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_____________________________________________________________ 
Tutkimuksessa arvioitiin internetkyselyn toteutettavuutta SARS-epidemian 
aikana ja analysoitiin suomalaisten vastaajien SARS-tietoutta, 
informaatiolähteitä, riskikäsityksiä ja varotoimenpiteitä. Tutkimukseen 
osallistujat olivat suomalaisia (N=994), jotka vastasivat suomenkieliseen 
kaikille avoimeen internetkyselyyn toukokuun 20. ja marraskuun 14. päivän 
välisenä aikana vuonna 2003. Kyselylomakkeen oli kehittänyt SARS 
Psychosocial Research Consortium (SARS−PRC), lomakkeen kysymykset 
perustuivat maallikoiden terveyskäsitysmalliin.  
 
Internet-kysely oli toteutettavissa, mutta kyselyyn vastasivat lähinnä nuoret 
hyvin koulutetut naiset. Internetkyselyn eduiksi nähdään tietojen 
reaaliaikaisuus, kustannustehokkuus, tietojen nopea ja luotettava keräys, 
osallistujien suuri määrä, vastaajien korkea anonymiteetti ja lomakkeen 
helppo muokattavuus. Suurin osa vastaajista oli tietoisia SARS-infektiosta ja 
sen oireista. 43 % vastaajista oli erittäin huolissaan SARS-infektion 
saamisesta ja lähes puolet vastaajista ilmoitti rajoittaneensa matkustamistaan 
SARS-infektoituneelle alueelle. Lähes 20 % vastaajista ilmoitti pesevänsä 
kätensä useammin kuin ennen SARS-epidemiaa. Henkilökohtainen riski 
saada SARS-infektio nähtiin kuitenkin pienenä. Informaatiolähteistä 
internetiä käytettiin kolmanneksi eniten television ja sanomalehtien jälkeen. 
Internetiä pidettiin vastaajien keskuudessa luotettavana tiedonlähteenä, sillä 
yli 30 % vastaajista kertoi luottavansa internetiin paljon tai hyvin paljon.  
 
Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa ja käyttää osana 
riskikommunikaatiota tulevissa infektiotautien epidemiatilanteissa. 
Reaaliaikaisen tiedon keräys viranomaisille väestön reagoinnista ja 
käyttäytymisestä terveysuhkien aikana on mahdollista toteuttaa uuden 
teknologian avulla, esim. internetkkyselynä. Internetiä voivat käyttää myös 
viranomaiset antaessaan tehokkaasti reaaliaikaista ja oikeanlaista tietoa 
väestölle, tiedotusvälineiden helposti luoman paniikkimielialan 
kontrolloimiseksi. Internetin avulla tiedotusta voidaan kohdentaa eri ikäisille 
ja koulutustaustaltaan erilaisille väestöryhmille väestön tarpeiden mukaan 
aiempaa paremmin. 
 
ASIASANAT: SARS (vakava äkillinen hengitystieinfektio), SARS-tietous, 
SARS-informaatiolähteet, SARS-käsitykset, SARS-varotoimenpiteet, 
internetkysely. 
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_____________________________________________________________ 
The purpose of the research was to estimate feasibility of doing a web based 
survey during the SARS epidemic and to analyze respondents’ knowledge, 
information sources, perceptions and precautionary actions. The respondents 
were Finns (N=994) who responded to the Finnish version of a questionnaire 
via the internet between May 20 and November 14, 2003. The questionnaire 
had been developed by SARS Psychosocial Research Consortium (SARS-
PRC). The survey questions were based on the Self-Regulatory Model 
(SRM). 
 
The web-based survey was feasible, but the respondents were typically well-
educated young women. The following are considered as advantages of web-
based survey: real time, cost-effectiveness, the fast and reliable collection of 
information, large number of the respondents, high level of anonymity and 
adjustability of the questionnaire. Majority of respondents were 
knowledgeable about SARS, 43% were very worried about SARS, and 
almost half of the respondents had avoided travelling to SARS infected 
areas. In addition almost 20% of the respondents reported that they had 
washed their hands more often than usually. Risk of getting SARS was seen 
low. As an information source about SARS, internet was the third most 
common after television and newspapers. Over 30% relied (very) much on 
the internet information. 
 
The results of the research can be applied and used as a part of the risk 
communication in future disease outbreaks. The data gathering for public 
health officials about populations’ reactions and behaviour during the 
epidemics and other emerging health threats is feasible, with the help of new 
technology, like internet survey. The internet can be used also by public 
authorities in providing real time and factual information to the public, to 
control panic atmosphere easily created by media. The information can be 
directed to persons of different age and different educational backgrounds in 
accordance with needs of the population. 
 
 
 
KEYWORDS: SARS (severe acute respiratory syndrome), SARS-
knowledge, SARS-information sources, SARS-perceptions, SARS-
precautionary actions, web-based survey. 



2   

SISÄLLYSLUETTELO 

 

 

I KIRJALLISUUSKATSAUS   4 

 
1  JOHDANTO     4 

 
2  SARS TAUTINA    6 
     

2.1. Levinneisyys     6 
2.2. Tartuntatiet ja oireet    8 
2.3. Hoito ja ehkäisy    9 
2.4. Maailmanlaajuista huomiota tiedotusvälineissä  10
  

 
3 SARS-TIETOUS, VAROTOIMENPITEET, RISKIKÄSITYKSET JA 
TIETOLÄHTEET AIEMPIEN TUTKIMUSTEN VALOSSA 12 
 

3.1. SARS-tietous     12 
3.2. SARS-varotoimet    16 
3.3. SARS-riskikäsitykset    19 
3.4. SARS-tietolähteet    22 

 

4  MAALLIKOIDEN TERVEYSKÄSITYKSET  24 

 

5  INTERNETKYSELYN TOTEUTETTAVUUS  26 

 

6  SUOMALAISET VASTAAJINA TERVEYSKYSELYISSÄ 31 

 
 

7  YHTEENVETO JA POHDINTA   35 

 
 
 

LÄHTEET     44

    

 
 



3   

II  PROSESSIKUVAUS PRO GRADUTYÖN TEKEMISESTÄ 54 

 
1 PROSESSIKUVAUS KIRJALLISUUSOSION JA TIETEELLISEN    
ARTIKKELIN KIRJOITTAMISESTA   54 

 
1.1.  Kirjallisuusosion kirjoittamisen eri vaiheet  54 
1.2.  Tieteellisen artikkelin kirjoittamisen eri vaiheet  55 
1.3.  Prosessin kustannukset ja tutkimuksen esittely   57 

 
 

 
III  TIETEELLINEN ARTIKKELI   59

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4   

I  KIRJALLISUUSKATSAUS  

 

1  JOHDANTO  

 
 

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome, äkillinen vakava 

hengitystieoireyhtymä) sai osakseen valtavaa huomiota niin Suomessa kuin 

maailmanlaajuisestikin alkukeväästä 2003 lähtien. Alkuvaiheessa virus 

koettiin pelottavaksi, koska ei tarkalleen tiedetty mikä sen aiheuttaja oli ja 

pystyttiinkö viruksen leviämistä estämään. Korona-viruksen aiheuttamaa 

SARS-infektiota on verrattu pandemioiden sekä HIV-viruksen aiheuttamaan 

uhkaan. Onkin sanottu, että pelko SARS-virusta kohtaan kasvoi sen 

todellista uhkaa laajemmaksi (Cheng & So-kum Tang 2004). Kansainvälinen 

tutkimusryhmä ”The SARS Psychosocial Research Consortium” kehitti 

internetpohjaisen kyselyn tutkiakseen ihmisten reagointia SARS-tilanteeseen 

ja sitä, millaista tietoa ja käsityksiä ihmisillä on SARS:sta. Suomenkieliseen 

versioon internetissä vastasi 994 ihmistä toukokuun 20. päivän - marraskuun 

14. päivän välisenä aikana vuonna 2003.  

 

Kirjallisuuskatsauksessa kuvataan lyhyesti SARS-infektiota tautina, sen 

levinneisyyttä, tartuntateitä, hoitoa ja ehkäisyn mahdollisuuksia. Katsauksen 

keskeisimmän osan muodostaa katsaus SARS:iin liittyvästä tutkimuksesta, 

joka käsittelee maallikoiden SARS-tietoutta, riskikäsityksiä, 

varotoimenpiteitä ja tiedonlähteitä. Aihetta käsitteleviä tutkimuksia 

Euroopan väestöstä on tehty vain muutamia, mutta alueilta, joilla SARS-

infektioita esiintyi,  tutkimuksia on toteutettu useampia. 

 

Tutkimuksen kyselylomakkeen kysymykset perustuvat Leventhalin mallin 

maallikoiden käsityksiin terveysuhista (Leventhal, Meyer & Nerenz 1980; 

Leventhal, Neren & Steele 1984; Leventhal & Diefenbach 1992; Leventhal, 

Leventhal & Contrada 1998). Leventhalin mallia selvitetään 

kirjallisuuskatsauksen kolmannessa osiossa. Neljäs asiakokonaisuus kuvaa 

internetissä tehdyn kyselyn toteutettavuutta sekä vertaa internetpohjaisen 
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kyselyn etuja ja haasteita perinteisellä tavalla tehtyyn 

kyselylomaketutkimukseen. Tärkeä osa kirjallisuuskatsausta on kuvaus 

suomalaisen väestön erityispiirteistä vastaajina terveyskyselyihin. 

Kirjallisuuskatsauksessa on myös luku, jossa kuvaan omaa osuuttani työn 

tekemisen prosessissa. Työn viimeisenä osana on tieteellisen artikkelin 

käsikirjoitus. 

 

Haluan esittää erityisen suuret kiitokset ohjaajalleni Arja R. Arolle 

(University of Southern Denmark). Hän on ollut inspiroivana tukena ja 

eteenpäin viejänä. Kiitos myös Anne-Marie Vartille Kansanterveys-

laitokselle ja tilastotieteen osalta Marjut Schreckille. Heiltä olen saanut 

kannustavia kommentteja ja tukea. Työn kirjoittaminen on ollut erityisen 

opettavaista ja työlästäkin, mutta uskon sen lopulta olleen jokaiselle siihen 

osallistuneelle antoisaa. Kiitän myös Anne Konua Tampereen yliopistosta,  

Pekka Santtilaa Åbo Akademista, Jaakko Kapriota Kansanterveyslaitokselta 

ja Sakari Suomista Turun yliopistosta. Kiitos omalle perheelleni, Kaille ja 

Onnille, kannustuksesta ja jaksamisesta kaikenlaisina päivinä. Kiitos myös 

isälleni ja äidilleni ja erikseen vielä isosiskolleni.  
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2  SARS TAUTINA 

 

 

2.1.  Levinneisyys  

  

Äkillisen vakavan hengitystieoireyhtymän (Severe Acute Respiratory 

Syndrome) aiheuttava SARS-tauti löydettiin marraskuussa vuonna 2002 

(World Health Organization 2003a; World Health Organization 2006a). 

Virus, joka kuuluu korona-virustenryhmään (SARS-CoV), tunnistettiin vasta 

huhtikuun 17. päivänä 2003 (Centers for Disease Control and Prevention 

2004; World Health Organization 2003a). Tällä hetkellä korona-virus 

ryhmään tiedetään kuuluvan suunnilleen 15 eri viruslajia, jotka voivat 

infektoida ihmisen lisäksi nautakarjan, sian, kissa, koiran ja linnun 

(Microbiology & Immunology 2004). SARS-CoV -virusta esiintyy 

Himalajan sivettikissoilla (Paguma larvata) ja eräillä koiralajeilla 

(Nyctereutes procyonoides), joita kasvatetaan ruoaksi. On osoitettu, että 

sivettikissoja myyvillä elinkeinonharjoittajilla veren SARS-CoV -viruksen 

pitoisuus on korkealla (World Health Organization 2006a). On 

todennäköistä, että ihmiset infektoituivat viruksella kasvattaessaan ja 

teurastaessaan eläimiä. Infektoitumisen seurauksena virus muuntuu sille 

suotuisassa ympäristössä ihmisestä ihmiselle tarttuvaan muotoon (World 

Health Organization 2004a).  

Ensimmäinen epidemia havaittiin Guangdongin maakunnassa Kiinassa 

vuoden 2003 alkupuolella, josta se levisi Aasian eri maihin, Eurooppaan 

sekä Pohjois-Amerikkaan (Holmström ym. 2004; World Health Organization 

2006a). Kiinassa kuolleisuus oli korkein, siellä SARS-oireyhtymään kuoli 

349 ihmistä. Kuolemantapauksia raportoitiin myös Hong Kongissa (n=299), 

Taiwanissa (n=37) ja Singaporessa (n=33) sekä Kanadassa (n=43). Kaiken 

kaikkiaan SARS-tapauksia  raportoitiin yli 30 maassa Aasiassa, Euroopassa, 

Pohjois- ja Etelä Amerikassa ja Afrikassa (World Health Organization 

2004b). Maailmanlaajuisesti todennäköisiä tapauksia oli yhteensä 8437 ja 

kuolemantapauksia 813 heinäkuun 2003 loppuun mennessä. 

Tapauskuolleisuus tautiin oli 9,6 % (World Health Organization 2006a). 
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Tautitapausten määrä lisääntyi epidemian alkuvaiheessa huomattavan 

nopeasti. Huhtikuun 23. päivänä 2003 tartuntojen määrä ylitti 4000 

tapauksen rajan ja toukokuun alkupuolella tapauksia oli jo 6000, jolloin 

uusia tapauksia ilmoitettiin päivittäin yli 200. Toukokuun lopussa ylitettiin 

8000 tautitapausta, jonka jälkeen infektion leviäminen alkoi näyttää 

laantumisen merkkejä (World Health Organization 2003a). Toukokuun 20. 

päivänä 2003 avattiin internetissä tutkimuksemme kyselylomakesivut. Sen 

hetkinen todennäköisten SARS-tapausten määrä oli maailmanlaajuisesti 

3273. (Kuva 1.) Yksi suomalainen kuoli ulkomailla ja Suomessa hoidettiin 

kaksi todennäköistä SARS-tapausta. Kummallakaan Suomen epäillyistä ei 

kuitenkaan ollut sairautta (Ruutu ym. 2004). Epidemian jälkeen on 

vahvistettu viisi uutta SARS-tapausta ja neljä todennäköistä tapausta, jotka 

täyttävät SARS-infektiolle vaaditut kriteerit. Nämä tapaukset raportoitiin 

Kiinassa huhtikuussa 2004 (World Health Organization 2004c). 

Kuva 1. Todennäköisten SARS-infektioiden määrä 20.toukokuuta 2003 (N= 3273) (World 

Health Organization 2006b). 
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2.2.  Tartuntatiet ja oireet 

 

On osoitettu, että ensimmäiset SARS-CoV -tautitapaukset levisivät niiden 

henkilöiden välityksellä, jotka käsittelivät teurastettujen eläinten lihaa. 

Myöhemmin pääasialliseksi tartuntatieksi osoittautui kuitenkin suora 

limakalvokosketus (silmät, nenä ja suu) infektoituneen henkilön hengitystie-

eritteeseen tai oksennukseen. Läheinen kontakti, kuten potilaan hoito ja 

yhdessä asuminen infektoituneen henkilön kanssa, lisäsi huomattavasti riskiä 

sairastua. Terveydenhuoltohenkilöstöllä oli korkea riski saada tartunta 

(Pearson ym. 2003; World Health Organization 2003b; World Health 

Organization 2004a; World Health Organization 2006a). Virus pysyy elossa 

huomattavan ajan myös elimistön ulkopuolella, kuten ulosteessa ja virtsassa, 

joten infektoituminen niiden välityksellä on mahdollista (World Health 

Organization 2003b). Tartuntoja ei ole raportoitu oireettomista henkilöistä 

eikä taudista toipuneista henkilöistä, jotka ovat olleet 10 vuorokautta 

kuumeettomina (Ruutu ym. 2004). Taudin itämisaika on keskimäärin 4-6 

päivää, mutta myös 1-14 päivän pituisesta itämisajasta on raportoitu 

Kiinassa ja Singaporessa  (So, Chan, Lee & Tiwari 2004; World Health 

Organization 2003b).  

 

Tavanomaiset oireet SARS-infektiossa olivat 1) äkillinen korkea kuume 

(>38°C),  2) päänsärky, 3) influenssan kaltaiset oireet, kuten vilunväristykset 

4) ruokahalun puute ja 5) yleinen pahanolontunne. Harvemmin oireina olivat 

ripuli, oksentelu ja vatsakivut. Lähes 90 %:lla oireena oli kuume sekä lisänä 

yksi muu oire ja noin 80 %:lla kuumeen lisäksi havaittiin yksi viidestä 

tavanomaisimmasta oireesta (Donnelly ym. 2003; Ruutu ym. 2004; World 

Health Organization 2006a). WHO:n  tapausmääritelmä SARS-infektiosta 

on äkillinen korkea kuume (>38°C) ja yskä tai hengitysvaikeudet, lisäksi 

yksi tai useampi kolmesta seuraavasta: läheinen kontakti epäillyn tai 

todennäköisen SARS-tapauksen kanssa ja matkustushistoria tai asuminen 

SARS-alueella. Näiden lisäksi todennäköiseen tapauksen varmistamiseen 

tarvitaan röntgenkuva infektiomuutoksista ja positiivinen 

koronaviruskoetulos (World Health Organization 2006c).  
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2.3.  Hoito ja taudin ehkäisy  

 

SARS-virusta vastaan ei ole olemassa mikrobilääkehoitoa eikä tehokasta 

rokotetta (World Health Organization 2003a). On kuitenkin raportoitu 

tautitapauksista, joissa käytettiin SARS:n hoitoon ribaviriiniä 

samanaikaisesti kortikosteroidien kanssa (Maunder ym. 2003). Aiemmin 

ribaviriiniä on käytetty virusperäisen keuhkokuumeen hoitoon 

vastasyntyneillä ja pienillä lapsilla (Medline Plus Drug Information 2005).  

