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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 2.-luokkalaisten lasten vanhempien kokemuksia
kouluterveydenhoitajalta saamastaan rokotusohjauksesta koskien lapsensa vesirokkorokotuksia. Tavoitteena oli sähköisen kyselyn avulla kartoittaa vanhempien tiedontarvetta ja tärkeimpiä tiedonlähteitä koskien rokottamista vesirokkoa vastaan sekä tuoda esiin mahdollisia
rokotusohjaukseen liittyviä toiveita ja kehittämistarpeita kouluterveydenhuollossa.
Opinnäytetyö on toteutettu osana kansainvälistä Erasmus+ -ohjelman hanketta nimeltä
EDUVAC. Hankkeen tavoitteena on tuottaa opintokokonaisuus, jolla pyritään muun muassa
rokotustietoisuuden lisäämiseen, rokotusosaamisen ja rokotuskattavuuden vahvistamiseen
sekä tartuntatautien ehkäisyyn.
Aineistonkeruu toteutettiin laadullisella kyselyllä e-lomakkeella 2.-luokkalaisten lasten
(n=77) vanhemmille. Kysely toteutettiin Vaasassa sijaitsevassa alakoulussa maaliskuussa
2018. Kyselyyn vastasi 22 vanhempaa. Vastaukset analysoitiin induktiivisen sisällönanalyysin periaattein.
Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että vanhempien kokemukset vesirokkorokotuksien rokotusohjauksesta sekä sen riittävyydestä vaihtelivat yksilöllisesti. Suurin osa vanhemmista
koki saaneensa rokotusohjausta sähköisellä tiedotteella Wilma-järjestelmän kautta. Osa
vanhemmista koki saaneensa yksilöllistä ohjausta rokotuskäynnin yhteydessä. Jotkut vanhemmista kokivat rokotusohjauksen puuttuneen tai he olivat sivuuttaneet ohjauksen, koska
se ei koskenut heidän perhettään. Pääosin vanhemmat kokivat saamansa rokotusohjauksen
riittäväksi, mutta jotkut kokivat ohjauksen suppeaksi ja toivoivat kattavampaa tiedottamista
vesirokkorokotuksista.
Vastauksista esiin nousseet toiveet ja kehitysehdotukset rokotusohjaukselle olivat asiantuntijan suullinen ryhmänohjaus, kirje sähköisen tiedottamisen lisäksi, Wilma-sovelluksen kehittäminen sekä lapsen ja vanhemman yksilöllinen ohjaus rokotuskäynnillä. Opinnäytetyömme tuloksia voidaan hyödyntää rokotuskattavuuden tukemisessa, asiakaslähtöisen rokotusohjauksen kehittämisessä sekä EDUVAC-hankkeen koulutusmateriaalina. Aiheeseen
liittyen voisi jatkossa selvittää vanhempien suhtautumista vesirokkorokotuksiin.
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The purpose of the thesis was to describe experiences that parents of pupils in the second
grade have had about vaccination guidance of varicella vaccinations. The ultimate goal was
to determine parents’ informational needs and expectations as well as developmental issues
concerning varicella vaccination guidance offered by the school nurse. Additionally, we
wanted to ascertain what sources of information parents favor regarding vaccinations. This
thesis has been carried out as part of international EDUVAC-project. The aim of the project
is to develop a study module about vaccination in English for European healthcare students.
The method used in our final project was a qualitative survey. An electronical questionnaire
was delivered to parents of 77 pupils in the second grade of elementary school in Vaasa,
Finland in March 2018. Twenty-two parents answered the questionnaire. The answers received were analyzed by using the methods of inductive content analysis.
The results showed that majority of parents had experienced receiving varicella vaccination
guidance via school’s web service called Wilma. Some of the parents had been guided faceto-face at their child’s appointment with a school nurse. A few parents thought they had not
received any guidance or that it had not drawn their attention.
To enhance the vaccination guidance parents suggested giving group guidance provided by
a health care professional, delivering information also in a paper version, improving Wilma
mobile application and focusing on individual guidance. In conclusion, vaccination guidance
had mainly been sufficient from parents’ viewpoint, however some parents wished for more
extensive information about varicella vaccinations. Altogether, parents seemed quite conscious about varicella vaccinations and majority of the information sources used were reliable.
The information received from our thesis can be utilized in developing vaccination guidance
more customer oriented in the range of school health care and supporting vaccination coverage of varicella vaccinations. Further studies could delve into parents’ attitudes towards
vaccinating against varicella.
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1

