi, osoittautui se rikkaaksi 
ja mahdollisti tutkimustehtävään vastaamisen18. Tutkielmani tuloksia ei voi yleistää, mutta ne tästä 
huolimatta avaavat uuden näkökulman rokotteen merkityksistä ja kontribuoivat keskusteluun tietoon 
perustuvasta päätöksenteosta ja sen paradoksaalisuudesta HPV-rokotekontekstissa. Samalla esiin 
pääsee keskustelusta tähän saakka puuttunut suomalaistyttöjen ääni, mikä voi osaltaan kontribuoida 
paremman rokoteviestinnän rakentamiseen tulevaisuudessa, kun kampanjaa muokataan edelleen. 
Tulosten valossa on syytä jatkaa tutkimusta ja pohdintaa siitä, miten rokote merkityksellistyy nuorille 
vastaanottajilleen ja minkälaiset nuorten kapasiteetit omaan päätöksentekoon ovat. 
Sinä aikana, kun tutkielmani on ollut tekeillä, HPV-rokotteen ympärillä on käyty keskustelua ja siihen 
liittyvät lupakäytännöt ovat muuttuneet useampaan otteeseen. Tämä on muovannut suomalaista 
rokoteasetelmaa ja tuonut eteen uusia kysymyksiä, jotka ovat jääneet tämän tutkielman ulkopuolelle. 
Syksystä 2019 rokotesarjan ensimmäinen annos on annettu entistä nuoremmille, viidesluokkalaisille 
tytöille. Samalla rokotteen virallinen kirjallinen lupakäytäntö on poistunut. Kasvava tutkimustieto 
HPV:n osallisuudesta useisiin muihin syöpiin on kiihdyttänyt keskustelua poikien ottamisesta 
mukaan rokotusohjelmaan. Tulevaisuudessa tärkeää olisikin tarkastella erityisesti sitä, miten 
rokotekäytännöt muuttuvat uuden lupaprosessin ja entistä nuoremman kohderyhmän myötä. Lisäksi 
tulee kiinnostavaksi tarkastella, miten nykyisellään vahvasti sukupuolitettu rokote 
uudelleenmerkityksellistetään ja tulee vastaanotetuksi, kun rokoteohjelmaa laajennetaan koskemaan 
kaikkia sukupuolia.  
Tässä tutkielmassa olen lähtenyt tarkasteluun kampanjoiden ja rokotepäätöksenteon velvoittavuuden 
näkökulmasta, ja myös useissa muissa HPV-rokotteen ja sitä koskevien kampanjoiden tarkasteluissa 
on kritisoitu sitä, miten tytöt vastuutetaan rokotekampanjoilla huolehtimaan sekä omasta että muiden 
(seksuaali)terveydestä. Kun muiden syöpien ja papilloomaviruksen yhteyksiä koskeva tutkimustieto 
karttuu, nousee tämän velvollisuusnäkökulman rinnalle yhä keskeisemmäksi myös 
terveyskansalaisuuden toinen, oikeuksiin liittyvä puoli: oikeus tasa-arvoiseen terveyteen ja 
terveydenhuoltoon (Helén & Jauho 2003, 18). Sama oikeus tasa-arvoiseen terveyteen on tärkeä 
näkökulma myös muiden rokotteen ulkopuolelle jäävien kohdalla. Vaikka rokote on Suomessa 
ainakin julkisessa keskustelussa herättänyt verrattain vähäisesti seksiin liittyviä moralisoivia ääniä, 
                                                18 Pohdin aineistonkeruuseen liittyviä haasteita ja aineiston kokoon liittyviä rajoitteita sekä analyysimenetelmän antia tarkemmin liitteessä 4. 



 

  76 

ei voida poissulkea vaihtoehtoa, että rokotteen liittyminen seksiin voi aiheuttaa vastustusta 
esimerkiksi joissakin uskonnollisissa yhteisöissä myös Suomessa. Rokotteeseen liittyvien 
merkitysten ja mahdollisten vastustuksen syiden ymmärtämiseksi tutkielmaan olisi tuonut lisää 
rikkautta, jos olisi tavoitettu myös rokottamattomia tyttöjä sekä saatu mukaan heterogeenisempi 
otanta. Jatkotutkimuksessa tulisikin tarkastella rokotteen vastaanottoa ja merkityksiä alueellisesti ja 
etnisesti monipuolisemmalla otannalla, sekä tavoittaa rokottamattomia tyttöjä ja heidän 
vanhempiaan. 
10.4 Lopuksi 