Taudin ehkäisemiseksi on testattu useita erilaisia SARS-rokotteita, mutta 

mikään niistä ei ole osoittautunut tehokkaaksi. On huomattu, että osa 

testattavista rokotteista on voinut pahentaa infektiota (World Health 

Organization 2003a). 

 

Kansanterveyslaitoksen antamien ohjeiden mukaan varotoimenpiteenä 

SARS-tautia ehkäistäessä on tärkeätä noudattaa hyvää käsihygieniaa 

käyttämällä käsien pesussa saippuaa ja desinfektioainetta 

(Kansanterveyslaitos 2006). WHO:n suosituksen mukaisesti Suomessa 

annettiin suositus matkailun rajoittamisesta epidemia-alueelle. Epidemia- 

alueelta palaaville henkilöille jaettiin lentokoneissa ja junissa tietoa 

infektioista. Lisäksi lentokentillä oli käytössä infrapunatunnistuslaitteita, 

joilla pyrittiin seulomaan kuumeisia matkustajia (Ruutu ym. 2004).  

 

WHO:n ohjeisiin perustuen epidemian aikana tehokkaimmiksi tavoiksi 

tartuntaketjujen katkaisussa osoittautui infektoituneiden potilaiden 

eristäminen, potilaiden kontaktien kartoittaminen, matkustuksen 

rajoittaminen ja potilaille altistuneiden henkilöiden liikkumisen 

rajoittaminen karanteenin avulla. Muita tehokkaita tapoja uusien 

tautitapausten vähentämiseksi olivat joukkotiedotusvälineiden avulla tehdyt 

tiedotuskampanjat väestölle, SARS-infektiopotilaita hoitavien sairaaloiden 

nimeäminen, ”kuumeklinikoiden” perustaminen ja matkustajille tehdyt 

seulonnat lentokentillä (World Health Organization 2003a; World Health 

Organization 2004a; Holmström ym. 2004). 
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2.4. Maailmanlaajuista huomiota tiedotusvälineissä 

 

Välittömästi keväästä 2003 alkaen SARS sai uutena infektiotautina osakseen 

maailmanlaajuista huomiota tiedotusvälineissä. Mielenkiintoista epidemiassa 

oli taudin leviämisen nopeus. Viruksen aiheuttaman ensimmäisen 

ilmoituksen, siitä seuranneen maailmanlaajuisen huomion ja epidemian 

laantumisen välinen aika on lyhyt, vain kolme kuukautta (Washer 2004). 

SARS-tautia käsiteltiin laajasti myös suomalaisessa mediassa, esimerkiksi 

aihe oli päivittäin uutisissa. Kansanterveyslaitoksen ylläpitämiä verkkosivuja 

käytettiin paljon, vuorokauden aikana sivuille tehtiin jopa 40 000 hakua. 

Puhelinkyselyjä Kansanterveyslaitokselle tehtiin myös paljon, epidemian 

aikana noin 350 päivässä. Yhtenä syynä väestön suureen mielenkiintoon 

SARS-tautia kohtaan voidaan pitää sitä, että yksi suomalainen mies kuoli 

SARS-infektioon ulkomailla. SARS-epidemia oli muistutus siitä, ettei 

infektioepidemian uhka ole vähentynyt. Tulevaisuudessa tulee varautua 

uusien infektiotautien ilmaantumiseen ja väestön suojaamiseen 

mahdollisimman tehokkaasti (Ruutu ym. 2004). 

 

SARS-epidemia saatiin pysähtymään nopeasti. Tällä hetkellä saman 

tyyppisen uhan muodostaa kuitenkin lintuinfluenssa, joka nousi uudeksi 

infektiosairausuhaksi vuonna 2004. Alun perin lintuinfluenssa on lintujen 

infektiotauti ja sitä on tavattu kahta eri muotoa: lievää ja hyvin aggressiivista 

(H5N1). Tällä hetkellä tauti tarttuu lintujen välityksellä toisiin lintuihin sekä 

ihmisten kontaminoituneiden jalkineiden, vaatetuksen ja ajoneuvojen 

välityksellä. Taudin tappava muoto voi elää pitkiä aikoja linnun ulosteessa, 

kylmässä lämpötilassa vielä pidempään (World Health Organization 2006d). 

Viruksen takia lintuja on jouduttu teurastamaan miljoonia sekä asettamaan 

karanteenin infektoituneita alueita. Tällä hetkellä H5N1-viruksella 

infektoituneita lintuja on löydetty Euroopan osalta Tsekeistä, Ranskasta, 

Saksasta, Kreikasta, Unkarista, Italiasta, Puolasta, Espanjasta, Ruotsista, 

Sveitsistä ja Englannista (World Organization for Animal Health 2006). 

Suomeen viruksen on odotettu saapuvan muuttolintujen mukana (World 

Health Organization 2006d). 
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Ihmiset altistuvat lintuinfluenssainfektiolle kasvattaessaan lintuja 

takapihoillaan, teurastaessaan sairaita lintuja ja lasten leikkiessä lintujen 

kanssa samoilla alueilla. On mahdollista, että ihmisen influenssa- ja 

lintuinfluenssavirukset voivat yhdistyessään aiheuttaa maailmanlaajuisen 

epidemian, pandemian. H5N1-influenssaviruksesta ja taudista on saatu 

paljon tietoa aiempien ja tämänhetkisten tautitapausten perusteella, mutta 

niistä huolimatta tauti on edelleen huonosti tunnettu (World Health 

Organization 2006d). Vuosien 2003-2006 aikana ihmisellä varmistettuja 

lintuinfluenssatapauksia on ollut Azerbaisanissa, Cambodiassa, Kiinassa, 

Djiboutissa, Egyptissä, Indonesiassa, Irakissa, Thaimaassa, Turkissa ja 

Vietnamissa yhteensä 230, joista 132 tapausta on johtanut kuolemaan. 

Viimeisin kuolemantapaus todettiin 12.7.2006 Indonesiassa, jossa 44-vuotias 

mies kuoli 19 päivän kuluttua oireiden ilmaannuttua H5N1-viruksen 

aiheuttamaan infektioon (World Health Organization 2006e; World Health 

Organization 2006f). 
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3 SARS-TIETOUS, VAROTOIMET, RISKIKÄSITYKSET JA 
TIETOLÄHTEET AIEMPIEN TUTKIMUSTEN VALOSSA  

 
 

 
3.1.  SARS-tietous 

 
 

Vuonna 2004 suomalaisille SARS-epidemian aikana tehdyssä väestöä 

edustavassa paneelitutkimuksessa (N=308) kysyttiin suomalaisten 

tyytyväisyyttä viranomaisiin ja mielipiteitä tarpeellisista kontrollitoimista 

koskien SARS-infektiota (Vartti, Aro, Schreck & Uutela 2004). Lisäksi 

tutkimuksessa selvitettiin SARS-tietoutta, huolestuneisuutta ja epidemian 

vaikutusta käyttäytymiseen. Tutkimuksen aineisto kerättiin internetpaneelina 

yhden viikon ajalta kesäkuussa 2003. Kyselylomake oli laadittu 

kansainvälisen tutkijaverkoston (The SARS Psychosocial Research 

Concortium, SARS-PRC) kyselyn pohjalta. Kaikki vastaajat olivat kuulleet 

SARS:sta ja neljännes vastaajista oli vastannut 12:een kysymykseen 18:sta 

tietokysymyksestä oikein. Noin viidennes vastaajista ei halunnut SARS-

taudista mitään tietoa. Useimmat halusivat tietoa seuraavista aihealueista: 

päivitettyä tietoa epidemiasta (45 %), miten toimia, jos epäilee SARS- 

tartuntaa (37 %), SARS-taudin hoidosta (37 %) ja miten tietää onko saanut 

SARS-tartunnan (35 %). 

 

Hollantilaisessa vuonna 2004 julkaistussa sisartutkimuksessa selvitettiin 

hollantilaisten SARS-riskikäsitystä, tietoutta, varotoimenpiteitä ja 

tiedonlähteitä epidemian aikana (Brug ym. 2004). Tutkimuksen aineisto 

koottiin internetpaneelina ja siihen vastasi 373 henkilöä. Tutkimuksen 

mukaan lähes jokainen hollantilainen oli kuullut SARS-taudista ja yli 90 % 

tiesi sen olevan akuutti vakava keuhkokuume ja, että tauti on viruksen 

aiheuttama. Yli 80 % vastaajista vastasi oikein kolmeen tai neljään neljästä 

tietokysymyksestä. Mutta vain 9 % vastaajista tiesi kuolleisuuden oikein.  

Vastaajista 46 % yliarvioi ja noin 45 % aliarvioi tautiin kuolleisuutta.  

 

Kiinassa Hong Kongissa vuonna 2003 Leung ym. tutkivat väestön tietoa ja 

käsityksiä SARS:sta. Tutkimus toteutettiin poikkileikkaustutkimuksena ja 
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vastaajat (N=1115) olivat kiinalaisia aikuisia.  80 % vastaajista tiesi, että 

infektio voi tarttua hengitystie-eritteistä, mutta vain vähän yli 60 % tiesi 

sairastavan henkilön oksennuksen tai kontaminoituneen esineen olevan 

mahdollinen tartuntatie. Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että infektio tarttuu 

pisaratartuntana. Tutkimus paljasti, että vastaajilla oli virheellistä tietoa 

tartuntateistä ja vääriä uskomuksia taudista epidemian aikaisesta laajasta 

tiedotuksesta huolimatta.  

 

Lau, Yang, Tsui ja Kim (2003) tutkivat puolestaan riskikäsitystä ja 

käyttäytymistä SARS:n suhteen, taudin ehkäisyn mahdollisuuksia sekä 

tietoutta. Kahdessa eri vaiheessa toteutettuun puhelinkyselyyn osallistui 

yhteensä 1397 Hong Kongissa asuvaa 18-60-vuotiasta aikuista. Suurin osa 

(84 %) vastaajista uskoi, että tauti voi tarttua kosketuksessa SARS-

potilaaseen. Lähes jokainen (97 %) vastaaja uskoi taudin tarttuvan 

hengitystie-eritteiden välityksellä, mutta myös yli puolet vastaajista uskoi, 

että ympäristön kontaminoituminen voi aiheuttaa tartunnan. Kyselyyn 

vastanneista hieman alle 50 % piti SARS:a parannettavana tautina ja 51 % 

uskoi SARS:n olevan fataali. 

 

Lau ym. (2005) selvittivät Hong Kongissa kaksivaiheisessa puhelimitse 

tehdyssä poikkileikkaustutkimuksessa (N=1681) käyttäytymistä, näkemyksiä 

ja tietoa SARS-taudista ja taudin psyykkisiä vaikutuksia vastaajiin. Naiset 

näkivät tartunnan leviävän useammin pisaroiden, oksennuksen, rottien, 

torakoiden, aerosolin ja eläimen lihan välityksellä kuin miehet. Miehet 

puolestaan näkivät naisia useammin tartunnan leviävän lemmikkieläinten 

välityksellä. Vastaajista lähes 90 % piti jätevesiä yleisimpänä tartunnan 

välittäjänä.   

 

So, Chan, Lee ja Tiwari selvittivät vuonna 2004 

poikkileikkaustutkimuksessaan (N=112) Hong Kongissa asuvien yli 65-

vuotiaiden tietoja ja varotoimenpiteitä epidemian aikana. Tutkittavat 

rekrytoitiin mukaan sosiaalihuollon rekisteristä. Tietokysymyksessä 

osallistujia pyydettiin valitsemaan viidestä eri tartuntatiestä pääasialliset 

tartuntatiet. Vastauksissa erottui selkeästi kolme tartuntatietä: 1) 
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pisaratartunta (55 %), 2) fyysinen kontakti infektoituneeseen henkilöön (49 

%) ja 3) kontakti infektoituneen henkilön virtsaan tai ulosteeseen (42 %). 

Tutkimuksessa havaittiin, että koulutustaso ja matkustaminen manner- 

Kiinaan vaikuttivat tietämykseen tartuntateistä. Vähemmän koulutetut 

vastasivat useammin väärin kysymykseen pisaratartunnasta kuin muut 

vastaajat.  

 

Bener ja Al-Kahl selvittivät tutkimuksessaan (N=1386) vuonna 2004 SARS- 

tietoutta, käsityksiä ja käytäntöjä Qatariin lentokentälle tulleilta matkustajilta 

sekä paikallisilta terveyskeskusasiakkailta. Vastaajista lähes 80 % väitti 

tietävänsä minkälainen tauti SARS on, mutta ainoastaan 8 % vastaajista tiesi 

tarkkaan mitkä SARS-taudin oireet ovat. Qatarilaisista vain hieman yli 30 % 

oli tietoisia taudista, muualta tulleista tietoisia oli lähes 70 %. Noin 60 % piti 

korkeaa kuumetta taudin varhaisvaiheen oireena. Seitsemän vastaajaa 

kymmenestä tiesi SARS:n olevan erittäin tarttuva tauti ja samansuuruinen 

osuus vastaajista tiesi taudin tarttuvan läheisessä kontaktissa. Lähes 61 % 

vastaajista ajatteli SARS:n olevan parannettavissa oleva tauti. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että vastaajilla, joilla oli enemmän koulutusta, 

tiedon taso taudista oli korkeampi.  

 

Seng, Lim, Ng, Wong ja Emmanuel (N=593) tutkivat vuonna 2004 

Singaporessa yhdeksän klinikan potilaiden, heidän sukulaistensa ja 

ystäviensä SARS-tietoutta, informaatiolähteitä ja käyttäytymistä epidemian 

aikana yhden viikon aikana kesällä 2003.  Hieman yli 90 % vastanneista oli 

tietoisia SARS-oireista. Yli 60-vuoden ikä, alhainen koulutustaso, 

eläkeläisyys ja työttömyys olivat yhteydessä vähäiseen tietämykseen SARS- 

infektion oireista. Vastaajilla, joilla ei ollut koulutusta tai joiden koulutustaso 

oli alhainen, oli peräti 13 kertaa suurempi todennäköisyys olla tietämätön 

SARS-oireista kuin paremmin koulutetuilla.  
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Yhteenveto tutkimuksista 

Suomalaisilla oli hyvät tiedot SARS-infektiosta ja kaikki vastaajat olivat 

kuulleet SARS:sta (Vartti, Aro, Schreck & Uutela 2004). Hollantilaiset 

vastaajat olivat lähes kaikki kuulleet SARS-infektiosta ja suurimmalla osalla 

vastaajista oli hyvät tiedot taudin oireista. Mutta puolet hollantilaisista 

vastaajista aliarvioi tautiin kuolleisuutta (Brug ym. 2004). Kiinassa tehdyssä 

tutkimuksessa lähes kaikki vastaajat tiesivät taudin tarttuvan hengitystie-

eritteiden välityksellä. Tutkimus paljasti myös, että vastaajilla oli virheellistä 

tietoa tartuntateistä ja vääriä uskomuksia taudista (Leung ym. 2003). 

Toisessa Kiinassa toteutetussa tutkimuksessa vastaajat tiesivät infektion 

tarttuvan hengitystie-eritteiden välityksellä ja yli puolet vastaajista uskoi 

kontaminoituneen ympäristön aiheuttavan tartunnan (Lau, Yang, Tsui & 

Kim 2003).  

 

Kiinassa Hong Kongissa toteutetussa tutkimuksessa vastaajista yli 90 % näki 

jätevedet yleisimpänä tartunnan välittäjänä. Naiset näkivät taudin tarttuvan 

useammin pisaroiden, oksennuksen, rottien, torakoiden, aerosolin ja eläimen 

lihan välityksellä kuin miehet (Lau ym. 2005).  So, Chan, Lee & Tiwari 

(2004) tutkimuksessa havaittiin, että koulutustaso ja matkustaminen manner-

Kiinaan vaikuttivat tiedon tasoon. Vähemmän koulutetut vastasivat 

useammin väärin tietokysymyksiin kuin paremmin koulutetut vastaajat. 

Benerin ja Al-Kahlin tutkimus Qatarissa paljasti, että suurin osa paikallisista 

asukkaista ei tiennyt lainkaan SARS-infektioista. Vastaajilla, joilla oli 

korkeampi koulutus, tiedon taso oli korkeampaa. Sengin, Limin, Ng:n, 

Wongin ja Emmanuelin (2004) tutkimuksessa lähes jokainen vastaaja oli 

tietoinen SARS-taudin oireista. Alhainen koulutustaso, eläkeläisyys, 

työttömyys ja korkea ikä olivat yhteydessä alhaiseen SARS-tietouteen. 
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3.2.  SARS-varotoimet  

 

Vartin ym. (2004) paneelitutkimuksessa (N=308) vastaajista 73 % oli sitä 

mieltä, että SARS-tartuntaa epäilevän tulisi soittaa sairaalaan tai 

terveyskeskukseen. 11 vastaajaa piti hälytyskeskukseen soittamista, viisi 

Kansanterveyslaitokselle ilmoittautumista ja kuusi ikkunoiden sulkemista ja 

sen jälkeen avun hälyttämistä paikalle ensisijaisena toimintatapana 

epäiltäessä SARS-tartuntaa. Suoraan terveydenhuollon toimipisteeseen olisi 

mennyt kolmannes vastaajista. 