Johdanto

Suomessa vesirokkorokotteen liittämistä osaksi kansallista rokotusohjelmaa on harkittu
jo vuodesta 2000, kun Kansanterveyslaitoksen, nykyisen Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen työryhmä selvitti edellytyksiä rokotteen laajamittaiselle käyttöönotolle. Jo tuolloin
todettiin, että vesirokko aiheuttaa Suomessa merkittävän tautitaakan ja laajamittainen
rokottaminen tautia vastaan saisi aikaan merkittäviä terveyshyötyjä. Kansainvälinen ja
kansallinen tutkimusnäyttö laajamittaisen vesirokkorokottamisen vaikutuksista kansanterveyden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta kuitenkin puuttui, joten tarvittiin lisää
tutkimusta. (Kansanterveyslaitos 2008.) Vuonna 2008 Kansanterveyslaitoksen asettaman lasten vesirokkorokotustyöryhmän selvityksessä todettiin, että laajamittaisten vesirokkorokotusten aikaansaama kansanterveydellinen, yksilötason sekä taloudellinen
hyöty ovat perusteena esittää rokotetta osaksi kansallista rokotusohjelmaa. (Kansanterveyslaitos 2008.) Rokotusten liittämisestä rokotusohjelmaan päättää Sosiaali- ja terveysministeriö, jonka 13.3.2017 voimaan tulleessa asetuksessa rokotuksista oli mukana päätös vesirokkorokotteen lisäämisestä osaksi kansallista rokotusohjelmaa. Ohjelman mukaiset rokotukset otettiin käyttöön alkaen 1. syyskuuta 2017. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista 149/2017.)
Kouluikäiset, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa ovat suuremmassa riskissä sairastua siihen aikuisiällä, jolloin tauti voi olla huomattavasti vakavampi. Tämän vuoksi on
erityisen tärkeää tavoittaa rokotuksin tämä ikäryhmä. (Leino, 2017a.) Rokottamalla väestöä mahdollisimman kattavasti, tuetaan niin sanottua laumaimmuniteettia, jolloin taudinaiheuttajan leviäminen estyy. Vesirokkorokotusten saavuttaessa hyvän rokotuskattavuuden, on taudin arvioitu häviävän Suomesta muutamassa vuodessa. (Hermanson
2012; THL 2016c.)
Rokotusohjaus on terveysneuvontaa, jolla pyritään tarjoamaan näyttöön perustuvaa ja
luotettavaa tietoa rokottamisesta tietoisen rokotuspäätöksen tekemiseksi ja edelleen tartuntatautien ehkäisemiseksi sekä rokotuskattavuuden ylläpitämiseksi. Neuvolassa rokotusohjausta annetaan suullisesti itse rokotustilanteessa ja rokottamista koskevista kysymyksistä on mahdollista keskustella vanhempien kanssa vastaanotolla. Neuvolatyötä pidetään perhelähtöisenä, kun taas kouluterveydenhoitajan ja perheiden välinen yhteistyö
on jäänyt vähemmälle huomiolle hoitotieteellisestä näkökulmasta (Mäenpää 2008).
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Opinnäytetyössämme pyrimme selvittämään millaiseksi vanhemmat kokevat kouluterveydenhuollon rokotusohjauksen, tapausesimerkkinä vesirokkorokote, sekä miten he
kehittäisivät rokotusohjausta.
Opinnäytetyö on toteutettu osana kansainvälistä Erasmus+ -ohjelman hanketta nimeltä
EDUVAC, jolla pyritään muun muassa rokotustietoisuuden lisäämiseen, rokotusosaamisen ja rokotuskattavuuden vahvistamiseen sekä tartuntatautien ehkäisyyn. Hankkeen
tavoitteena on tuottaa englanninkielinen kolmen opintopisteen Moodle-opintojakso sekä
kaksi kahden opintopisteen intensiivikurssia, joilla pyritään edistämään rokottajiksi opiskelevien tietämystä, taitoja ja asenteita rokottamiseen liittyen. Hanke toteutetaan vuosina
2018-2021 ja siinä on mukana viisi EU-maata, joita ovat Kreikka, Espanja, Slovakia, Italia
ja Suomi. Hankkeen yhtenä aihekokonaisuutena on eri-ikäisen rokotusohjaus, johon liittyen tämä opinnäytetyö on toteutettu.
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Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää 2.-luokkalaisten vanhempien kokemuksia
kouluterveydenhoitajalta saamastaan rokotusohjauksesta koskien lapsensa vesirokkorokotuksia. Tavoitteena oli kyselyn avulla kartoittaa vanhempien tiedontarvetta koskien
rokottamista vesirokkoa vastaan sekä tuoda esiin mahdollisia rokotusohjaukseen liittyviä
toiveita ja kehittämistarpeita kouluterveydenhuollossa. Opinnäytetyössämme pyrimme
tuottamaan tietoa, jota voidaan hyödyntää kouluterveydenhuollon rokotusohjauksen
asiakaslähtöisyyden kehittämisessä sekä tukea rokotustietoisuutta ja rokotuskattavuutta
vesirokkorokotuksien osalta. Tietoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös mahdollisesti muiden kouluterveydenhuollossa annettavien rokotuksien kohdalla.
Tutkimuskysymykset ovat:
1. Millä tavoin 2.-luokkalaisten lasten vanhemmat kokevat saaneensa ohjausta kouluterveydenhoitajalta vesirokkorokotuksista?
2. Millaisia toiveita ja kehitysehdotuksia 2.-luokkalaisten lasten vanhemmilla on koskien rokotusohjausta vesirokkorokotuksista?
3. Millaisia tiedonlähteitä 2.-luokkalaisten lasten vanhemmat suosivat koskien vesirokkorokotuksia?
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3