Pohdittavaksi jää yhä, minkälainen rokoteasetelma ja sen myötä viestintä olisivat samanaikaisesti 
sekä kansanterveysnäkökulmasta tehokkaita että yksilön oikeuksia kunnioittavia. Minkälainen 
rokoteviestintä antaisi avoimesti riittävän määrän tietoa eikä piilottelisi seksuaalisuuden merkitystä, 
mutta ei kuitenkaan aiheuttaisi turhaa huolta esiteini-ikäisille ottajilleen tai johtaisi harhakäsitysten 
varassa tehtyihin päätelmiin – luonnollistamatta kuitenkaan sukupuolieroa tai sukupuolittamatta 
sukupuolineutraaleja taudinaiheuttajia? Entä miten yksilöä kuormittava ja HPV-rokotekontekstissa 
paradoksaalinen kysymys tietoon perustuvasta suostumuksesta ratkaistaan? Kenen tulisi päättää 
rokotteen ottamisesta, jos sen kohteena olevilla nuorilla ei ole kapasiteettia päätöksenteon vaativaan 
tiedolliseen pohdintaan? Voisiko rokotteen päättämiseen liittyvän tiedollisen pohdinnan ohjata 
ainoastaan vanhempien tehtäväksi ja vain viimeisen veto-oikeuden jättää tytölle? Myös tässä on 
ongelmansa, jossa korostuvat esimerkiksi vanhempien moninaiset käsitykset seksuaalisuudesta, 
kuten myös Jennifer Reich (2016) nostaa esiin. 
Yksi askel oikeaan suuntaan saattaisi olla ainakin viruksen nostaminen nykyistä enemmän esiin 
väestöllisenä ja sosiaalisena kysymyksenä yksilöllisen syöpäkehyksen sijaan. Papilloomavirus ja sen 
myötä sen aiheuttamat sairaudet ovat ytimeltään sosiaalisia: virus leviää sosiaalisesti, ihmisestä 
toiseen, ihmisten välisen intiimissä vuorovaikutuksessa. Tästä huolimatta kampanjat on rakennettu 
yksilöllisen järkeilyn ja yksilöllisen syöpäriskin korostamisen varaan. Viruksen sosiaalisuuden 
avaaminen nykyistä selkeämmin paitsi johtaisi vähemmän yksilökeskeiseen näkökulmaan, voisi 
tuoda esiin tartunnan laajempana, sosiaalisempana ja yhteiskunnallisempana ilmiönä kuin yksilön 
riskinä ja tulevana seksuaalisena toimijuutena. Paremman rokoteviestinnän toteuttaminen ei ole 
helppo tehtävä, eikä täydellistä tulosta ole mahdollista saavuttaa. Siihen, millaiseksi rokotetoimijuus 
rakentuu, voidaan kuitenkin vaikuttaa.  
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Liite 1: Haastattelurunko  

Rungosta huolimatta pyrkimyksenä on ennen kaikkea saada tytöt tuottamaan itse puhetta ja kertomaan ajatuksistaan rokotteeseen ja rokotekampanjaan liittyen. 
Moikka, esittäytyminen, tervetuloa, jutustelu, mistä kyse haastattelussa 
Alustus keskusteluun – tietääkö mistä puhutaan – oletko kuullut HPV-rokotteesta? 
Oletko keskustellut rokotteesta jonkun kanssa? Esimerkiksi: 
 -Koulussa 
 -Kavereiden kanssa 
 -Perheen kanssa 
 -Netissä 
 -Terveydenhoitajan kanssa 