 

Brugin ym. (2004) tutkimuksessa Hollannissa (N=373) jokainen vastaaja oli 

tehnyt ainakin yhden varotoimenpiteen annettujen toimien listalta ja yli 40 % 

vastaajista kertoi tehneensä useamman varotoimenpiteen. Eniten vastaajat 

olivat välttäneet matkustamista SARS-alueille (39 %), noin 10 % oli 

varmistanut, että saa riittävästi unta ja noin 4 % vastaajista oli pitänyt 

hengityssuojainta. Vastaajista 50 % ilmoitti, että he välttelisivät henkilöä, 

joka on tullut SARS-alueelta. 46 % tutkittavista sanoi välttelevänsä myös 

henkilöä, jonka perheenjäsen on SARS-infektoitunut.  

 

Laun ym. (2003) hongkongilaisessa tutkimuksessa, (N=1397) 93 % piti 

käsien pesua ja yli 80 % suu-nenäsuojaimen käyttöä tehokkaana 

varotoimenpiteenä, 74 % piti myös desinfektioaineiden käyttöä tehokkaana. 

64 % vastaajista ilmoitti käyttäneensä suu-nenäsuojusta, 85 % ilmoitti 

kiinnittäneensä huomiota parempaan käsihygieniaan ja 70 % käytti 

desinfektioaineita. Vastaajista 75 % vältti ihmisiä täynnä olevia paikkoja, 72 

% vältti sairaaloissa käyntiä ja 71 % vältti matkustamista Kiinaan epidemian 

aikana.  

 

Ji, Zhang, Usborne ja Guan (2004) tutkivat kiinalaisten ja  kanadalaisten 

opiskelijoiden riskikäsityksiä ja varotoimenpiteitä epidemian aikana 

(N=139). Kiinalaiset rekrytoitiin mukaan tutkimukseen Pekingin yliopiston 

alueelta ja kanadalaiset osallistujat rekrytoitiin puhelimen tai sähköpostin 

välityksellä. Tutkimuksen mukaan kiinalaisista 94 % ja kanadalaisista 74 % 

oli tehnyt yhden tai sitä enemmän varotoimenpiteen suojellakseen itseään 
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infektiolta. Kiinalaiset tekivät keskimäärin 2,6 varotoimenpidettä 

suojatakseen itsensä infektiolta, kun kanadalaiset ilmoittivat tehneensä 1,2 

varotoimenpidettä epidemian aikana. Kiinassa tiedotusvälineet tiedottivat 

SARS-infektiosta vasta huhtikuussa, vaikka ensimmäinen tapaus oli 

Pekingissä helmikuun lopussa. Kanadassa ensimmäisestä tapauksesta 

ilmoitettiin väestölle heti sen selviämisen jälkeen maaliskuun alkupuolella 

2003.   

 

Seng ym. (2004) (N=593) tutkivat yhdeksässä singaporelaisessa sairaalassa -

puolestaan haastattelututkimuksena median välityksellä tehdyn ohjauksen ja 

opetuksen vaikutuksia SARS-tietoisuuteen ja käyttäytymiseen. Hieman yli 

30 % vastaajista, jotka olivat tietoisia SARS-infektiosta, olisi SARS- 

tartuntaa epäillessään ensimmäisenä varotoimenpiteenään käynyt 

yleislääkärin vastaanotolla. Toisena toimenpiteenä n. 20 % vastaajista olisi 

mennyt sairaalaan suoraan. Noin 15% vastaajista olisi puolestaan soittanut 

SARS-ambulanssin ja hieman alle viisi prosenttia olisi soittanut SARS- 

puhelimeen.  

 

Hongkongilaisessa Leung ym. tutkimuksessa (N=1115) varotoimenpiteinä 

vastaajista 78 % oli suojannut suunsa yskiessään tai niistäessään ja noin 74 

% oli pessyt kätensä yskimisen ja niistämisen jälkeen. Saippuaa käsiensä 

pesemiseen oli käyttänyt 74 % ja suu-nenäsuojainta oli käyttänyt 75 % 

vastaajista. Vain kolmasosa vastaajista oli yrittänyt välttää suoraa kosketusta 

infektoituneeseen kohteeseen ja  yli 60 % vastaajista oli pessyt kätensä 

jälkikäteen. Alle puolet (48 %) vastaajista ilmoitti käyttäneensä viittä 

varotoimenpidettä seitsemästä määritellystä. Naisvastaajat, jotka olivat 

huolestuneita ja kärsivät ahdistuneisuudesta SARS-tilanteen takia, olivat 

omaksuneet varotoimenpiteet SARS: n torjuntaan muita paremmin. 

 

Son ym. (2004) Hong Kongissa tekemässä vanhusväestöön kohdistuvassa 

tutkimuksessa neljä yleisimmin tehtyä varotoimenpidettä olivat käsien pesu 

saippualla (85 %),  käsien pesu sen jälkeen kun oli koskenut 

kontaminoitunutta materiaalia (77 %), käsien pesu niistämisen tai yskimisen 

jälkeen (75 %) ja suun suojaaminen yskiessä tai niistäessä (70 %). 
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Perheidensä kanssa asuneet vanhukset olivat herkempiä tekemään 

varotoimenpiteitä kuin muut. Vähemmän koulutetut tekivät vähemmän 

varotoimenpiteitä kuin muut, söivät esimerkiksi ruokansa käsin 

syömäpuikkojen sijasta.  

 

Laun ym. (2005) hongkongilaisessa tutkimuksessa vastaajista lähes 70 % 

vältti menemistä sairaaloihin ja matkustamista Kiinan puolelle. 

Varotoimenpiteitä, kuten lääkärin tarkastukseen menemistä epäillessään 

SARS-infektiota ja suu-nenäsuojaimen käyttöä lentokoneella matkustaessa, 

ilmoitti tekevänsä yli 80 % vastaajista. Lähes jokainen vastaaja uskoi, että 

säännöllinen käsien pesu ja desinfektioaineiden käyttö (97 % ja 97 %) 

auttavat torjumaan SARS-infektion. Uusien infektiotapauksien ilmaantuessa 

vastaajista yli 70 % oli valmiita pitämään useimmin suu-nenäsuojusta 

yleisillä paikoilla ja välttelemään paikkoja, jotka olivat täynnä ihmisiä. Myös 

matkustamista Kiinan mannerpuolelle ja menemistä sairaaloihin vastaajat 

olisivat vältelleet uuden epidemian aikana.  

 

Imai ym. (2005) (N=7282) tutkivat japanilaisten terveydenhuollon 

työntekijöiden tietoutta varotoimenpiteistä ja riskikäsitystä SARS- 

epidemian aikana. Vastaajista suurin osa katsoi käsihygienialla ja 

eristämisellä olevan suuri vaikutus ehkäistäessä SARS-infektioita. Toisaalta 

henkilökohtaisilla suojavälineillä (kengänsuojukset, hengityssuojaimet) 

vastaajat katsoivat olevan verrattain vähäinen vaikutus ehkäistäessä tautia. 

 

 

Yhteenveto tutkimuksista 

Suomalaisista vastaajista suurin osa olisi toiminut oikein ja soittanut 

terveyskeskukseen tai sairaalaan infektiota epäilleessään. Kuitenkin osa 

vastaajista olisi mennyt suoraan terveydenhuollon toimipisteeseen (Vartti 

ym. 2004). Hollantilaiset vastaajat olivat tehneet ainakin yhden 

varotoimenpiteen ja lähes puolet vastaajista oli tehnyt useamman 

varotoimenpiteen. Useat vastaajat olivat vältelleet matkustamista SARS-

alueelle ja puolet vastaajista olisi vältellyt SARS-alueelta tullutta henkilöä 

(Brug ym. 2004).  
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SARS-infektoituneissa maissa tehdyissä tutkimuksissa vastaajat olivat 

tehneet useita varotoimenpiteitä estääkseen tartunnan, kuten käyttäneet suu-

nenäsuojusta, kiinnittäneet huomiota parempaan käsihygieniaan ja 

desinfektioaineiden käyttöön. Vähemmän koulutetut henkilöt tekivät 

vähemmän varotoimenpiteitä kuin muut (Lau ym. 2003; Lau ym. 2005; 

Leung ym. 2003; So ym. 2004). Jin, Zhangin, Usbornen ja Guanin (2004) 

tutkimuksessa suurin osa vastaajista oli tehnyt yhden tai sitä useamman 

varotoimenpiteen: kiinalaiset keskimäärin 2,6 varotoimenpidettä ja 

kanadalaiset 1,2 varotoimenpidettä estääkseen tartunnan. Laun ym. (2005) 

tekemässä tutkimuksessa vastaajista suurin osa oli vältellyt menemistä 

sairaaloihin ja matkustamista Kiinan puolelle. Lisäksi uusien tautitapausten 

ilmaantuessa vastaajista suurin osa oli valmiita pitämään suu-nenäsuojusta 

sekä välttelemään sairaaloita sekä paikkoja, jonne on kerääntynyt paljon 

ihmisiä. Japanilaisten terveydenhuollon henkilöstön mielestä uusia SARS-

tapauksia ehkäistäessä tärkeimmiksi varotoimenpiteiksi nousivat 

käsihygienia ja potilaiden eristäminen (Imai ym. 2005). 

 

 

 

3.3.SARS-riskikäsitykset        

 

 

Brugin ym. (2004) tutkimuksessa (N=373) vastaajat kokivat SARS-riskinsä 

matalaksi. Vain noin 1 % vastaajista näki saavansa todennäköisesti tai hyvin 

todennäköisesti SARS:n. Vastaajista lähes 73 % piti flunssaan sairastumista 

todennäköisenä ja 52 % piti onnettomuutta kotona todennäköisenä. Myös 

sydäninfarktiin ja syöpään sairastuminen nähtiin todennäköisempänä kuin 

SARS. HIV/AIDS-tartunta nähtiin melko samansuuruisena riskinä kuin 

SARS, vastaajista lähes 2 % ilmoitti todennäköisesti tai hyvin 

todennäköisesti saavansa HIV/AIDS-infektion.  

 

Laun ym. (2003) tutkimuksen mukaan (N=1397) hieman alle 9 % vastaajista 

näki suureksi tai hyvin suureksi mahdollisuuden saada SARS-infektio. Noin 

puolet (48 %) vastaajista pelkäsi altistuvansa virukselle julkisella paikalla. 
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Vastaajista 79 % piti matkustamista Kiinan Guangdongiin (hyvin) korkeana 

riskinä saada SARS-tartunta. Matkustamista manner-Kiinaan vastaajista 59 

% piti (hyvin) korkeana riskinä saada SARS-infektio, julkisen liikenteen 

käyttämistä 51 % piti (hyvin) korkeana riskinä saada  SARS- infektio. 

 

Leungin ym. (2003) (N=1115) tutkimuksessa noin 30 % vastaajista uskoi, 

että he saavat SARS-tartunnan (hyvin) todennäköisesti. SARS-taudista 

parantumista ei pitänyt ollenkaan todennäköisenä hieman alle 5 % vastaajista 

ja hieman yli 20 % vastaajista oli epävarmoja selviytymisestään 

mahdollisesta taudista. Vähemmän koulutetuilla nuorilla miehillä oli 

virheellistä tietoa tautiin sairastumisen todennäköisyydestä ja he aliarvioivat 

selviytymistään taudista.  

 

Jin ym. tutkimuksessa (2004) (N=139) havaittiin, että kiinalaiset vastaajat 

näkivät todennäköisyytensä saada SARS selvästi pienemmäksi kuin 

kanadalaiset opiskelijat. Myös muiden ihmisten infektoituminen nähtiin 

kanadalaisten keskuudessa paljon todennäköisempänä. Tulosten perusteella 

kiinalaiset opiskelijat olivat ylioptimistisia SARS-epidemian aikana, sillä 

SARS-epidemia oli levinnyt huomattavasti laajemmalle Kiinassa kuin 

Kanadassa. Tähän on saattanut vaikuttaa medioiden antamat erilaiset 

vaikutelmat tilanteesta sekä Kiinassa hallituksen vähättelevä propaganda 

epidemian laajuudesta. Lisäksi tuloksia tulkittaessa on muistettava kulttuurin 

vaikutus suhtautumisessa elämän erilaisiin uhkatilanteisiin. Aasialaisessa 

kulttuurissa negatiiviset asiat elämässä nähdään useasti optimistisemmin ja 

positiiviset asiat pessimistisemmin verrattuna länsimaisiin kulttuureihin 

(Chang, Asakawa & Sanna 2001, 476-491). On todettu myös, että 

japanilaiset näkevät tulevaisuutensa pessimistisemmin kuin kanadalaiset 

vastaajat (Heine & Lehman 1995, 595-607).  

 

Son ym. (2004) tutkimuksessa (N=112) vastaajista 21 % oli sitä mieltä, että 

mahdollisuus saada SARS oli hyvin todennäköinen. Noin neljäsosa (22 %) 

piti selviytymistään mahdollisesta SARS-tartunnasta epätodennäköisenä ja 

35 % oli epävarmoja selviytymisestään.  
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Imain ym. (2005) japanilainen tutkimus osoitti, että vastaajat näkivät SARS- 

infektion riskin korkeana. Lähes yhdeksän vastaajaa kymmenestä oli 

vältellyt infektoitunutta potilasta, naiset enemmän kuin miehet. Vastaajista 

yli puolet tunsi pelkoa infektiota kohtaan, miehet vähemmän kuin naiset. 

Naisista yli kolmasosa oli harkinnut työn vaihtamista SARS-infektion 

saamisen pelossa. Tutkimuksen kuusi vastaajaa kymmenestä tunsi, että he 

pystyivät vaikuttamaan vain vähän SARS-infektio tilanteeseen.  

 

Yhteenveto tutkimuksista  

Hollantilaisista vastaajista ainoastaan 1 % näki SARS-infektioon 

sairastumisen todennäköiseksi. Sydäninfarktin saamista ja syöpään 

sairastumista pidettiin SARS-infektiota todennäköisempänä (Brug ym. 

2004). HIV/AIDS-infektio ja SARS nähtiin lähes samansuuruisina riskeinä. 

Infektoituneella alueella tehdyissä tutkimuksissa vastaajista 10-30% koki 

suureksi mahdollisuuden saada SARS-infektio. Vastaajista lähes puolet oli 

huolissaan infektion saamisesta julkiselta paikalta ja yli puolet vastaajista 

piti manner-Kiinaan matkustamista korkeana riskinä saada SARS-tartunta. 

Vähemmän koulutetuilla miehillä oli virheellistä tietoa tautiin sairastumisen 

todennäköisyydestä ja he myös aliarvioivat selviytymistään infektiosta (Lau 

ym. 2003; Leung ym. 2003; So ym. 2004). Kiinalaiset vastaajat näkivät 

todennäköisyytensä saada SARS-infektio selvästi pienempänä kuin 

kanadalaiset. Tutkimuksen perusteella  kiinalaiset olivat ylioptimistisia 

SARS-epidemian aikana. Tähän on saattanut vaikuttaa medioiden antamat 

erilaiset vaikutelmat tilanteesta sekä Kiinan hallituksen vähättelevä sävy 

epidemian laajuudesta (Ji, Zhang, Usborne & Guan 2004). Japanilainen 

tutkimus osoitti, että tutkimukseen vastanneet näkivät riskinsä saada SARS-

infektio korkeana ja yli puolet tunsi pelkoa tautia kohtaan, naiset enemmän 

kuin miehet (Imai ym. 2005). 
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3.4. SARS-tietolähteet  

 

Vartin ym. (2004) paneelitutkimuksen (N=308) vastaajat käyttivät 

tiedonlähteenään eniten televisiota. Vastaajista 84 % kertoi saaneensa 

televisiosta (erittäin) paljon tietoa SARS-infektiosta. Toiseksi eniten tietoa 

vastaajat olivat saaneet sanomalehtien välityksellä (67 %).  Kolmanneksi 

yleisin tiedonlähde oli internet. Vastaajista 26 % kertoi internetin välittäneen 

heille tietoa jonkin verran tai enemmän. Vähiten vastaajat olivat saaneet 

tietoa aikakausilehdistä (40 %), terveysviranomaisilta (18 %), ystäviltä (16 

%) ja kaikkein vähiten lääkäreiltä (9 %). Luotettavimpana tiedonlähteenä 

vastaajat pitivät joukkotiedotusvälineitä, kuten sanomalehtiä (95 %) ja 

televisiota (94 %). Vastaajista 60 % luotti internetiin tiedon lähteenä 

vähintään jonkin verran (Aro ym., julkaisematon käsikirjoitus). 

 

Brugin ym. (2004) tutkimuksessa (N=373) televisio ja sanomalehdet olivat 

eniten käytettyjä tiedonlähteitä. Kolmanneksi käytetyin tiedonlähde oli 

internet. Hollantilaiset luottivat eniten televisiosta, sanomalehdistä ja 

terveysviranomaisilta saamaansa tietoon. Internetiä vastaajat pitivät 

viidenneksi luotettavimpana.  

 

Bergeron ja Sanchez (2005) tutkivat median vaikutusta kanadalaisiin 

yliopisto-opiskelijoihin vuonna 2003 SARS-epidemian aikana (N=300). 

Tutkimus toteutettiin ensimmäisessä vaiheessa kyselylomakkeen avulla ja 

toisessa vaiheessa internetkyselynä. Vastaajista 73 % oli naisia. Vastaajista 

89 % kertoi käyttäneensä tiedonlähteenään SARS-epidemian aikana 

internetiä, 88 % televisiota, 77 % radiota ja sanomalehtiä 56 %.  