3.1

Rokottaminen

Rokottaminen ja rokotteet

Rokottaminen on kansallisesti ja kansainvälisesti puhtaan veden jälkeen tärkein keino
ehkäistä tartuntatautien leviämistä. Maailmanlaajuisesti rokottamalla ehkäistään arviolta
kuusi miljoona kuolemaa vuosittain. Rokottaminen perustuu infektioiden ennaltaehkäisyyn sekä tartuntatautien ja niiden aiheuttamien vakavien jälkitautien ja komplikaatioiden torjumiseen. (Andre ym. 2008; Inkinen – Volmanen – Hakoinen, 2016: 74.)
Rokotteissa vaikuttava-aine on immunogeeni, joka antaa joko itse vastustuskyvyn taudinaiheuttajaa vastaan tai ärsykkeen elimistölle muodostaa suojaavia vasta-aineita. Immunogeenit voivat olla eläviä heikennettyjä mikrobeja, kuten esimerkiksi vesirokkorokotteessa, tapettuja mikrobeja, kuten hinkuyskärokotteessa, tai mikrobien puhdistettuja osia
eli antigeenejä, kuten hepatiitti B-rokotteessa. (Saano – Taam-Ukkonen, 2015: 663-664)
Rokotteita on erilaisia ja rokotustekniikat vaihtelevat rokotteesta ja sen koostumuksesta
riippuen. Tällä hetkellä käytössä olevia rokotustekniikoita ovat esimerkiksi injektio ihon
alle, lihakseen tai ihon sisään, annostelu suun kautta sekä nenäsumute (Nohynek –
Leino 2018).