-Muualla 
Oletko lukenut rokotteesta tai kohdunkaulan syövästä jostain tai muuten saanut niistä tietoa muualta? 
Oletko kuullut Tyttöjen juttu -sivusta/lukenut sitä? 
Jos olet kuullut/lukenut nettisivua niin mitä ajattelet siitä? Saitko tarpeeksi tietoa yms? 
Mitä vanhemmat oli mieltä? 
Tiedätkö miltä rokote suojaa? Tiedätkö mikä on HPV/papilloomavirus? 
 -Miten tarttuu? (Seksin rooli?) 
Oletko ottanut rokotteen? Miksi/miksi ei? 
Miksi ajattelit että on hyvä ottaa tai olla ottamatta rokote? Olisiko joku ollut toisin jos olisit/et olisi ottanut? 
Uskotko että rokote suojaa sinua ja pysyt sen avulla paremmin terveenä kuin ilman? Miksi, miksi ei? (pyrkimyksenä ennen kaikkea hahmottaa omia tyttöjen käsitystä/ymmärrystä siitä, miltä rokote suojaa) 
Oliko rokotteen ottamisesta helppoa päättää? 
Mietitkö, tuleeko rokotteesta jotain haittavaikutuksia? 
Miten rokotukset järjestettiin? Annettiinko jollekin kavereille/luokkalaisille samana päivänä? Tuliko etukäteen kirje kotiin? Mitä ajattelit? 
Tiedätkö miksi/mitä ajattelet siitä että rokotetta tarjotaan ainoastaan tytöille?



  

  

                                                       
Liite 2: Tiedote pro gradu -tutkielmasta 

Rokotusikäisten tyttöjen käsityksiä HPV-rokotteesta ja –rokotekampanjasta 
 
Hyvä kuudesluokkalainen tyttö tai tytön huoltaja, 
Olen sosiologian opiskelija Tampereen yliopistossa ja teen pro gradu -tutkielmaani koskien HPV-rokotetta (papilloomavirusrokote) ja siihen liittyvää rokotekampanjaa. Graduni liittyy Mikko J. Virtasen (Helsingin yliopisto) Suomen Akatemian rahoittamaan hankkeeseen Tietää ja olla terve – Tutkimus HPV-rokotteen kohtaamista haasteista ja omaa terveyttä koskevan tiedon moninaistumisesta.   
Haastattelen aiheeseen liittyen rokotusikäisiä, 11–13-vuotiaita tyttöjä. Tarkoituksenani on tutkielmassani selvittää muun muassa, miten rokotteesta saadaan tietoa ja minkälaisena rokote näyttäytyy tytöille itselleen. Haastatteluun osallistuminen ei edellytä erityistä tietämystä rokotteesta eikä siihen tarvitse valmistautua mitenkään.  
Haastatteluihin osallistuminen on vapaaehtoista. Haastattelut järjestetään koulupäivän aikana opettajan kanssa sovitulla tavalla ja koulutyötä mahdollisimman vähän häiriten. Haastattelut ovat maksimissaan puolen tunnin mittaisia ja ne nauhoitetaan. Halutessaan tytöt voivat osallistua haastatteluun myös samalla luokalla olevan kaverinsa kanssa. 
Ennen haastattelua jokaisen haastateltavan huoltaja allekirjoittaa suostumuslomakkeen. Haastattelut anonymisoidaan niin, että haastateltavia ei ole mahdollista tunnistaa lopullisesta tutkimusraportista. Haastattelut säilytetään tietokoneella salasanalla suojattuina. Valmiiksi anonymisoidun aineiston näkee minun lisäkseni tarvittaessa vain tutkielmani ohjaajat Mikko J. Virtanen ja Semi Purhonen sekä seminaarin muut opiskelijat. 
Tutkimuksessa kerättyä aineistoa voidaan anonymisoituna käyttää yllä mainitun tutkimuksen lisäksi hankkeen muissa osatutkimuksissa, jolloin sen näkevät ainoastaan hankkeen muut tutkijat. 
Vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin. 
Ystävällisin terveisin,  Saara Salmivaara Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto sähköpostiosoite puhelinnumero
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Liite 3: Haastattelusopimus  

Rokotusikäisten tyttöjen käsityksiä HPV-rokotteesta ja -rokotekampanjasta 
Olen saanut tietoa kyseisestä tutkimuksesta ja mahdollisuuden esittää siitä tutkijalle kysymyksiä. 
Olen saanut tiedon, että aineistoa käsitellään seuraavasti: 

 Aineiston salassapito turvataan niin, että aineistoa käsittelevä tutkija allekirjoittaa tämän 
suostumuksen ja hänen on siten suojattava aineisto ulkopuolisilta, eikä tutkijalla ole oikeutta 
kertoa haastateltavan henkilökohtaisia tietoja.  

 Tutkimusraportissa henkilökohtaiset tietoni muokataan muotoon, jossa nimeni, 
asuinpaikkakuntani tai muut tunnistamista mahdollistavat tiedot eivät käy ilmi. 