Tutkimuksen mukaan joukkotiedotusvälineitten käyttö on tehokas tapa 

tiedottaa väestölle riskeistä. Kuitenkin nuorille, jotka pitävät internetiä 

tiedonlähteenä parempana, tiedon jakaminen internetin välityksellä on tärkeä 

väylä informaation perille saamiseksi.  

 

Laun ym. (2003) tutkimuksessa (N=1397) vastaajista 89 % sai 

informaationsa televisiosta, 71 % sanomalehdistä ja 27 % radiosta. Alle 10 

% vastaajista oli saanut tietoa lääketieteen asiantuntijoilta (5 %) ja ystäviltä 
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(8 %). Internetiä tiedonlähteenä käytti ainoastaan hieman yli 3 % vastaajista 

epidemian alkuvaiheen aikana. Tutkijat kuitenkin ennustivat internetin 

käytön yleistyvän, sillä epidemian alussa asiallista tietoa internetissä ei ollut 

vielä saatavilla.  

 

Sengin ym. (2004) tutkimuksessa (N=593) vastaajista 91 % käytti 

informaatiolähteenä televisiota. Seuraavaksi yleisimmät tiedonlähteet olivat 

sanomalehdet (65 %) ja radio (30 %). Internet oli vasta yhdeksänneksi 

käytetyin informaatiolähde, noin 5 % vastanneista ilmoitti käyttävänsä 

internetiä tiedonlähteenään.  

 

Yhteenveto tutkimuksista 

Suomalaiset paneelitutkimuksen vastaajat käyttivät tiedonlähteenään eniten 

televisiota. Toiseksi eniten vastaajat olivat saaneet tietoa sanomalehtien 

välityksellä ja kolmanneksi yleisin tiedonlähde oli internet. Luotettavimpana 

tiedonlähteenä pidettiin sanomalehtiä ja televisiota, kuitenkin yli puolet 

vastaajista luotti internetin tietoon vähintään jonkin verran (Vartti ym. 2004). 

Hollantilaisessa tutkimuksessa käytetyimpiä tiedonlähteitä olivat televisio ja 

sanomalehdet. Myös Hollannissa internet oli suosittu tiedonlähde. Eniten 

hollantilaiset vastaajat luottivat televisiosta, sanomalehdistä ja 

terveysviranomaisilta saamaansa tietoon (Brug ym. 2004). Kanadalaiset 

yliopisto-opiskelijat käyttivät lähes kaikki internetiä tiedonlähteenään 

SARS-epidemian aikana. Myös televisio ja radio olivat myös suosittuja 

tiedonlähteitä (Bergeron & Sanchez 2005). Laun ym. (2003) ja Sengin ym. 

(2004) tutkimuksissa vastaajat käyttivät eniten televisiota, sanomalehtiä ja 

radiota tiedonlähteinään. SARS-epidemian alussa asiallista tietoa ei ollut 

saatavana internetistä. 
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4  MAALLIKOIDEN TERVEYSKÄSITYKSET 
 
 

Itsesäätelymallit (self-regulation models, SRM; medication/treatment 

beliefs) lukeutuvat sairauskäsitysmalleissa psykososiaalisiin malleihin (Aro, 

Haafkens, Stronks & Klazinka 2001). SRM on saanut alkunsa Howard 

Leventhalin ja hänen kollegoidensa 70-luvulla kehittämästä mallista 

(Leventhal 1970). SRM olettaa, että terveyttä koskevaan käyttäytymiseen ja 

selviytymiseen terveysuhasta vaikuttavat ihmisen oma elämänhistoria, 

aiemmat kokemukset sekä uskomukset että käsitykset sairaudesta. Mallia 

kehitettiin edelleen 1980- ja 1990-luvuilla, ja siitä käytetään usein nimitystä 

maallikkonäkemys terveydestä (common-sense model, CSM). Mallin avulla 

pyritään selittämään ihmisen sopeutumista erinäisiin terveysuhkiin ja 

sairauksiin sekä hoitoon sitoutumista (Leventhal, Meyer & Nerenz 1980; 

Leventhal, Neren & Steele 1984; Leventhal & Diefenbach 1992; Leventhal, 

Leventhal & Contrada 1998; Heine 1997).  

  

Maallikoiden terveyskäsitysmallin mukaan ihminen ei vain ajattele sairauden 

tai terveysuhkan mahdollisuutta ja vakavuutta tai alttiutta sairastua, vaan 

ihminen jäsentää uskomuksensa sairaudesta tai terveysuhasta yleensä viiden 

teeman ympärille. Nämä teemat ovat 1) identiteetti (identity), (mikä tauti on 

kyseessä? ja mitkä ovat sen oireet?),  2) sairauden kulku (time-line) (miten 

pitkään tauti tulee kestämään? ja onko tauti akuutti, jaksottainen vai 

krooninen?), 3) syy (cause) (mikä taudin aiheuttaa? onko se onnettomuus, 

infektio, geneettinen heikkous vai kohtalo?), 4) seuraukset (consequences) 

(miten tauti vaikuttaa? ovatko seuraukset fyysisiä, sosiaalisia tai  

taloudellisia?) ja 5) hallittavuus (controllability) (onko tauti hallittavissa tai 

parannettavissa oleva?) (ks. kuvio 1.) (Aro, Haafkens, Stronks & Klazinka 

2001; Leventhal ym. 1992; Heine 1997).  

 
  
 
 
 
 
 



25   

 

käyttäytyminen

1) identiteetti 

huolestuminen 

riskikäsitys 
2) aika 

3) syy 

4) seuraukset 

5) hallittavuus 

 
Kuvio 1. Sairauden maallikkokäsityksen ulottuvuudet ja niiden suhde riskikäsityksiin 
ja huolestumiseen sekä käyttäytymiseen Leventhalin (1992) teoriaan perustuen 
(Cameron 2003).  

  

 

Mallin viisi ulottuvuutta, identiteetti – aikajänne – syy – seuraukset – 

hallittavuus, antavat mahdollisuuden kerätä tutkimukseen tietoa näiltä 

alueilta ihmisten ajattelusta ja käyttäytymisestä terveysuhkia kohtaan (Aro, 

Haafkens, Stronks & Klazinka 2001).  Mallia käytetään viitekehyksenä 

eniten tutkittaessa spesifistä terveyskäyttäytymistä, kuten hoitoon 

sitoutumista (Arja R. Aro, henkilökohtainen tiedonanto 21.7.2005). Spesifin 

terveyskäyttäytymisen ennustamisessa ja terveysuhkan hallintaprosessin 

kuvauksessa itsemääräämismalli on todennäköisesti paras 

viitekehysvaihtoehto. Se ottaa huomioon sekä kognitiiviset että 

emotionaaliset tekijät terveyskäyttäytymisen päätöksenteossa.  
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5  INTERNETKYSELYN TOTEUTETTAVUUS 
 
 
 

Tietokoneen ja internetin käyttö on kasvanut vuosittain Suomessa, joten 

internetin avulla tehdyt kyselyt ovat toteutettavissa entistä laajempina ja 

paremmin koko väestöä koskevina. Internetin kautta tehtävässä 

tutkimuksessa ja tiedonkeruussa on monia etuja. Internetpohjainen tutkimus 

tulisikin nähdä uutena ja tärkeänä metodina, perinteisempien 

tiedonkeruumenetelmien lisäksi. Seuraavassa analysoidaan internetpohjaisen 

kyselyn toteutettavuutta Suomessa. 

 

Suomessa internetiä käytti (vuonna 2005) 70 % väestöstä (Tietoyhteiskunta 

2005). Suomalaiset tieto- ja viestintätekniikan käyttäjinä tutkimuksen (2005) 

mukaan suomalaisista 73 % ja yli 2,8 miljoonaa 15-74-vuotiasta käytti 

internetiä (Tilastokeskus 2006a). Tietokoneen ja internetin käyttö on 

yleistynyt kaikissa ikäryhmissä Suomessa. Vuodesta 2001 lähtien 

käyttäjäosuus on kasvanut noin 20 % vuoteen 2005 mennessä. Suhteellisesti 

eniten osuus kasvoi yli 60-vuotiaiden keskuudessa, joiden lähtötason oli 

matalin. Naiset ottivat miesten etumatkaa kiinni internetin käytössä ja 30-49-

vuotiaiden ikäryhmässä naiset käyttivät miehiä enemmän internetiä. 

Eläkeikäiset miehet käyttivät internetiä useammin kuin naiset (Tilastokeskus 

2006a). Suomalaiset 16-74-vuotiaat ovat Euroopan unionin kansoista 

kolmanneksi ahkerimpia internetin käytössä.  Ruotsalaiset olivat ahkerimpia 

(82 %), toiseksi ahkerimpia olivat tanskalaiset (76 %). Vähäisintä internetin 

käyttö oli Kreikassa, jossa vain 20 % väestöstä käytti internetiä. Kaikista 16-

74 –vuotiaista EU:n alueella asuvista kansalaisista internetiä käytti noin 

puolet (Tietoyhteiskunta 2005).  

 

Tilastokeskuksen (2006b) mukaan Suomessa laajakaistaliittymien määrä 

kasvoi vuosien 2000-2003 välisenä aikana 10 000 liittymästä 467 000 

liittymään. Vuonna 2004 laajakaistaliittymiä oli jo 779 000. Internetliittymiä 

1000 asukasta kohden vuonna 1997 oli 88 ja vuonna 2004 jo 366. 

Tilastokeskuksen (2006a) mukaan internetin käytöstä on tullut 

säännöllisempää, mihin on osaltaan vaikuttanut internetyhteyksien 
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nopeutuminen. Myös arkisten asioiden hoitaminen internetin avulla (kuten 

verkkopankissa asiointi) on suomalaisten keskuudessa yleistä. Viime 

vuosina internetin käytön suosio on yleistynyt kaikkialla, sillä internetiin 

pääsy on helpottunut ja laitteiden kustannukset ovat laskeneet. On arvioitu, 

että internetiä oli jo vuonna 1999 käyttänyt 30-97 miljoonaa ihmistä 

maailmassa ja että vuosittainen kasvu internetin käyttäjämäärässä on noin 10 

% (Murray & Fisher 2002). 

 

Vuonna 2002 julkistetun SeniorWatch EU-tutkimuksen mukaan tietokoneen 

ja internetin käyttö yli 50-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa oli selvästi 

yleisempää kuin EU-maissa keskimäärin. Tutkimus kartoitti tieto- ja 

viestintäteknologian käyttöä 50-vuotiaiden ja tätä vanhempien keskuudessa. 

Suomalaisista 50-59-vuotiaista suurin osa, 81 % ja 60-69-vuotiaista noin 

puolet (56 %) oli joskus käyttänyt tietokonetta. Suomalaisista yli 50-

vuotiaista 39 % oli kokeneita tietokoneen käyttäjiä. Internetin käyttö oli 

tuttua kahdellekolmasosalle 50-59-vuotiaista.  Nuoremmilla ikääntyvillä 

olikin enemmän kokemusta tietokoneen ja internetin käytöstä kuin 

vanhemmilla. Tulosten mukaan ikä ei pelkästään selitä tietoteknologian 

käyttöä, sillä sosioekonomisilla tekijöillä oli myös suuri merkitys. Hyvä 

koulutustaso, aktiivinen elämäntyyli ja korkea tulotaso edistivät 

tietoteknologian käyttöä. Tutkimuksen mukaan miehet olivat innokkaampia 

tietoteknologian käyttäjiä kuin naiset (Stakes 2005).  

 

Tietokoneet ja internet antavat tutkijoille uusia metodivaihtoehtoja 

tutkimustyöhön (Baernholdt & Clarke 2006).  Murray ja Fisherin (2002) 

mukaan internetin avulla tehty tutkimus on  käyttökelpoinen metodi, jolla on 

useita etuja. Epidemian aikana internetkysely voidaan toteuttaa tehokkaasti 

ja kustannustehokkaasti, koska sen kautta voidaan helposti rekrytoida 

osallistujat sekä toteuttaa datan keräys ja tallennus samanaikaisesti. 

Internetin avulla toteutettu tutkimus on 38 % halvempi kuin postikysely tai 

henkilökohtainen haastattelu, sillä se vie huomattavasti vähemmän aikaa ja 

paperia sekä poistaa postituskulut (Baer, Saroiu & Koutsky 2002; Barry 

2001; Duffy 2000; Montgomery 2004; Murray & Fisher 2002; Roos 2003; 

Schleyer & Forrest 2000). Baernholdtin ja Clarken (2006) mukaan internetin 
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avulla toteutettu tutkimus tarjoaa myönteisen vaihtoehdon perinteiselle 

postikyselylle. Lisäksi etuna nähdään otoksen suuri koko, sillä jokainen 

internetiä käyttävä on potentiaalinen tutkimukseen osallistuja (Murray & 

Fisher 2002).  

 

Lisäksi internet tiedonkeruu voi tuottaa Murrayn ja Fisherin (2002) mukaan 

edustavamman otoksen osallistujista kuin perinteisemmät tiedonkeruun 

tavat. Internetin avulla toteutettuun tutkimukseen saadaan paremmin mukaan 

myös vaikeasti tavoitettavat väestönosat, kuten esimerkiksi työttömät ja 

yhteiskunnallisesti helposti leimautuvat ryhmät (Birnbaum 2004; Duffy 

2000; Duffy 2002; Lyons, Cude, Lawrence & Gutter 2005; Sell 1997). Etuna 

sähköisessä tiedonkeruussa nähdään myös se, että osallistujien vastaukset 

tallentuvat suoraan tietokantaan. Tällöin tutkijan tekemä tallennusvaihe jää 

kokonaan pois ja aineiston laatu kasvaa, koska tallennusvirheet poistuvat. 

Lisäksi aineistoa päästään analysoimaan huomattavasti nopeammin kuin 

perinteisiä menetelmiä käyttäen (Murray & Fisher 2002; Stewart 2003). 

 

Blendon, Benson, Desroches ja Weldon (2003) tutkivat vuoden 2001 aikana 

neljässä eri vaiheessa toteutetussa lyhyen aikavälin tutkimuksessa 

amerikkalaisten tietoja, asenteita ja käyttäytymistä pernaruttohyökkäysten 

aikana. Blendon ym. (2003) mukaan kysely, joka toteutetaan hätätilanteissa 

tai epidemian aikana, antaa terveydenhuollon henkilökunnalle reaaliaikaista 

tietoa väestön reagoinnista ja laajan käsityksen tapahtumista. Tällaista tietoa 

voidaan käyttää apuna kohdennettaessa tiedotusta ja voimavaroja.  

Epidemian aikana väestön mielipiteet ja käyttäytyminen voivat vaihdella 

lyhyenkin aikavälin aikana, usein muutaman päivän sisällä. Esimerkiksi 

vuonna 2001 elokuun ja lokakuun välillä yleinen huolestuminen 

terveysasioista väheni 14 %:sta 3 %:een prosenttiin, samalla kun 

terrorismista tuli ensimmäinen huolestumisen aihe 65 %:lle väestöstä 

(Blendon, Young, DesRoches & Benson 2002). 

 

Lisäksi internetissä tapahtuvan tiedonkeruun eduksi nähdään se, että kyselyä 

voidaan muokata ja päivittää helposti, ilman uusien kyselylomakkeiden 

kopiointi- ja paperikustannuksia. Internetkyselyyn vastaajat ovat usein 
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motivoituneita ja kiinnostuneita vastaamaan erilaisiin kyselyihin. Etuna on 

myös, että osallistuja voi vastata kyselyyn rauhassa, omassa kodissaan 

anonyymisti ja oman aikataulunsa mukaisesti (Murray & Fisher 2002). 

(Taulukko 1.)  

 

Internetin avulla toteutettu tutkimus sisältää myös haittapuolia. Jokaisella ei 

ole mahdollisuutta päästä internetiin (Baernholdt & Clarke 2006; Murray & 

Fisher 2002) eikä jokaiselle ole tarvittavaa tietokoneen- ja internetin 

käyttötaitoa. Suomessa kuitenkin internetliittymien ja laajakaistaliittymien 

määrä on vuosittain kasvanut sekä se, että tietokonetta ja internetiä 

käyttävien määrä on noussut kaikissa ikäryhmissä (Tilastokeskus 2006b). 

Lisäksi pääsy internetiin on mahdollista yhä useammassa työpaikassa, 

koulussa ja yliopistossa sekä julkisissa kirjastoissa. Internetpohjaiseen 

tutkimukseen saattaa kuitenkin valikoitua mukaan vastaajia, jotka ovat 

kiinnostuneita terveyteen liittyvistä asioista enemmän kuin muut. Vastaajat 

ovat todennäköisesti ahkeraa internetin käyttäjäjoukkoa, jotka hallitsevat 

tietokoneen käytön. Lisäksi internetpohjaiseen kyselyyn osallistujat saattavat 

vastata terveyttä koskeviin kyselyihin muita enemmän. Murray ja Fisherin 

(2002) mukaan rajoituksena voidaan pitää myös sitä, että internet-

tutkimuksessa on vaikeata kontrolloida kyselyyn useamman kuin kerran 

vastanneita. Se voidaan kuitenkin estää tallettamalla vastaajan IP-osoite tai 

antamalla osallistujalle salasana, jolla osallistuja voi kerran käydä 

vastaamassa kyselyyn. Haittapuolena nähdään myös, että eräät internet 

sivustot vaativat viimeisen version ohjelmasta, jonka avulla kyselyyn 

voidaan vastata (Baernholdt & Clarke 2006). 
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Taulukko 1. Kaikille avoimen, internetkyselynä toteutetun tutkimuksen etuja 
suhteessa perinteisiin kyselytutkimuksen metodeihin tutkijan ja vastaajan 
näkökulmasta.  