3.2

Rokotustoiminta Suomessa

Suomessa rokottaa voi lääkäri tai lääkärin valvonnassa rokotuskoulutuksen saanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, eli terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, tai kätilö
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista 149/2017 § 6). Lääkärin valvonta ei
tarkoita lääkärin läsnäoloa rokotustilanteessa, vaan lääkärin vastuuta terveydenhuollon
ammattilaisen riittävästä rokotusosaamisesta. (Saano – Taam-Ukkonen, 2015: 663.)
Rokotuksia ja rokottamista säädellään tartuntatautilailla (1227/2016) sekä sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksella rokotuksista (149/2017). Nykyinen tartuntatautilaki astui
voimaan 1.3.2017 ja sen tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä
sekä niistä yksilöille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja. Tartuntatautien ehkäisyyn kuu-
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luu vahvasti rokottaminen, minkä toimeenpanoa ja toteutumista ohjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (Tartuntatautilaki 1227/2016 § 1, § 44.) Sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksella rokotuksista (149/2017) tarkennettiin tartuntatautilakia.
Rokotuksia annetaan vain asiakkaan suostumuksella, ja lasten kohdalla rokottamisesta
tulee varmistaa huoltajan/huoltajien kanta asiaan. (THL 2017e.) Tartuntalaissa on määritetty, että pakkorokotuksia annetaan, jos kattava rokottaminen on välttämätöntä väestön tai sen osan hengen ja terveyden kannalta vakavan tartuntataudin ehkäisemiseksi
(Tartuntatautilaki 1227/2016 § 47).

3.3

Kansallinen rokotusohjelma

Suomessa rokotetaan kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvilla rokotteilla esimerkiksi
neuvoloissa, kouluissa, opiskelu- ja työterveyshuollossa, terveysasemilla sekä puolustusvoimissa. Kansallisen rokotusohjelman tavoitteena on tarjota suomalaisille mahdollisimman hyvä suoja rokotuksin ehkäistäviä tauteja vastaan. Rokotusohjelma on jaettu
lasten ja nuorten rokotuksiin (taulukko 1) sekä aikuisena annettaviin täydennysrokotuksiin. Rokotusohjelman mukaiset rokotukset ovat terveydenhuollon asiakkaalle ilmaisia,
mutta myös vapaaehtoisia. (THL 2017c.) Kunnat ovat velvollisia tarjoamaan alueellaan
rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee tutkimusta
ja ehdotuksia rokotusohjelman kehittämiseksi, mutta lopullisen päätöksen rokotusohjelman sisällöstä tekee sosiaali- ja terveysministeriö. (Tartuntatautilaki 1227/2016 § 44)
Taulukko 1.

Lasten ja nuorten rokotusohjelma (THL 2018b.)

Rokotus

Antoaika

Ehkäistävät taudit

Rotavirus

2kk

Rotavirusripuli

Pneumokokkikonjugaatti (PCV)
Rotavirus

3kk

Aivokalvontulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus
Rotavirusripuli

Viitosrokote
(DTaP-IPV-Hib)

3kk

Pneumokokkikonjugaatti
(PCV)

5kk

Rotavirus

5kk

3kk

Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja
Hib-taudit, kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys
Aivokalvontulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus
Rotavirusripuli

5

Viitosrokote
(DTaP-IPV-Hib)

5kk

Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja
Hib-taudit, kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys
Aivokalvontulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus

Pneumokokkikonjugaatti
(PCV)

12kk

Viitosrokote
(DTaP-IPV-Hib)

12kk

MPR

12-18kk

Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja
Hib-taudit, kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys
Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko

Kausi-influenssa
(vuosittain)