 Tutkijan lisäksi aineistoja tarkastelevat tarvittaessa vain tutkimuksen ohjaajat sekä seminaarin 
muut osallistujat. 

 Tutkimusaineisto arkistoidaan anonymisoituna ja sitä voidaan käyttää yllämainitun 
tutkimuksen lisäksi ainoastaan hankkeen muissa osatutkimuksissa, jolloin sen näkevät vain 
hankkeen muut tutkijat. 

Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että siitä voi kieltäytyä milloin 
tahansa syytä ilmoittamatta. 
 
Tyttäreni saa osallistua tutkimukseen: 
Aika ja paikka: _________________ 
Huoltajan allekirjoitus: _________________           Nimenselvennys: _________________ 
 
Suostumuksen vastaanottaja: 
Aika ja paikka: _________________ 
Tutkijan allekirjoitus: _________________ 



 

  

Liite 4: Aineiston rajoitukset ja menetelmän reflektio 

Vaikka haastatteluja oli määrällisesti graduun riittävä määrä, olivat ne kestoltaan keskimäärin melko 
lyhyitä, minkä vuoksi aineisto jäi verrattain pieneksi. Lisäarvoa tutkielmaani olisikin voinut tuoda 
laajempi aineisto. Tätä olisi voinut edesauttaa sillä, että haastattelujen tekoon olisi varannut enemmän 
aikaa: en ollut kenties riittävän valmistautunut siihen, miten haasteellista pääsy kouluihin olisi. Tässä 
vaikuttavana tekijänä oli myös oma ensikertalaisuuteni haastattelijana, sekä itselleni täysin 
uudenlainen ja jännittävä ympäristö ja tilanne, lasten haastattelu heidän arkiympäristössään 
kouluissa. Myös haastattelujen aihe oli tytöille vaikea, ja erityisesti seksuaalisuuden tematiikkaan 
olisi saattanut päästä entistä paremmin käsiksi, jos olisin toteuttanut haastatteluja enemmän ja 
pidemmällä aikavälillä, ja tämän myötä oppinut kysymään niissä entistä paremmin oikeita 
kysymyksiä. Käsitys tarttumisesta oli vaihteleva mutta monesti kuoriutui esiin vasta kysyessä 
”toisin”, ja tämä kiertoteitse kysyminen oli helpompaa aina haastattelukokemuksen kerryttyä 
pidemmälle. Aineistoa olisi monipuolistanut myös, mikäli haastateltavien joukkoon olisi saatu 
tyttöjä, jotka eivät ole ottaneet rokotetta, sekä etnisesti ja alueellisesti heterogeenisempi otanta.  
Näistä rajoitteista huolimatta pienikin aineisto oli rikas ja ennen kaikkea siinä kuuluu aidosti 
haastateltujen ääni. Se tarjoaa näkymän tyttöjen omaan merkitysmaailmaan ja onnistun aineiston 
kautta pääsemään käsiksi tyttöjen aitoihin kokemuksiin ja käsityksiin. Kaiken kaikkiaan haastattelut 
olivat hyvä ja kiinnostava aineisto tutkimusongelmieni tarkasteluun. Ennen kaikkea se mahdollisti 
tutkimustehtävään vastaamisen.  
Käyttämäni grounded theorysta inspiroitunut menetelmä osoittautui hyödylliseksi. Aineistossa kiinni 
pysyvä systemaattinen koodaus ja siihen paluu useasti analyysin aikana auttoi aidosti löytämään 
aineistosta odottamattomia sisältöjä ja avasi näkymän tyttöjen omiin näkemyksiin. Mikäli aineiston 
toteutus olisi lähtenyt teoreettisemmalta tasolta, ei rokotteen ottamisen tapahtumaisuus olisi 
todennäköisesti auennut yhtä hyvin, sillä olin itse tutkielmaa aloittaessani kiinnostunut erityisesti 
tietyistä näkökulmista, kuten rokotteeseen liittyvistä riskidiskursseista ja sukupuolesta, ja nämä 
olisivat epäilemättä vaikuttaneet analyysiini nykyistä enemmän.  
Kehystyksen ja kesytyksen käsitteet koin hyödyllisinä apuvälineinä ajattelun jäsentämisessä 
tulkinnallisemman analyysin tukena. Ne avasivat uusia näkökulmia ja edesauttoivat analyysin 
nostamista abstraktimmalle tasolle. 
 