 
Tutkijan näkökulma             nettikysely                              postikysely 

kattavuus/  
edustavuus 

 

+/− 
tarvitaan internet yhteys, 
käyttäjät koulutetumpia, 
nuorempia?, vastaajajoukkoa ei 
voida määrittää tutkimuksen 
alussa 

++ 
osallistujat pitää tavoittaa postitse 

otoksen suuruus +++ 
nettikyselyyn osallistuneiden 
määrä voi olla huomattavan 
suuri 

++ 
kysely voidaan lähettää suurelle 
joukolle ihmisiä, mutta kato on 
yleensä suuri 

toistettavuus ++ 
varmuutta samanlaisesta 
vastaajajoukosta ei ole 

+++ 
samalle vastaajajoukolle voidaan 
tehdä kysely myöhemmin 
uudelleen 

nopeus ja 
reaaliaikaisuus 

+++ 
saadaan kerättyä vastaajilta  
nopeasti reaaliaikaista tietoa 

+ 
postikysely hidas 

lomakkeen 
muokattavuus 

+++ 
kyselylomaketta saadaan 
muokattua ja täydennettyä 
helposti jälkikäteen 

+/− 
kyselylomakkeen muokkaus 
vaikeaa 

kustannus-
tehokkuus 

++ 
kustannuksia websivujen 
tekovaiheessa, kustannukset 
kolmas osa postikyselyn 
kustannuksista, suuri 
osallistujamäärä 

+ 
kustannuksia lomakkeiden 
kopioinnista, postituksesta, 
otoksen hankkimisesta 

aineiston keräys ja 
tallennus 

+++ 
vastaukset tallentuvat 
suoraan tietokantaan 

+ 
tiedot pitää tallentaa 
erikseen tietokantaan 

 

Vastaajan näkökulma nettikysely     postikysely 
vaivattomuus 
(vastaaminen, 

lähetys) 

++ 
vastaamista ei voi aina jakaa 
osiin, lähetys helppoa 

++ 
lomake pitää postittaa,  
vaivaa enemmän vastaajalle 

anonymiteetti +++ 
anonyymi tai henkilöllisyyden 
selvittäminen vaikeaa 

+ 
osallistuneiden nimi- ja 
osoitetiedot tarvitaan, mutta 
voidaan salata 

palautteen 
antaminen ja 

saaminen 

++ 
palaute voidaan antaa nopeasti 

+ 
palautteen antaminen kestää 
kauemmin. 

+++ =erinomainen, ++ =hyvä, + =kohtalainen, +/ − = välttävä 

 
(Barry 2001; Birnbaum 2004; Blendon, Benson, DesRoches & Weldon 2003; Duffy 2000, 
2002; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997; LaCoursiere 2003; Lyons, Cude, Lawrence & 
Gutter 2005; Murray & Fisher 2002; Roos 2003; Schleyer & Forrest 2000; Sell 1997; 
Tilastokeskus 2006b). 
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6  SUOMALAISET VASTAAJINA TERVEYSKYSELYISSÄ  

 

Seuraavassa kartoitetaan suomalaisten vastausaktiivisuutta perinteisillä 

tiedonkeruutavoilla, kuten postikyselynä ja haastatteluna toteutetuissa 

laajoissa terveystutkimuksissa. Osiossa kartoitetaan myös Suomessa 

internetkyselynä toteutettuja tutkimuksia. Postikyselynä ja/tai haastatteluna 

toteutettujen terveyskyselyiden vastausaktiivisuus on laskenut. 

Internetpohjaisia terveyskyselyjä on toteutettu Suomessa viime vuosina 

useita, mutta suurin osa tutkimuksista on vielä raportoimatta.  

 

Vuodesta 1978 lähtien Kansanterveyslaitos on toteuttanut postikyselynä 

tehtävää Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys- 

tutkimusta. Keskeisenä tavoitteena on monitoroida terveyskäyttäytymisen 

pitkän ja lyhyen aikavälin muutostrendejä, kuten koulutusryhmien välisiä 

eroja. Kysely on pääpiirteissään säilytetty vertailukelpoisena vuodesta 

toiseen. Tutkimuslomake lähetetään postitse valituille osallistujille. 

Kyselylomakkeen kysymykset käsittelevät eri terveyskäyttäytymisen eri 

aihealueita. Osallistumisaktiivisuus on alentunut 1970-luvun lopulta 2000-

luvulle tultaessa: naisilla hieman alle 90:sta hieman yli 70 %:iin ja miehillä 

80 %:sta noin 60 %:iin (Helakorpi, Patja, Prättälä & Uutela 2005). Pienin 

osallistumisaktiivisuus (alle 50 %) oli vuonna 2002 pääkaupunkiseudulla 

asuvien 15-29-vuotiaiden miesten ikäryhmässä (Helakorpi, Patja, Prättälä, 

Aro & Uutela 2003). 

 

Vuoden 2003 kyselyyn vastasi hieman yli 70 % kyselylomakkeen saajista. 

Vuonna 2003 matalin vastausprosentti oli koko maan osalta 15-24-vuotiailla 

miehillä (<60 %). Miehistä ahkerimmin vastasivat 55-64-vuotiaat. Naisista 

matalin vastausprosentti (alle 70 %) oli samoin 15-24-vuotiailla ja korkein 

55-64-vuotiailla. Pääkaupunkiseudun miehet vastasivat ahkerammin (70 %) 

kuin muualla asuvat (50-70 %). Pääkaupunkiseudulla ja muualla asuvista 

naisista vastasi 70 %-80 % (Helakorpi, Patja, Prättälä, Aro & Uutela 2003). 

Terveys 2000 eli Terveys ja toimintakyky Suomessa -tutkimuksen 

perusjoukko koostui 30-vuotta täyttäneistä suomalaisista. Tutkimus 
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toteutettiin vuosina 2000-2001. Tarkoituksena oli hankkia tietoa 

tärkeimmistä kansansairauksista, niiden syistä sekä työ- ja toimintakyvystä. 

Perusjoukosta valittiin väestöä edustava otos (N=8028). Lopullinen 

osallistujien määrä oli 7979, miehiä oli 3614 ja naisia 4365. Osa vastaajista 

haastateltiin ja osalle vastaajista tehtiin lisäksi terveydentilan tutkimus 

(Koskinen ym. 2005). Miesten osallistumisaktiivisuus haastatteluun oli lähes 

90 %, 65-74-vuotiaat olivat ahkerimpia. Terveystarkastukseen osallistui 

miehistä hieman yli 80 %. Naisista 90 % osallistui haastatteluun ja lähes yhtä 

iso osa osallistui terveystarkastukseen. Korkeimmat osallistumisprosentit 

olivat 45-54 ja 55-64-vuotiailla naisilla. 30-44-vuotiaiden 

osallistumisaktiivisuus haastatteluun ja terveystarkastukseen oli lähes 90 % 

(Koskinen ym. 2005). 

 

Terveys 2000-tutkimuksen osana toteutettiin kevät-kesällä 2001 nuorten 

aikuisten (18-29-v) tutkimus. Tutkimuksen otos oli N=1894, joista 1503 (79 

%) osallistui haastatteluun ja 1282 (68 %) kyselyyn. Miesten ja naisten 

osallistuminen haastatteluosioon oli noin 80 %. Kyselyyn vastasi miehistä 

noin 60 % ja naisista lähes 75 %. Nuorempi ikäryhmä vastasi vanhempaa 

ikäryhmää useammin sekä haastatteluun että kyselyyn. Tutkimuksen 

osallistumisaktiivisuus pyrittiin maksimoimaan tiedotuksen ja koulutuksen 

avulla sekä tekemään osallistuminen mahdollisimman helpoksi. Tutkimusta 

esiteltiin sähköisissä tiedotusvälineissä ja lehdistössä. Lisäksi tutkimuksessa 

korostettiin kerättävän tietoja terveyspalvelujen kehittämiseen väestön 

tarpeita vastaaviksi (Koskinen ym. 2005, 151-152).  

 
 

FINRISKI-tutkimusta on tehty Suomessa vuodesta 1972 lähtien viiden 

vuoden välein. Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena on tukea 

terveyspoliittista päätöksentekoa tuottamalla tietoa kroonisten tautien 

riskitekijöistä ja näiden tekijöiden alueellisista eroista Suomessa. Vuonna 

2002 siihen osallistui 9581 henkilöä ikäryhmästä 30-59. Tutkimukseen 

kuului kysely ja terveystarkastus. Lomakekyselyyn vastasi ja 

terveystarkastukseen osallistui yhteensä 8799 henkilöä, pelkästään 

lomakekyselyyn vastasi 782 henkilöä (Laatikainen ym. 2003). Miehistä 
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osallistui hieman alle 70 % ja naisista hieman alle 80 %. Aktiivisimpia 

vastaajia olivat 55-64 ja 65-74-vuotiaat miehet ja naiset. Tutkimuksen 

alkuvuosina 1970-luvun alussa, osallistumisprosentit olivat suunnilleen 90 % 

ja 2000-luvulle tultaessa osallistuminen oli laskenut alle 70 %:een. Vuoden 

2002 tutkimuksessa naisvastaajien vastausprosentti oli 76 % ja miesten 65 

%. Tehdyt mittaukset olivat tutkimushenkilöille helpohkoja, mutta kotona 

täytettävä kyselylomake oli hyvin pitkä. Lomakkeen pituus on voinut olla 

osasyynä tutkimuksesta poisjääntiin (Laatikainen ym. 2003). 

 

Konu ja Lintonen (2006) kehittivät Koulun hyvinvointiprofiilin 

oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin arvioimisen välineeksi. Tutkimus 

toteutettiin internetpohjaisena kyselynä, johon vastasivat suomalaiset 

vapaaehtoiset ja aktiiviset eri asteiden oppilaat ja opiskelijat (N=8285) sekä 

oppilaitosten henkilökunta (N=884) lokakuun 2004 ja toukokuun 2005 

välisenä aikana. Vastaajista 49,3 % oli miehiä. Kyselyn käyttöönottoa ei 

erityisesti tiedotettu oppilaille, vaan ensimmäiset käyttäjät saivat tiedon 

seminaariesitysten yhteydessä ja seuraavat vastaajat toisten oppilaiden 

välityksellä. Tutkimuksen tuottamassa mallissa hyvinvointi on jaettu neljään 

osa-alueeseen: koulun olosuhteet, sosiaaliset suhteet koulussa, itsensä 

toteuttamisen mahdollisuudet koulussa sekä terveydentila. Kysymykset 

olivat pääosin kaikille vastaajille samanlaisia, suurimmat erot koskivat 

sanavalintoja. Vastaajat kokivat internetkyselyyn vastaamisen helpoksi. 

 

Santtila & Sandnabba ovat toteuttamassa parhaillaan seksuaalikäyttäytymistä 

käsittelevää tutkimusta, jossa tutkitaan geneettisten ja ympäristötekijöiden 

vaikutuksia ihmisen seksuaaliseen ja aggressiiviseen käyttäytymiseen. 

Aineistonkeruu toteutetaan internetin kautta. Tutkimuksessa käytetään 

päämenetelmänä kaksostutkimusta, jossa verrataan kaksosten ja heidän 

sisarusten ympäristö- ja perintötekijöiden vaikutusta käyttäytymiseen. 

Tutkimuksessa tehtävät analyysit ovat vielä kesken, joten tutkimuksesta ei 

vielä ole saatavana julkaisuja (Åbo Akademi 2006; Santtila P., 

henkilökohtainen tiedonanto 21.6.2006). Lisäksi on valmistumassa Sosiaali- 

ja terveysministeriön internetkyselyyn pohjautuva tutkimus 

nikotiinikorvaushoitosuosituksen ja vieroituksen järjestämisestä 
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terveyskeskuksissa ja sairaaloissa johtaville lääkäreille (Simonen O., 

henkilökohtainen tiedonanto 23.6.2006) sekä Koulut liikkeelle 

terveyskysely, jossa osa tiedonkeruusta toteutetaan internetin avulla 

(Suominen, S., henkilökohtainen tiedonanto 19.6.2006). 

 
 
Yhteenveto tutkimuksista 

Perinteisillä tiedonkeruunmenetelmillä tehdyissä tutkimuksissa, Suomalaisen 

aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK) (postikysely) ja FINRISKI 

(kysely, terveystarkastus), vastausaktiivisuudet ovat laskeneet tultaessa 

1970-luvulta 2000-luvulle. Naisilla aktiivisuus on laskenut noin 70 %:iin ja 

miehillä noin 60 %:iin (Helakorpi, Patja, Prättälä & Uutela 2005; 

Laatikainen ym. 2003). Terveys 2000-tutkimuksessa (haastattelu, 

terveystarkastus) vastaajaprosentit 30-vuotta täyttäneillä vastaajilla olivat 80-

90 % välillä. Tutkimuksesta tiedotettiin laajasti kansallisissa ja paikallisissa 

tiedotusvälineissä ennen tutkimuksen alkua sekä tutkimuksen aikana. 

Terveys 2000-tutkimuksen nuorille, alle 30-vuotiaille suunnatussa osassa 

(haastattelu, kysely) osallistumisaktiivisuus pyrittiin myös maksimoimaan 

koulutuksen avulla ja tekemällä tutkimukseen osallistuminen helpoksi. 

Lisäksi tutkimusta esiteltiin sähköisissä tiedotusvälineissä ja lehdistössä. 

Alle 30-vuotiaiden vastaajien osallistuminen vaihteli haastatteluosion noin 

80 %:sta kyselyn noin 60-75 %:iin (Koskinen ym. 2005). 

  

Eri tutkimusryhmät Suomessa ovat ottaneet internetin uudeksi välineeksi 

mukaan tutkimustyöhön. Internetin avulla on toteutettu useita tutkimuksia 

viime vuosina, mutta vain pieni osa niistä on ehditty raportoida.  Konu ja 

Lintonen (2006) kehittivät Koulun hyvinvointiprofiilin internetpohjaisen 

kyselyn perusteella, johon vastasivat suomalaiset oppilaat ja opiskelijat sekä 

henkilökunta. Kokemukset internetkyselystä olivat hyvät, sillä lyhyessä 

ajassa saatiin kerättyä suuri tutkittavien joukko ja tutkimukseen osallistuneet 

kokivat kyselyyn vastaamisen helpoksi. 
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7  YHTEENVETO JA POHDINTA 
 

 

Suomalaiset vastaajat olivat yleisesti ottaen tietoisia SARS-infektiosta. 

Heillä oli hyvät tiedot SARS-infektiosta ja sen aiheuttamista oireista. Kaikki 

vastaajat olivat vähintään kuulleet SARS-infektiosta (Vartti ym. 2004). 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tuloksia voidaan pitää samansuuntaisina, 

koska suurin osa vastaajista tiesi SARS-infektiosta ja sen aiheuttajaksi 

aiemmin tuntemattoman viruksen. Vanhemmat ikäryhmät, naissukupuoli ja 

parempi koulutus olivat yhteydessä parempaan SARS-tietouteen. Lähes 

puolet tutkimuksemme vastaajista oli huolissaan SARS-infektiosta ja osa 

vastaajista oli erityisen huolissaan, miehet vähemmän kuin naiset. Myös 

hollantilaisilla voidaan katsoa olleen hyvät tiedot taudista. Yllättävää 

kuitenkin oli, että hollantilaisista vastaajista vain kymmenesosa tiesi tautiin 

kuolleisuuden oikein, ja osa vastaajista aliarvioi tautiin kuolleisuutta. 

Joillakin vastaajilla oli virheellistä tietoa ja oletuksia taudista (Brug ym. 

2004). 

  

Kiinassa, mistä SARS sai alkunsa, tehdyt tutkimukset osoittavat, että 

vastaajilla oli huomattavasti enemmän virheellistä tietoa ja uskomuksia 

tartuntateistä,  tiedotusvälineiden laajasta tiedotuksesta huolimatta. Osa 

vastaajista uskoi, että tauti voi tarttua kosketettaessa SARS-potilasta ja 

hieman alle puolet vastaajista piti SARS:ia parannettavissa olevana tautina 

(Leung ym. 2003; Lau ym. 2003). Osa tutkimuksista osoitti, että erityisesti 

vanhemmat, vähemmän koulutetut, eläkeläiset ja työttömät tiesivät huonosti 

taudin oireistosta (Bener ja Al-Kahl 2004; Seng ym. 2004). Tosin Kiinassa 

tehdyt tutkimukset sijoittuvat epidemian alkupuolelle, jolloin tietoa 

SARS:sta ei ollut kovinkaan paljon saatavana. Tiedonkulkuun on myös 

todennäköisesti vaikuttanut suhteellisen suuri väestömäärä ja maan pinta-ala.  

 

Suomalaisten valmius hakeutua terveydenhuollon toimipisteeseen 

epäiltäessä mahdollista SARS-tartuntaa oli suhteellisen hyvä. Vaikka 

epidemia ei yltänytkään Suomeen asti, puolet suomalaisista oli tehnyt jotakin 

suojautuakseen infektiolta (Vartti ym. 2004). Suomessa hoidettiin kaksi 
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todennäköistä SARS-tapausta, jotka osoittautuivat myöhemmin 

aiheettomiksi epäilyiksi ja yksi suomalainen mies kuoli infektioon 

ulkomailla (Ruutu ym. 2004). Hollannissa ei todettu epidemian aikana 

vuonna 2003 ainoatakaan SARS-tapausta. Kuitenkin kaikki hollantilaiset 

vastaajat olivat tehneet ainakin yhden varotoimen ja peräti puolet useita 

varotoimia ehkäistäkseen tartunnan (Brug ym. 2004).  