6-35kk

Influenssa

Vesirokko

1,5-11v

DTaP-IPV
MPRV

4v
6v

Vesirokko (lapsille, jotka eivät ole sairastaneet
vesirokkoa)
Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio
Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko, vesirokko

Vesirokko
HPV

6v tai 12v
11-12v

Vesirokko
Kohdunkaulan syöpä

dtap

14-15v

Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä

Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia aikuisille annettavia rokotuksia ovat (THL
2018a):


dTap-rokote kurkkumätää, jäykkäkouristusta ja hinkuyskää vastaan 25-vuoden iässä



dT-rokote kurkkumätää ja jäykkäkouristusta vastaan 45- ja 65-vuoden iässä ja yli 65vuotiailla 10 vuoden välein



MPR-rokote täydennysrokotteena tuhka- ja vihurirokkoa sekä sikotautia vastaan puutteellisen suojan omaaville



poliorokote riskialueille matkustaville, sieltä saapuville sekä lähipiirille



influenssarokote 65 vuotta täyttäneille

Uuden rokotteen lisääminen kansalliseen rokotusohjelmaan vaatii asiantuntija-arvioiden
tekemistä perustuen tieteelliseen näyttöön rokotteen monitasoisista terveysvaikutuksista
ja kustannusvaikuttavuudesta. Rokotteen liittämiseksi rokotusohjelmaan asiantuntijatyöryhmän selvitettävänä ovat neljä kriteeriä: seuraako rokotuksista kansanterveydellisesti
merkittävää taudin vähenemistä (1), ovatko rokotukset turvallisia sekä yksilölle (2) että
väestölle (3) ja ovatko rokotuksien kustannukset kohtuulliset suhteessa siitä saatavaan
terveyshyötyyn (4). (Salo – Kilpi 2017.)
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3.4

Rokottamisen hyödyt

Rokotuksilla on monia sekä yksilö- että yhteisötason hyötyjä ja se on maailmanlaajuisesti
yksi tärkeimmistä terveyden edistämisen keinoista ja tehokasta primaaripreventiota. Rokotuksilla kyetään suojaamaan yksilöä sairastumasta vakaviin tauteihin sekä estämään
taudinaiheuttajien leviäminen väestössä. Tartuntataudin leviämisen mahdollisuus pienenee, kun tautia ei esiinny ympäristössä ja taudille alttiita on vähän. Laajat taudinaiheuttajien leviämiset eli epidemiat, pystytään estämään vain, jos rokotuskattavuus on tarpeeksi korkea. Riittävä rokotekattavuus riippuu muun muassa siitä, miten tarttuva taudinaiheuttaja on. (THL 2016a.)
Alun perin rokottamisella on pyritty vähentämään kuolleisuutta ja vakavaa vammautumista. Nykypäivänä rokotteiden kehittymisen ja vakavien tartuntatautien hillitsemisen
myötä rokottamisen yksilötason hyödyt ovat monipuolistuneet, ja rokottamalla voidaan
vaikuttaa yhä laajemmin ihmisten terveyteen. Inhimillisen kärsimyksen vähentäminen,
syöpien ehkäisy, jo olemassa olevan sairauden pahenemisen välttäminen ja haitallisilta
jälkitaudeilta suojautuminen ovat tänä päivänä rokottamisella saavutettavia yksilötason
hyötyjä. (Nohynek 2011.)
Kun tarpeeksi suuri osuus väestöstä on rokottamisen kautta tullut immuuniksi tietylle
taudille, ja taudin esiintyminen vähenee, myös rokottamattomat saavat välillisesti suojaa.
Tätä ilmiötä kutsutaan laumaimmuniteetiksi. Tutkimukset ovat osoittaneet laumaimmuniteetin vaikutuksen tartuntatautien leviämisen ehkäisyssä. Esimerkiksi Gambiassa Hibrokotteen 70-prosentin rokotekattavuus oli riittävä estämään Hib-tautien leviämisen sekä
Amerikassa esikouluikäisten tuhkarokkoinfektiot vähenivät suhteessa nopeammin kuin
tuhkarokkorokotteen rokotekattavuus nousi samalla aikavälillä. (Andre ym. 2008: 142.)
Laumaimmuniteetin avulla suojataan niitä, joita ei voida rokottaa esimerkiksi iän tai
vasta-aiheiden vuoksi, sekä niitä, jotka ovat perussairauksien tai niiden hoidon vuoksi
alttiimpia sairastumaan. Suojaa saavat esimerkiksi vastasyntyneet ja imeväiset, joiden
vastustuskyky ei ole vielä yhtä hyvin kehittynyt kuin terveillä aikuisilla. Menneiden vuosien rokotetut ovat tuottaneet epäsuorasti hyötyä myös kaikille tämän päivän lapsille.
Esimerkkinä tästä voidaan mainita isorokko, joka hävitettiin maailmasta muutama vuosikymmen sitten. Laumaimmuniteetti vahvistaa myös rokotetun omaa suojaa.
2016a.)