 

SARS-infektion uhka vaikutti sekä hollantilaisten ja suomalaisten  vastaajien 

matkustuskäyttäytymiseen, sillä noin puolet molempien maiden otoksista 

ilmoitti välttäneensä matkustamista infektoituneille alueille (Brug ym. 2004; 

Vartti ym. 2004). Vuonna 2004 suomalaiset tekivät Kiinaan ja Thaimaahan 

yhteensä noin 84 000 vapaa-ajan, työ- ja kokousmatkaa. Kanadaan matkusti 

vuonna 2004 yhteensä 13 000 suomalaista.  Lukuja ei ole saatavilla muilta 

SARS-alueilta (Tilastokeskus 2004). Tutkimukseemme vastanneet yli 50-

vuotiaat ja vähemmän koulutetut olivat tehneet muita enemmän 

varotoimenpiteitä. Lähes puolet vastaajista ilmoitti välttäneensä 

matkustamista SARS-alueelle ja lähes viidesosa vastaajista oli pessyt kätensä 

useammin kuin tavallisesti. Näyttääkin siltä, että suomalaiset vastaajat olivat 

valveutuneita tekemään varotoimenpiteitä estääkseen tartunnan, vaikka 

infektoitumisen riski Suomessa olikin hyvin pieni.  

 

Suomalaiset kokivat SARS-riskinsä matalaksi. Kuitenkin viidesosa 

vastaajista piti SARS-infektion saamista mahdollisena. Flunssaan ja syöpään 

sairastumista vastaajat pitivät todennäköisempänä. Myös riski saada 

HIV/AIDS tai sydänkohtaus, auto-onnettomuuteen joutuminen tai 

ruokamyrkytyksen saaminen katsottiin todennäköisemmäksi kuin SARS-

infektio. Hollantilaiset vastaajat piti SARS:iin sairastumisen mahdollisuutta 

erittäin pienenä, pienempänä kuin suomalaiset vastaajat. Hollantilaiset 

kokivat SARS ja HIV-infektioihin sairastumisen lähes samansuuruisina 

riskeinä (Brug ym. 2004). Infektoituneilla alueilla riski koettiin 

korkeampana, mutta riskin kokemisessa oli huomattavia eroja (Lau ym. 

2003; Leung ym. 2003). 
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Kiinalaisessa väestössä tehdyt tutkimukset osoittivat, (Lau ym. 2003; Leung 

ym. 2003) että vastaajien näkemykset riskistä saada SARS-infektio 

vaihtelivat melko paljon. Kolmasosa vastaajista koki riskin todennäköiseksi 

saada SARS. Epidemia vaikutti myös kiinalaisten 

matkustuskäyttäytymiseen. Vähemmän koulutetut miehet tarvitsivat 

enemmän tietoa arvioidakseen realistisesti sairastumisen todennäköisyyden 

ja selviytymisen taudista. Kiinalaiset opiskelijat olivat kanadalaisiin 

verrattuna ylioptimistisia epidemian aikana, vaikka sairastuminen tautiin oli 

huomattavasti todennäköisempää Kiinassa kuin Kanadassa. Tähän ovat ehkä 

vaikuttaneet osaltaan median ja hallituksen salaileva kuva 

epidemiatilanteesta. Kiina julkisti ensimmäisen SARS-tapauksen vasta 

huhtikuun lopussa, vaikka ensimmäinen tapaus löydettiin Pekingissä 

helmikuun lopulla. Kanada julkisti ensimmäisen SARS-tapauksen heti sen 

ilmitulon jälkeen maaliskuun alkupuolella. Aasialaisen kulttuurin vaikutus 

terveysuhan kokemiseen on suuri ja sen merkitystä ei tule unohtaa, sillä 

aasialaisessa kulttuurissa elämän negatiiviset asiat nähdään useammin 

positiivisessa valossa kuin länsimaisessa kulttuurissa (Chang ym. 2001). 

  

SARS-epidemian aikana kaikkein käytetyimpiä tiedonlähteitä olivat 

sanomalehdet ja televisio (Brug ym. 2004; Aro ym., julkaisematon 

käsikirjoitus). Oman tutkimuksemme vastaajista suurin osa oli saanut 

tietonsa television ja sanomalehtien välityksellä. Kuitenkin lähes neljäsosa 

vastaajista käytti tiedonlähteenään internetiä ja yli kolmasosa vastaajista 

luotti internetistä saamaansa tietoon. Suomen väestön kattavassa 

paneelitutkimuksessa havaittiin myös internetin nousseen tärkeäksi 

tiedonlähteeksi, sillä kolmasosa vastaajista käytti internetiä 

tiedonlähteenään. Internetistä saatuja tietoja pidettiin yleisesti luotettavina, 

sillä yli puolet vastaajista luotti vähintään jonkin verran internetistä saatuun 

tietoon (Aro ym. 2004, julkaisematon käsikirjoitus). Suomessa internetin 

käyttö on yleistynyt kotitalouksissa vuosittain. Lisäksi yhä useammalla 

suomalaisella on mahdollisuus päästä käyttämään internetiä työpaikalla tai 

koulussa/yliopistolla.  
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Kanadalaisessa opiskelijatutkimuksessa lähes jokainen käytti internetiä 

tietolähteenään, mutta lähes yhtä paljon tietoa saatiin televisiosta ja lehdistä. 

Tutkijat huomauttivatkin, että paljon internetiä käyttäville nuorille 

terveysviestinnän tulisi tapahtua internetin välityksellä (Bergeron & Sanchez 

2005). Kiinalaisessa väestössä lähes jokainen ilmoitti saaneen tietonsa 

televisiosta ja sanomalehdistä. Yllättävää oli, että Kiinassa internetiä käytti 

tiedonlähteenään hyvin pieni osa vastaajista. Tämä tulos saattaa johtua siitä, 

että kysely tehtiin epidemian varhaisessa vaiheessa, jolloin relevanttia tietoa 

infektiosta ei ollut vielä saatavana.  

 

Menetelmät 

Internetin avulla toteutettu tutkimus tulisi nähdä Suomessa yhdeksi tärkeäksi 

tutkimusmetodiksi muiden metodien joukossa. Sähköisessä muodossa oleva 

lomake tuo monia etuja tutkimuksen aineiston keräysvaiheeseen. Kyselyn 

avulla saadaan kerättyä nopeasti ja luotettavasti tietoa, suurelta 

ihmismäärältä (Murray & Fisher 2002). Lyhyen aikavälin kyselyllä voidaan 

seurata väestön reagointia ja käyttäytymistä terveysuhkiin esimerkiksi 

epidemian aikana. Tällaista tietoa tulisi osata käyttää hyväksi 

kohdennettaessa epidemian aikaista tiedotusta ja voimavaroja väestölle 

(Blendon ym. 2003). Elektroninen kysely on myös halvempi tapa toteuttaa 

tutkimusta ja se vie huomattavasti vähemmän aikaa kuin esimerkiksi 

paperilla ja postitse tehty. Sähköistä kyselylomaketta voidaan nopeasti 

tarpeen vaatiessa muokata ja täydentää, ilman uusien kyselylomakkeiden 

kopioinnista aiheutuvia lisäkustannuksia (Murray & Fisher 2002).  

 

Näyttää siltä, että internetpohjaiset terveyskyselyt ovat yleistymässä 

Suomessa. Useita internetpohjaisia tutkimushankkeita on käynnissä, mutta 

useimmat niistä ovat vasta alkuvaiheessa ja julkaisuja ei ole vielä saatavana. 

Konu & Lintonen (2006) toteuttivat tutkimuksen internetkyselynä, jonka 

pohjalta kehitettiin Koulun hyvinvointiprofiili oppilaitosyhteisön 

hyvinvoinnin arvioimisen välineeksi. Tutkimuksen toteuttamisesta 

internetissä saatiin hyviä kokemuksia, sillä kyselyyn osallistuneet kokivat 

vastaamisen internetissä helpoksi. Tutkimuksen tiedonkeruu sujui nopeasti ja 
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vaivattomasti. Tietojen automaattinen tallennus ja alustavien analyysien 

saaminen internetin avulla vapauttivat tutkijoille lisäaikaa muihin tehtäviin. 

 

Vartin ym. (2004) tutkimus on ainoa Suomen väestöä koskeva SARS:iin 

liittyvä kysely, joka on toteutettu Suomessa ennen nyt raportoitua 

tutkimusta. Tutkimus poikkeaa omasta tutkimuksestamme 

tiedonkeruumenetelmällään, sillä Vartin ym. (2004) tutkimus toteutettiin 

internetpaneelikyselynä. Paneelitutkimuksen kysymykset laadittiin SARS-

PRC-lomakkeen pohjalta, joten kyselyssä käytettiin osittain samoja 

kysymyksiä kuin käytettiin nyt raportoidussa tutkimuksessa.  Aineistonkeruu 

toteutettiin yhden viikon aikana 19.-26.6.2003, jolloin epidemia oli alkanut 

maailmalla laantua. Tutkimukseen valittiin mukaan väestöä edustava otos. 

Oman tutkimuksemme tiedonkeruu toteutettiin puolestaan kaikille avoimena 

internetkyselynä,  johon sai vastata toukokuun ja marraskuun välisenä aikana 

2003. 

 

Suomen väestön kattavissa terveyskyselyissä vastausaktiivisuus (Helakorpi 

ym. 2003; Helakorpi ym. 2005; Koskinen  ym. 2005; Laatikainen ym. 2003) 

on vaihdellut tutkimusmetodista ja osallistuvien ikäryhmästä riippuen. 

AVTK, Terveys 2000 ja FINRISKI tutkimuksissa tiedonkeruumenetelmät 

vaihtelivat postikyselyn, haastattelun, terveydentilantutkimuksen, kyselyn ja 

terveystarkastuksen välillä. Internetpohjaista tiedonkeruuta ei tutkimuksissa 

toteutettu. Vastausaktiivisuus on laskenut, esimerkiksi nuorten miesten 15-

24-vuotiaiden osallistuminen AVTK-kyselyyn on laskenut huomattavan 

paljon, vuonna 2003 enää vain alle puolet tähän ikäryhmään kuuluvista 

osallistui tutkimukseen (Helakorpi 2003; Helakorpi 2005). Suomen 

kattavissa terveyskyselyissä naisten osallistumisprosentit ovat ylittäneet 

miesten vastausprosentit tasaisesti koko tutkimusten toteuttamisajan. 

Tutkimuksesta tiedottaminen ja osallistumisen helpoksi tekeminen voivat 

osaltaan nostaa osallistumisprosenttia (Koskinen ym. 2005). Pitkä ja 

vaikeasti ymmärrettävä kyselylomake saattaa puolestaan laskea 

vastaushalukkuutta (Laatikainen ym. 2003). Vastausaktiivisuuden 

parantamiseksi nuorille osallistujille kysely voitaisiin tulevaisuudessa 

toteuttaa osittain internetin välityksellä. 
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Omassa kyselyssämme suomalaisista osallistujista hieman alle puolet oli alle 

30-vuotiaita, alle 50-vuotiaita oli yli 40 % ja lähes 10 % oli yli 50-vuotiaita. 

Vastaajien ikärakenne oli samansuuntainen kuin nuorempien ikäryhmien 

vastaavanlaisissa laajoissa terveystutkimuksissa. Kuitenkin yli 50-vuotiaiden 

määrä oli huomattavasti pienempi kuin perinteisillä tavoilla tehdyissä 

kyselyissä. Eroa selittänee se, että nuoremmat ikäryhmät Suomessa käyttävät 

enemmän internetiä (Tietoyhteiskunta 2005; Tilastokeskus 2006a; Stakes 

2005; Eriksson - Backa 2003), vaikka internetin ja tietokoneen käyttö 

ovatkin yleistyneet vanhempien henkilöiden keskuudessa (Stakes 2005; 

Tilastokeskus 2006a). Kyselyyn vastanneet olivat hyvin koulutettuja, sillä 

lähes puolet oli käynyt koulua vähintään 16 vuotta ja lähes 40 %:lla 

koulutusvuosia oli 13 - 16. Vuoden 2004 väestön koulutusrakenteen mukaan 

suomalaisista keskiasteen tutkinnon oli suorittanut 38 % ja korkea asteen 

tutkinnon 25 % (Tilastokeskus 2005).  

 

Kyselymme vastaajista suurin osa (81,5 %) oli naisia. Kyselyä mainostettiin 

internetin terveyteen liittyvillä verkkosivuilla kuten Verkkoklinikan, 

Duodecimin, Ylen ja MTV3:n sivuilla sekä Kansanterveyslaitoksen lehden 

sivuilla. Naisten suuri osallistumisprosentti kyselyssä voi osittain selittyä 

juuri sillä, että kyselyn mainostus tehtiin suureksi osaksi terveyteen liittyvillä 

sivustoilla, joilla naiset usein vierailevat. Yleisesti tiedetään, että naiset ovat 

terveempiä ja elävät pidempään kuin miehet (Helakorpi ym. 2005; Aromaa 

& Koskinen 2002) ja he ovat tyytyväisempiä terveyteensä kuin miehet, ja 

siksi naiset myös etsivät aktiivisemmin tietoa miehiin verrattuna (Martelin, 

Koskinen & Aromaa 2002; Ginman ym. 2003). Miesten osalta 

vastausprosentti olisikin ollut todennäköisesti korkeampi, jos mainonta olisi 

suunnattu myös miesten suosimille verkkosivustoille.  

 

Tutkimus toteutettiin toukokuun ja marraskuun välisenä aikana 2003, jolloin  

SARS-epidemia oli alkanut jo laantua eikä sen katsottu enää aiheuttavan 

suurta uhkaa. Epidemian alkuvaiheessa SARS oli kuitenkin päivittäin 

uutisaiheena Suomessakin. Median antaman tilannekuvan perusteella riski 

olisi voinut olla huomattavasti suurempi kuin se todellisuudessa oli. Riski 

saada infektio oli kuitenkin hyvin pieni, eikä Suomessa todettu lopulta 
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ainuttakaan SARS-tapausta. Väestön kiinnostus SARS-tautia kohtaan saattoi 

johtua myös ulkomailla infektion saaneen suomalaismiehen kuolemasta ja 

Suomessa epäiltyjen tautitapausten takia.   

 

Internetin avulla toteutettuun kyselyyn saattaa valikoitua mukaan nuorta ja 

ahkeraa internetin käyttäjäjoukkoa, joka on kiinnostunut terveyteen ja 

sairauteen liittyvistä asioista. Valikoitumista voitaisiin kuitenkin pienentää 

esimerkiksi siten, että kyselyyn vastaamista mainostettaisiin laajasti 

sähköisissä tiedotusvälineissä ja lehdistössä. Internetissä tehtävä mainonta 

tulisi kohdentaa sekä naisten että miesten useasti käyttämille sivustoille. 

Lisäksi valikoitumista voitaisiin vähentää ottamalla esimerkiksi yritysten tai 

yliopistojen sähköpostilistoilta otanta, jossa kysely lähetetään sähköpostitse, 

tutkimukseen mukaan valituille. Internetpohjaisena kyselynä toteutetun 

tutkimuksen tulosten tieteellistä validiteettiä voitaisiin lisätä täydentämällä 

tietoja perinteisten tiedonkeruumenetelmien avulla.  

 

Tutkimuksen soveltaminen käytäntöön 

Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa ja käyttää osana 

riskikommunikaatiota tulevissa infektiotautien epidemiatilanteissa, kuten 

esimerkiksi mahdollisen lintuinfluenssapandemian aikana. Reaaliaikaisen 

tiedon keräys viranomaisille väestön reagoinnista ja käyttäytymisestä 

terveysuhkien aikana on mahdollista toteuttaa uuden teknologian avulla. 

Internetiä voivat käyttää myös viranomaiset antaessaan mahdollisimman 

tehokkaasti realistista ja oikeanlaista tietoa väestölle, jotta tiedotusvälineiden 

helposti luoma paniikkimieliala hälvenee.  

 

Tiedotus on tärkeätä kohdentaa oikein eri ikäisille ja koulutustaustaltaan 

erilaisille väestöryhmille väestön tarpeiden mukaisesti. Luottamus mediaan 

on suomalaisessa yhteiskunnassa korkealla, sillä television ja sanomalehtien 

antamaan tietoon näyttää luottavan suurin osa suomalaisista (Aro ym., 

julkaisematon käsikirjoitus). Nuorille ja koulutetuille tieto voitaisiin jakaa 

internetin välityksellä ja vanhemmalle väestön osalle television ja 

sanomalehtien kautta. Oman haasteen luovat yhteiskunnasta eristäytyneet 

henkilöt ja kouluttamattomat väestöryhmät.  
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Väestön tietämystasoa epidemioista kaikissa ikä- ja koulutusryhmissä on 

tarpeen parantaa, sillä laajassa epidemiassa heikon tietämyksen omaavat 

väestöryhmät todennäköisesti levittävät tartuntaa edelleen eteenpäin. 

Tartuntojen leviäminen olisi estettävissä pitkälti varotoimenpitein. 

Epidemian aikana väestön riskikäsityksen tunteminen, riskeistä 

tiedottaminen ja tiedon jakaminen kohderyhmien tarpeiden mukaan on 

tärkeää myös siksi, että riskikäsitykset ovat yhteydessä halukkuuteen 

hakeutua hoitoon, henkilökohtaiseen hygieniaan ja tätä kautta infektion 

leviämiseen eteenpäin. Tiedotuksen avulla pystytään parantamaan ihmisten 

omaa suojautumista tuleviin terveysuhkiin (Donnelly ym. 2003). 

 

Tutkimuksen kriittinen tarkastelu  

SARS-tietoudesta, riskikäsityksistä, varotoimenpiteistä ja 

informaatiolähteistä toteutettuja tutkimuksia on varsin vähän. Suurin osa on 

tehty niissä maissa, joissa SARS-infektioita todettiin. Tutkimusten tuloksia 

ei voida suoraan verrata toisiinsa, sillä tutkimusasetelmat, 

aineistonkeruumenetelmät sekä toteutusajankohdat ovat olleet hyvin 

erilaisia. Osa tutkimuksista on toteutettu puhelinhaastatteluina, osa 

henkilökohtaisina haastatteluina, osa lomakekyselyinä ja osa 

internetpohjaisilla tiedonkeruun menetelmillä. Osa tutkimuksista toteutettiin 

epidemian aikana, osa heti epidemian laantumisen jälkeen ja osa 

tutkimuksista aloitettiin vasta kuukausia epidemian loppumisen jälkeen. 

Myös Kansanterveyslaitoksen aiemmin toteuttamat laajat, koko Suomen 

väestöä koskevat terveyskyselyt poikkeavat internetkyselystämme 

tutkimusasetelmiltaan ja aineistonkeruu menetelmiltään. Tutkimusten 

vastausprosentteja ei voida suoraan verrata toisiinsa. 

 

SARS-internetkysely oli toteutettavissa ja se tavoitti suuren joukon 

suuremmaksi osaksi nuoria hyvin koulutettuja naisia, jotka olivat jonkin 

verran huolissaan SARS:sta. Vanhemmat ikäryhmät, naissukupuoli ja 

parempi koulutus olivat yhteydessä parempaan SARS-tietouteen. Vastaajat 

näkivät SARS-riskin pienenä, ja lähes puolet vastaajista oli tehnyt jonkin 

varotoimenpiteen estääkseen tartunnan. Lähes puolet vastaajista käytti 
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informaatiolähteenään internetiä ja yli kolmannes luotti paljon tai hyvin 

paljon internetiin. 

 

Kyselyyn vastanneet olivat todennäköisesti ahkeraa internetin 

käyttäjäjoukkoa, jotka valikoituivat mukaan oman aktiivisuuden ja 

kiinnostuneisuuden vuoksi. Kyselymme toteutettiin avoimena 

internetkyselynä, johon kaikki internetiä käyttävät ja halukkaat saivat 

vastata. Kyselyymme vastaaminen vaati osallistujalta mielenkiintoa terveyttä 

ja sairautta koskeviin kysymyksiin, osallistumishalukkuutta sekä internetin 

käyttötaitoa ja pääsyä internetiin, joten tuloksia käytettäessä on huomioitava 

nämä seikat.  
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II PROSESSIKUVAUS PRO GRADUTYÖN TEKEMISESTÄ 

 

 
Pro gradu -työn tekeminen alkoi keväällä 2004 aiheen valinnalla. Otin 

sähköpostitse yhteyttä tutkijoihin ja tiedustelin heiltä pro gradu -työn aiheita 

ja aineistoja. Pian yhteydenottojen jälkeen sain sähköpostitse vastauksen 

Kansanterveyslaitoksen erikoistutkija, dosentti Arja R. Arolta.  Hänellä oli 

useita aiheita, joista valitsin mielenkiintoisimman ja ajankohtaisimman 

aiheen: pro gradu -työ käsittelisi SARS-tautia. 

 

 

 

 

1 PROSESSIKUVAUS KIRJALLISUUSOSION JA TIETEELLISEN 

ARTIKKELIN KIRJOITTAMISESTA 

 
 
 
 

1.1. Kirjallisuusosion kirjoittamisen eri vaiheita 

 

 

Kirjallisuusosion sisältö hahmottui ja täydentyi vähitellen kirjallisuushaku- 

ja kirjoittamisprosessin aikana. Kirjoitustyön alkuvaiheessa kirjallisuusosion 

sisällöstä ja käsiteltävistä aihe-alueista oli hahmotelma sisältörungosta, jonka 

perusteella työtä alettiin kirjoittaa. Kirjoitusprosessin aikana työssä 

käsiteltävät aihe-alueet tarkentuivat ja laajentuivat. Kirjallisuushaun 

alkuvaiheessa tieteellisiä tutkimuksia SARS-infektiosta, tietoudesta, 

varotoimenpiteistä, riskikäsityksistä ja tietolähteistä oli tehty vain vähän, 

mutta aihepiiriin tutkimukset lisääntyivät koko ajan. Kirjallisuuden 

löytäminen vaati useita hakuja eri tietokannoista sekä tilastoista ja 

sivustoista. Lähdekirjallisuus oli suuremmaksi osaksi englanninkielistä ja 

vain pieni osa oli suomenkielistä. Kirjallisuuskatsaukseen hyväksyttiin 

aihealueeseen läheisesti kuuluvat tieteelliset tutkimukset, raportit, julkaisut 

ja tilastot. Esimerkiksi Maailman Terveysjärjestön ylläpitämät sivut 
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sisälsivät lähes reaaliaikaista tietoa taudin levinneisyydestä, joten 

lähdekirjallisuutta piti päivittää koko kirjoitusprosessin ajan.  Kirjallisuuden 

läpi käynti vaati tarkkaa lukemista ja kirjallisuuden sisäistämistä. Lukeminen 

vei paljon aikaa, mutta se oli yksi tärkeä osa pro gradutyön kirjoittamisen 

prosessia. 

 

Kirjallisuusosion kirjoittamisen loppuvaihe sisälsi kirjoittamistyön lisäksi 

tekstin muokkausta, kirjallisuuden päivittämistä ja lisäkirjallisuuden 

etsimistä. Kirjallisuuden löytäminen internet-kyselynä toteutetuista 

tutkimusta oli hankalaa, sillä useimmista tutkimuksista julkaisuja tuloksista 

ei ole vielä raportoitu.  

 

 

 

1.2. Tieteellisen artikkelin kirjoittamisen eri vaiheita 

 
 
 

Pro gradu -työhön sisältyvää tieteellistä artikkelia eteenpäin kirjoittaessani 

Arja R. Aro oli tiiviisti mukana kirjoittamisprosessissa. Kirjoitustyötä tehtiin 

Aron antamien kommenttien ja korjausten mukaisesti sekä noudatettiin 

lehden antamia ohjeita. Lehden antamat kirjoitusohjeet etsin internetiä apuna 

käyttäen ja tarvittaessa olin yhteydessä toimituksen sihteerin ja/tai 

toimittajan kanssa.  

 

Tieteellistä artikkelia kirjoittaessani olen ensimmäisenä kirjoittajana tehnyt 

suurimman osan englanninkielisen artikkelin kirjoittamistyöstä ja aineiston 

analyyseistä. Graafiset esitykset tein kokonaan itse. Tieteellisen artikkelin 

kirjoittamisessa oli myös mukana tutkija Anne-Marie Vartti, joka antoi 

kommenttejaan käsikirjoitukseen.  Marjut Schreck Kansanterveyslaitokselta 

toimi tilastotieteen asiantuntijana ja hän myös teki SURVO-analyysit sekä 

tarkasti käsikirjoituksen. Laboratorion johtaja, dosentti Antti Uutela 

Kansanterveyslaitokselta antoi käsikirjoitukseen parannusehdotuksia ja 

korjauksia. George D. Bishop Singaporen yliopistolta täydensi 

käsikirjoituksen puuttuvat kohdat. Bishop perusti alun perin tutkijaryhmän, 
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joka teki kyselylomakkeen, jonka pohjalta suomenkielinen versio 

muokattiin. Bishop myös vastasi aineistonkeruusta. 

 

Ensimmäiset kuukaudet pro gradu -artikkelin tekemisessä kuluivat aiheen 

rajaamisessa, kyselyn sisäistämisessä, aineiston luokittelussa ja kirjallisen 

materiaalin keräämisessä ja lukemisessa. Tutkimus rajattiin käsittelemään 

SARS-tietoutta, informaatiolähteitä, käsityksiä ja varotoimenpiteitä 

suomalaisilla vastaajilla sekä internetkyselyn toteutettavuutta. Aiheen 

rajauksen mukaisesti aineistosta valittiin tietämystä, riskikäsitystä, 

varotoimenpiteitä ja informaatiolähteitä käsittelevät kysymykset analyysia 

varten. 

 

Huolestuneisuutta mitattiin kysymyksillä: kuinka huolissasi olet 

sairastumisestasi SARS-infektioon, kuinka huolissasi olet SARS-tilanteesta 

alueellasi ja kuinka huolissasi olet SARS:sta terveyskysymyksenä. 

Tietämystä mittaavat kysymykset olivat: mitä SARS on, mikä SARS-

infektion aiheuttaa, mikä on kuolleisuus SARS-infektioon, miten infektio 

voidaan hoitaa parhaiten ja mitkä ovat SARS-infektion oireet. 

Riskikäsityksestä oli mukana kysymys, joka mittasi vastaajien näkemystä 

saada SARS-infektio ja kuolla SARS-infektioon sekä myös vastaajien 

riskikäsitystä joutua onnettomuuteen, saada flunssa, ruokamyrkytys, syöpä, 

sydänkohtaus, HIV/AIDS tai joutua onnettomuuteen kotona. 

Varotoimenpidekysymyksistä valittiin mukaan kysymys, jossa tiedusteltiin 

vastaajien tekemiä varotoimenpiteitä estää SARS-infektio. Informaatiolähde 

kysymyksistä valittiin mukaan kaksi, joissa toisessa kysymyksessä kysyttiin 

vastaajien tiedonsaantia eri tiedonlähteistä ja toisessa kysymyksessä 

luottamusta eri tiedonlähteisiin. 

 

Aineistosta katsottiin frekvenssit, prosenttijakaumat, keskiarvot ja 

korrelaatiot. Atk-suunnittelija Marjut Schreck teki aineiston puhdistuksen ja 

valmistelevat tietokoneajot SURVO MM 2.05-ohjelmalla (Mustonen 1992, 

1). Summat muodostettiin tieto-, huolestumis-, varotoimenpide- ja 

diagnostiset toimenpiteet kysymyksistä. Tietokoneajojen perusteella tein 

analyysit tuloksista sekä käsikirjoitukseen tarvittavat taulukot ja kuviot SPSS 
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12.0 ja Excel ohjelmien avulla. Käsikirjoitukseen valittiin mukaan kolme 

taulukkoa ja yksi kuvio. Kuvioiden ja taulukoiden avulla haluttiin 

havainnollistaa käsiteltävää asiaa ja helpottaa asioiden ymmärtämistä. 

Taustatiedoista katsottiin jakaumat, kuten ikä, sukupuoli, uskonto, 

koulutusvuodet, samassa kotitaloudessa asuvien henkilömäärät sekä tulot.  

 

Seuraavaksi muuttujat luokiteltiin informatiivisempaan muotoon. Ikäryhmät 

ja koulutusvuodet luokiteltiin kolmiluokkaisiksi. Vastaajien tuloryhmistä 

muodostettiin neljä luokkaa ja kotitalouksien koosta kolme luokkaa; 

yksinasuvat, parit ja muut. Huolestuneisuus kysymyksen 

vastausvaihtoehdoista muodostettiin kolmiluokkainen asteikko, 1 = ei 

lainkaan huolissaan, 2 = jonkin verran huolissaan ja 3 = hyvin huolissaan. 

Riskikäyttäytymiskysymyksessä muodostettiin myös kolmiluokkainen 

asteikko, jossa 1 = hyvin epätodennäköistä saada SARS, 2 = todennäköistä 

saada SARS ja 3 = hyvin todennäköistä saada SARS. Ensimmäisessä 

tietolähdekysymyksessä muuttujat luokiteltiin kolmiluokkaiseksi, jossa 1 = 

hyvin vähän tietoa, 2 = jonkin verran tietoa ja 3 = hyvin paljon tietoa. 

Toisessa tietolähdekysymyksessä mitattiin vastaajien luottamusta eri 

tietolähteisiin, ja asteikko luokiteltiin uudelleen kolmiluokkaiseksi 1 = vähän 

luottamusta, 2 = jonkin verran luottamusta ja 3 = hyvin paljon luottamusta. 

 

 

 

1.3. Prosessin kustannukset ja tutkimuksen esittely eri tilaisuuksissa 

 

 

Käsikirjoituksen ja kirjallisuusosion suunnittelu- ja kirjoittamisvaiheet vaati 

kirjoittajalta lähes kymmenen vierailukäyntiä Kansanterveyslaitoksella 

epidemiologian ja terveydenedistämisen osastolla Helsingissä sekä lukuisia 

sähköpostiviestejä ja puhelinsoittoja kirjoittamiseen osallistuvien kesken. 

Käsikirjoituksen muokkaamiseen ja korjaamiseen lehden ohjeiden 

mukaisesti meni huomattavan paljon aikaa. Taloudellisia kustannuksia 

aiheutui käsikirjoitusten tulostamisesta paperiversioiksi ja niiden 
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lähettämisestä postitse lehden toimitukseen. Kustannuksia syntyi myös 

SPSS-ohjelman lisenssin hankkimisesta.  

 

Esittelin tutkimusaihettani opintoihini sisältyvässä laudaturseminaarissa 

marraskuussa 2004 ja englannin kielen suullisella kurssilla maaliskuussa 

2005. Näissä tilaisuuksissa kerroin tutkimuksen tavoitteista, menetelmistä, 

aineistosta, tilastollisista analyyseista ja englanninkielisessä esitelmässä 

pääkohdat tuloksista. Lisäksi Infektiopäiville 2005 laadittiin abstrakti (Vartti, 

Kallioniemi ja Aro) ja Vartti piti esitelmän tutkimuksen taustasta, 

aineistosta, menetelmistä ja pääkohdat tuloksista sekä tutkimustiedon 

soveltamisesta riskitiedotuksen apuna. 
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   Abstract 

 

     The aims of this study were to analyze the feasibility of doing internet research 

in the case of a global epidemic threat of SARS, and to analyze the responses 

−concerning knowledge, information sources, perceptions and precautionary 

behaviours among a Finnish sample (N=994), which completed a  questionnaire 

via the web between May 20 to November 14, 2003. The respondents were 

typically female, young, and well educated. Majority of them were knowledgeable 

about SARS, 43% were very worried about SARS, and almost half had avoided 

travelling to SARS infected areas. As an information source about SARS, internet 

was the third most common after TV and newspapers, and over 30% relied (very) 

much on the internet information. Thus the internet survey was feasible, it 

attracted mostly the young, female, educated, health-concerned part of the 

population. This is important to keep in mind in doing internet research on health 

issues, but at the same time it provides information about the easily accessible 

group for internet-based information and communication. 

 

 

 

 

KEY WORDS:  SARS (severe acute respiratory syndrome), knowledge, 

information sources, perceptions, precautionary actions, internet survey 
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Introduction 

 

     Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) was an epidemic in 2003 posing a 

threat to the globalized world with frequent international travel. SARS was also 

soon contained largely due to effective international efforts, including internet-

based technology and exchange. The between experts and experts-to-lay people 

warning system relied heavily on the internet technology. 

 

     In controlling epidemics knowledge, perceptions and behaviour, both in 

seeking for information and preparing for precautionary actions, are of central 

importance (Vartti, Aro, Schreck & Uutela, 2004). There are few studies on the 

lay people´ s SARS information sources, i.e. how much e.g. internet was used, 

how people perceived and trusted the information so gathered (Vartti et al., 2004; 

Brug et al., 2004) or what was the background of active internet users searching 

SARS information. Studies among affected and non-affected populations about 

SARS perceptions and relevant protective behaviours (Lau, Yang, Tsui & Kim, 

2003;  Leung et al., 2003; Brug et al., 2004) have uncovered varying knowledge 

levels (Lau et al., 2003; Leung et al., 2003; Brug et al., 2004), rather low anxiety 

or worry levels (Vartti et al., 2004; Brug et al., 2004), and varying levels of 

precautionary behaviours (Brug et al., 2004; Lau et al., 2004). Mass media has 

been the mostly used source of information, internet being, especially in Asia, 

rather little used (Lau et al., 2003; Seng, Lim, Ng, Wong & Emmanuel, 2004).  

 

     In order to respond swiftly to the emerging SARS threat, an international 

research consortium was created in April 2003 to study sources of SARS 
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information, knowledge, perceptions and precautionary behaviours in affected and 

non-affected countries. Internet mailing lists of scientific societies such as the 

Society of Behavioural Medicine, American Psychological Society, Society for 

Personality and Social Psychology and Division 38 (Health Psychology) of the 

American Psychological Association provided channels to call for interest among 

researchers worldwide. Responses to these calls for interest led to the creation of 

an internet based forum for developing a survey, which was then mounted on a 

website provided by the National University of Singapore in several languages 

(English, Spanish, Norwegian, Finnish, Dutch). The promotion and providing of 

links to the website was left to the researchers in respective countries. 

 

     The first SARS outbreak was in the Guangdong province, China PRC in 2003. 

From there the disease spread to several locations in the East and Southeast Asia, 

and to Canada (Centers for Disease Control and Prevention, 2005; Holmström et 

al., 2004). There was only one so called probable SARS case in Finland (WHO, 

2006). In total, there where 29 countries which reported 8096 probable SARS 

cases and 774 SARS deaths until 31 July 2003 (WHO, 2003a). After this outbreak, 

there were few confirmed SARS and probable cases with SARS-like symptoms in 

April 2004 in China (WHO, 2003b). However, one Finnish man was killed by 

SARS abroad (China), and in Finland two persons who came from Toronto and 

Manila, were treated as probable SARS cases, which later turned out not to have 

SARS (Ruutu et al., 2004).   