(THL
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Suomessa kansallisen rokotusohjelman avulla onnistuttu osittain tai kokonaan hävittämään MPR-taudit (tuhkarokko, vihurirokko ja sikotauti), kurkkumätä, vakavat Hib-infektiot sekä polio. Samalla ovat hävinneet kyseisiin tauteihin liittyvät komplikaatiot ja jälkitaudit. (THL 2016a.) Myös muiden rokotteilla ehkäistävien tautien ja infektioiden esiintyvyys on nykypäivänä murto-osa siitä, mitä se oli ennen rokotusten aloittamista (Leino
2017b). Tautien puhkeaminen on kuitenkin edelleen mahdollista heti, mikäli rokotuskattavuus laskee alle tietyn prosentuaalisen arvon. Esimerkiksi MPR-rokotteen kattavuus
on osassa Suomen kunnista laskenut vuosien aikana, mikä jatkuessaan voi saada aikaan paikallisia tuhkarokkoepidemioita taudin ollessa erittäin helposti tarttuva. (THL
2017f.) Kaikkia taudinaiheuttajia vastaan ei ole edes mahdollista kehittää laumaimmuniteettia. Esimerkiksi jäykkäkouristusbakteerin laaja esiintyvyys elinympäristössä aiheuttaa sen, että rokotteen antama immuniteetti suojaa vain yksilöä. (Hermanson 2012.)
Rokotuksilla saavutetaan myös taloudellinen hyöty. Kuolleisuuden ja sairastuvuuden väheneminen tarkoittavat pitkällä aikavälillä suuria taloudellisia säästöjä ja siten myös talouskasvun tukemista. Erityisesti yhdistelmärokotteilla voidaan lisätä kustannustehokkuutta, kun yksilö saa yhdellä rokotteella suojan useampaa taudinaiheuttajaa vastaan.
(Andre ym. 2008: 142.)
Kattavalla rokotusohjelmalla on voitu lisätä suomalaisten terveyttä hyvinkin edullisesti.
Useimmiten rokottaminen on huomattavasti halvempaa kuin kyseisistä taudeista aiheutuneet terveydenhuollon kustannukset. Tästä esimerkkinä ovat muun muassa MPR-rokotukset sekä pienten lasten influenssarokotukset. Kattava rokotusohjelma vähentää siis
muita sairauksiin liittyviä epäsuoria kustannuksia, kuten sairauspoissaoloja sekä pienten
lasten vanhempien poissaoloja töistä. Vesirokkoa vastaan rokottamalla epäsuorissa kustannuksissa saavutetut hyödyt ja säästöt korostuvat. Infektiotaudeista johtuvan terveyspalveluiden käytön vähentyessä voidaan voimavaroja keskittää muiden sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. (Andre ym. 2008: 142.; THL 2016a.)