 

    The SARS outbreak created what can be called a media hype, in Finland. 

Health authorities provided information via mass media as well as via internet, 
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and websites, with more information broadcast regularly part of news reports. The 

website of the Finnish National Public Health Institute (KTL),  for example- had 

13 000 hits on the average on the peak days. The WHO web site also announced 

frequently updated information about SARS infection and epidemic areas. A 

Finnish (on-line) consumer panel study using a representative population sample 

showed that Finns were aware of the epidemic and less than 20% of them were 

worried about it (Vartti et al. 2004). Most respondents reported having taken 

precautionary actions and nearly one half reported having avoided travelling to the 

infected areas (Vartti et al. 2004).  

 

     To our knowledge there are very few studies on the internet as a channel for 

information gathering in the time of an outbreak threat. Blendon, Benson, 

DesRoches & Weldon (2003) have shown that a web-based survey or short-

duration survey can be used to provide important information to the public 

officials about the population response to events like SARS and also about public 

officials´ communication efforts. It is important to find out, what population 

knows and believes and what kind of actions people take when responding to the 

epidemic. Epidemic threats in general can change the behaviour and beliefs of 

people in a few days (Blendon et al., 2003).  

 

     Measuring these changes in real time can actually be done solely by internet 

technology. On the other hand, internet use is still unequally spread in the 

population groups, the younger and more educated being more eager using it 

(Murero, D´Ancona & Karamanoukian, 2001; Stakes, 2005), in general and in 

searching for health information (Fox et al., 2001; Kaiser Family Foundation, 
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2001; Eriksson-Backa, 2003). However, a similar trend has been found in 

responding to paper and pencil health surveys (Helakorpi, Patja, Prättälä, Aro & 

Uutela, 2003; Laatikainen et al., 2003). On the other hand, as these groups are also 

frequent travellers they could also benefit from internet as an information source, 

especially in rapidly changing issues like epidemics.  

 

 

 Aim  

 

     The aim of this study was to analyze the feasibility of doing internet research in 

the case of global epidemic threat of SARS, and to analyze the responses 

concerning knowledge, information sources, perceptions, and precautionary 

behaviours. 

 

 

 

   Methods 

 

     The participants were Finns who completed the Finnish version of an 

international questionnaire via the web site at the National University of 

Singapore. The questionnaire had been developed by the SARS Psychosocial 

Research Consortium (SARS-PRC), of which three of the authors (A. R. A, A-M. 

V. and G. B.) are members.  In Finland the study was marketed in the Newsletter 

of KTL and in health-related printed media and at web sites Verkkoklinikka, 

Duodecim, MTV3 and Yle.  Nine hundred and ninety four Finns responded 
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between May 20 and November 14, 2003. All Finnish respondents were living in 

Finland. 

 

 

Measures 

 

     The survey questions were based on the Self-Regulatory Model (SRM) for the 

perception of health threats (Leventhal & Cameron, 1987; Leventhal, Diefenbach 

& Leventhal, 1992). This model has been developed for interpreting coping with 

health threats, and for adherence behaviours and it suggests that coping happens 

via parallel routes of cognitive and emotional appraisal in such a way, which 

makes sense to people themselves.  (Horne 1997; Leventhal & Cameron, 1987; 

Leventhal et al.1992).  

 

     The survey contained four questions about information sources concerning 

SARS (5- point scale very little/a great deal) (e.g. how much information have you 

obtained about SARS) and confidence in different information sources (5-point 

scale little/a great deal; 13 questions about SARS knowledge: cause, treatment and 

symptoms (e.g. what SARS is, what symptoms SARS inflicts, what causes SARS, 

how SARS is best treated, how likely do you think that SARS is spread, and three 

questions  about SARS concern (5-point scale not at all worried-very worried) 

(e.g. how worried you are about SARS as a disease, how worried you are about 

SARS in our region and how worried you are about getting SARS yourself).  
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    The survey also contained a list of 18 pre-cautionary actions, (see Table 3 for 

the items), and a list of 8 diagnostic actions (5-point scale very unlikely-very 

likely) (e.g. what have you done to determine if you have SARS). In addition, two 

questions handled presumptions (5-point scale very unlikely-very likely) (e.g. how 

likely are you to avoid the following people). Risk perceptions (5-point scale very 

unlikely – very likely) were measured by four questions estimating perceived risk 

of getting SARS, dying from SARS, and to get comparative estimates, also a risk 

of getting heart attack, cancer and HIV/AIDS. 

 

     Religion, age, gender, number of years of education, total monthly family 

income, household size, and occupation were measured as background 

information. 

 

     Research material was analysed with the SPSS, version 12.0, and SURVO 

(Mustonen, 1992) MM version 2.05 calculating frequencies, percentages, means 

(using 1-sided t-test) and correlations. And p-value p <0,05  was considered 

statistically significant. A simple sum score was calculated of the items 

concerning the precautionary actions (theoretical range 01-18, general reliability 

coefficient 0.82, (Tarkkonen & Vehkalahti, 2005), diagnostic actions (theoretical 

range 0-8, reliability 0.80), and SARS-related worry (theoretical range 0-3, 

reliability 0.78). A weighted sum score for SARS-knowledge (theoretical range 0-

18, reliability 0.52) was calculated. 
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Results 

 

     Eight out of ten respondents were female, and almost half of them were 

younger than 50 years. Respondents were also highly educated compared to the 

Finnish population of the age group in general, almost half had 16+ years of 

education (Table 1).  Eight out of ten were Christians by religion, which is 

representative of Finns. Almost 40 % of the respondents had gross monthly 

income of the family 3000-4000 €, which is somewhat higher than in general in 

Finland.  

 

 Knowledge and Worry 

 
     Majority of the respondents (95,8 %) knew that SARS was a severe form of 

pneumonia and almost 92 % of the respondents knew that SARS was caused by a 

previously unknown virus. Those older (>31years) and who had the highest 

education level, had better knowledge about SARS than younger (<30 years) and 

less educated (<12 years).  In addition, women had better SARS knowledge than 

men (Table 2).  

 

     Over 40 % of the respondents were at least a little worried about getting SARS 

themselves, although the percentage of those very worried was only 13,9 %. One 

in ten was very worried about SARS in their region, and 35,4 % about SARS as a 

health issue. Men were a little less worried than women and the highest 

educational group (>16 years) was less worried than the lowest. Age had no 

association with concerns about SARS. 
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 Information Sources 

 
     Respondents had obtained information about SARS from different sources. 

Most of the information was obtained from television and newspapers, but internet 

was also a significant source. (Figure 1). Almost 40% had received information 

from the internet. Information was also received from health officials and 

magazines. Confidence in the information about SARS was rated highest when it 

was received from health officials, doctors and newspapers (Table 4). Also 

information from television was considered trustworthy. 33,6 % of the 

respondents had much or very much confidence in the internet as an information 

source. 

 

 
       Risk Perception 

   
     Eight out of ten respondents thought that it was very unlikely for them to get 

SARS, and nine out of ten thought it very unlikely to die from SARS. Six out of 

ten thought that contracting flu was more likely than SARS, similarly, almost a 

half thought that getting cancer was more likely than getting SARS. Also food 

poisoning, heart attack and HIV/AIDS and dying from traffic accident, or having 

an accident at home, were seen more likely than SARS.  

 

 

 Preventive and Diagnostic Actions 

 
     Almost half of the respondents had personally avoided travelling to the affected 

SARS areas during the outbreak, and 14 % had washed their hands more often 
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than usually. Nearly half of the respondents announced that they had taken none of 

the precautionary actions (Table 3).  The oldest age group (>50 years) had taken 

more preventive actions than the younger ones and those with lower education 

more than those with higher education. Genders did not differ in the precautionary 

actions. 

 

     A small number of the respondents did diagnostic actions to determine if they 

had SARS, such as taking temperature [n=30], going to a doctor [n=12], paying 

attention to coughing [n=28], sneezing [n=14], feelings of fatigue [n=9] and  to 

headaches [n=6]. Eleven respondents had called the SARS hotline. Men and those 

belonging to the lowest education group (<12 years) had taken more diagnostic 

actions than women and those with the highest education (>16 years).  

 

 

 

Conclusions 

 

     This study about the feasibility of doing an internet survey during the SARS 

epidemic showed that internet is a feasible channel for data gathering in the 

outbreak situation. A survey freely accessible at the web and advertised widely 

attracted a large number of respondents in Finland. The respondents were typically 

female, young, and educated, knowledgeable and somewhat concerned about 

SARS. This phenomenon reflects the profile of the traditional paper and pencil 

survey respondent, but is more to the extreme. Media channels like TV and 

printed press were the main sources about SARS and internet was the third most 

common source and almost four out of ten respondents had confidence in the 
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internet. Information from the health officials, doctors and newspapers was trusted 

more than information from the internet. 

 

     The fact that Finns answered the web survey about ten times more actively than 

other nationalities (unpublished data), probably tells about the general interests of 

Finns in the health issues or about the penetrance of wide publicity related to 

SARS in Finland during the SARS outbreak in 2003 due to one Finn dying from 

SARS in Asia, and two probable cases treated in Finland (Ruutu et al., 2004). It 

may also be related to the active marketing of the survey by our research team, 

and potentially also to the wide spread internet technology in the country. 

 

     Compared to surveys done in non-affected regions at the same time using 

representative population samples the respondents of our study were more worried 

about SARS, saw their risk higher, had taken more precautionary actions, (like 

avoided travel to SARS areas, washed their hands much more often) (Brug et al., 

2003; Vartti et al., 2004). This suggests that people who are concerned are also 

more interested in this kind freely accessible web-based survey. The use of and 

confidence in the internet as SARS information source was higher (use 38%, 

confidence 34%) than in the Finnish panel study representing the population (use 

12%, confidence 24%) (Aro et al. submitted). Interestingly both use and 

interesting our sample in the internet information was on the same level as in the 

Dutch population  panel study reported by Brug et al.  

 

     Comparison with the reports (Lau et al., 2003; Leung et al., 2003) from the 

areas affected by SARS is suggestive, since the surveys have used telephone as 



72   

gathering methods, not internet and also questions and wording have varied. Due 

to the salience of SARS threat in the region, in Hong Kong percentage of those 

seeing SARS infection likely was 30% and almost a half reported having followed 

at least five of the seven preventive strategies. (Leung et al., 2003.) Nine percent 

perceived risk of getting SARS high or very high and 48% felt fear of infection in 

public places, and 34% were worried about their own infection risk or that of their 

family (Lau et al., 2003). Expectedly, people in Hong Kong during the SARS 

outbreak (Lau et al., 2003) had avoided crowded places more than Finns (90% vs. 

3%) and had also avoided more travelling to SARS infected areas (83% vs. 49%). 

In Hong Kong 93% of respondents had increased washing hands and 75% had 

used disinfectants at home, whereas the corresponding figures in our Finnish 

sample were 15% and 5%. Suggestions to prevent SARS infection e.g. by using 

disinfectants and washing hands more often were widely published via websites 

and television (Lee-Baggley, DeLongis & Voorhoeave, 2004).  

 

     As in our internet study,  in Hong Kong most of the information was obtained 

from television (90 %), then from newspapers (71%) and from radio (27%) but 

only few respondents (3%) used internet as an information source. One 

explanation for the low use of internet is that relevant information was not 

available, but later the use is expected to be more common (Lau et al., 2003). 

 

     Internet survey provides rapid and efficient way of gathering data about the 

population´ s reactions in the epidemic outbreaks situation. At the same time it can 

function as a relevant information source from health officials to the population. 

However, it is important to keep in mind that at present, health surveys and health 
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information at the web reaches most easily those young, female, educated, and 

concerned about health. Other channels, such as TV, and printed media, are 

needed to reach other population groups. Present study provides insights which 

are helpful both for public health officials dealing with risk communication, 

preparedness plans of future disease outbreaks and other emerging health threats. 
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Table 1 

Background Information of the Finnish Respondents, N=994 

 

 N % 

Age 

1  < 30  
2  < 50 
3   >50 

 

476 
430 
71 

 

46,8 
43,3 
7,1 

Gender 
 
 1 Male 
 2 Female 

 
 
183 
807 

 
 
18,5 
81,5 

Religion 

 1 Christianity 
 2 Buddhism 
 3 Taoism 
 4 No religion 
 5 Others  
 

 

803 
3 
1 
137 
21 

 

80,8 
0,3 
0,1 
13,8 
2,1 

Years of education 

1 < 12 
2 13-16 
3 >16 

 

128 
380 
483 

 

12,9 
38,2 
48,6 
 

Number of people in 
Household  
 
1 one 
2 two 
3 three or more 

 

 

261 
355 
372 

 

 

26,3 
35,7 
37,4 

Total monthly family / 
household income 
 
1 1000-2999 € 
2 3000-4999 € 
3 5000-6999 € 
4 >7000 € 

 
 
 
220 
323 
167 
231 

 
 
 
26,2 
38,4 
19,8 
15,3 
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Table 2 

SARS-Knowledge, Worry, Preventive and Diagnostic Actions; means (SD) of the 

sum scores by age, gender, and years of education, n=994 

 

 

 

Knowledge 
sum 
Range: 
Mean (SD)  
p  

Worry  
sum 
Range: 
Mean (SD)   
p 

Prev.actions 
sum 
Range: 
Mean (SD)  
p 

Diag.actions 
sum 
Range: 
Mean (SD)  
p 

Age 

1 <30 
 
2 <50 
 
3 >50 
 
 
 

 

9,44 (2,37)   
 
9,75 (2,24)  
 
10,08 (2,60) 
  
1>2 p= 0,021 
1>3 p= 0,018 
2>3 p= 0,129 

 

6,12 (2,08) 
 
6,15 (2,30) 
 
6,15 (3,09) 
 
1>2 p= 0,410 
1>3 p= 0,445 
2>3 p= 0,492 
 
 

 

0,97 (1,48) 
 
0,98 (1,45) 
 
1,66 (2,52) 
 
1>2 p= 0,483 
1>3 p= 0,001 
2>3 p= 0,001 
 

 

0,11 (0,53) 
 
0,11 (0,58) 
 
0,14 (0,87) 
 
1>2 p= 0,478 
1>3 p= 0,345 
2>3 p= 0,346 

Gender 
 
1 Male 
 
2 Female 
 

 
 
9,03 (2,55) 
 
9,74 (2,26) 
p= 0,001 
 

 
 
5,95 (2,46) 
 
6,16 (2,21) 
p= 0,121 

 
 
1,10 (1,97) 
 
1,00 (1,46) 
p= 0,225 

 
 
0,22 (0,95) 
 
0,09 (0,44) 
p= 0,002 

Years of  
Education 
 
1 <12 
 
2 13-16 
 
3 >16 
 

 
 
 
 

 
 
 
9,33 (2,37) 
 
9,53 (2,32) 
 
9,72 (2,32) 
 
1>2 p= 0,194 
1>3 p= 0,044 
2>3 p= 0,116 

 
 
 
6,96 (2,78) 
 
6,36 (2,28) 
 
5,71 (1,98) 
 
1>2 p= 0,008 
1>3 p= 0,001 
2>3 p= 0,001 
 

 
 

 
 
 
1,70 (1,99) 
 
1,11 (1,66) 
 
0,77 (1,27) 
 
1>2 p= 0,001 
1>3 p= 0,001 
2>3 p= 0,001 
 
 

 
 
 
0,20 (0,82) 
 
0,10 (0,52) 
 
0,09 (0,54) 
 
1>2 p= 0,053 
1>3 p= 0,035 
2>3 p= 0,397 

 

 



81   

Table 3 

Percentages of the Respondents (N=994) Who Reported Actions to Prevent SARS* 

  

Precautionary action       % 

 

Avoided travel to SARS infected areas 49,1  

Washed hands more often 14,8  

Avoided travel by air plane 7,7  

Taken more care about cleanliness 7,2 

Used disinfectants   5,4 

Avoided particular types of people 3,5 

Avoided large gathering of people 3,3  

Avoided shaking hands 2,2  

Exercised regularly   1,6 

Eaten a balanced diet   1,3  

Made sure I got sufficient sleep 1,3 

Avoided eating in restaurants 1,2 

Avoided travel on subways or commuter trains 1,2 

Avoided eating in food courts/food centres 0,9  

Avoided travel in taxis 0,4 

Not gone to work/school 0,3 

Taken an herbal supplement 0,1 

None of the above 44,3 

 

*Obs. Multiple responses were allowed, thus the total percentage exceed 100%. 

 

 

 

 

 

 



82   

Table 4 

The Proportion of Participants Who Trusted 4=much or 5=very much in 

Information Sources (N=994) 

Information source Confidence(%)

Health Officials 
 

90,1 

Doctors 86,4 

Newspapers 
 

67,4 

Television 
 

65,9 

Internet 
 

33,6 

Magazines 
 

31,9 

Friends 
 

14,9 
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3,92

2,42

4,12

2,5

1,94

2,07

2,87

4

2

4

2

2

3

1

1 2 3 4 5

Newspaper

Magazines

Television

Health officials

Doctors

Friends

Internet

<- Very little  A great deal ->

Median
Mean

 

Figure 1 

Amount of SARS Information Obtained 1=very little or 5= a great deal from 

Different Information Sources, n=994. 

 

 

 
 

 