3.5

Rokottamisen turvallisuus, vasta-aiheet ja haittavaikutukset

Rokotteiden turvallisuuden seuranta on tarkkaan säädeltyä. Rokote saa myyntiluvan
vasta kun se on arvioitu turvalliseksi lääkevalvontaviranomaisten toimesta. Tutkimuksissa ennen myyntiluvan myöntämistä selviää usein rokotteen tavanomaisimmat haittavaikutukset. (THL 2017b.) Käyttöönoton jälkeen rokotteen turvallisuutta ja mahdollisia
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haittavaikutuksia seurataan edelleen tarkasti sekä toimenpiteisiin ryhdytään heti todetun
tai epäillyn haittavaikutuksen selvittämiseksi (Tartuntatautilaki 1227/2016 § 51). Seurannassa tehdään kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, jossa jokaisella taholla on oma
tehtävänsä. Rokotteen myyntiluvan haltijoilla, viranomaisilla sekä kansallisilla ja kansainvälisillä asiantuntijaorganisaatioilla on jokaisella tärkeä rooli, kuten myös rokotteita määräävillä, toimittajilla, rokottajilla sekä rokotetuilla. Turvallisuusseurannassa on mahdollista löytää kaikkein harvinaisimmat haittavaikutukset vasta sitten, kun rokote on ollut
laajamittaisessa käytössä. (THL 2017b.)
Suomessa rokotteiden turvallisuuden seurannasta vastaa Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.
Lain mukaan molempien edellä mainittujen toimijoiden tulee jakaa toisilleen tietoa todetuista tai epäillyistä haittavaikutuksista. (Tartuntatautilaki 1227/2016 § 53) Fimea lähettää tiedot saamistaan haittavaikutusilmoituksista myös Euroopan lääkevirastolle (EMA),
joka raportoi niistä rokotteen myyntiluvan haltijalle sekä Maailman terveysjärjestölle
(WHO) (THL 2017b). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä on myös seurata
rokotusohjelman ja rokotteiden tehoa ja vaikuttavuutta (Tartuntatautilaki 1227/2016 § 51;
THL 2017b).
Rokottamisessa otetaan huomioon asiakkaan ikä, sairaudet ja muut terveydentilaan vaikuttavat tekijät. On tärkeää tarkistaa aina ennen rokotteen määräämistä tai antamista
ettei rokottamiselle ole esteitä eli vasta-aiheita. (Inkinen ym. 2016: 75.) Vasta-aiheita rokottamiselle voi olla esimerkiksi voimakas yliherkkyys jollekin rokotteen aineosalle, todettu vakava reaktio aiemman rokoteannoksen jälkeen, immuunijärjestelmän häiriö, raskaus tai kuumeinen infektiotauti. Nämä eivät aina kuitenkaan estä rokottamista, esimerkiksi jos rokottamattomuus olisi suurempi riski potilaalle kuin rokotteesta saatu reaktio.
(THL 2016b.)
Kaikilla rokotteilla voi olla haittavaikutuksia, mutta niitä esiintyy vain pienellä osalla rokotetuista. Haittavaikutuksia on erilaisia, joskin kullekin rokotteelle tyypillisiä. Yleisimpiä rokotteiden haittavaikutuksia ovat lievät paikallisreaktiot, kuten injektiokohdan punoitus,
turvotus, kuumotus ja kipu, joita voidaan hoitaa oireenmukaisesti. Kuitenkaan mikä tahansa rokotteen jälkeinen oire tai tapahtuma ei välttämättä johdu rokotteesta. Rokotettavan tai hänen huoltajansa on hyvä etukäteen tietää riittävästi mahdollisista rokotusreaktioista, jolloin niihin osataan varautua. (THL 2017b; Nohynek – Leino 2018.)
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Kuten lääkkeiden, niin myös rokotteiden kohdalla on rokotetta antavan ammattihenkilön
varauduttava mahdollisen anafylaksian hoitoon. Anafylaktinen reaktio on harvinainen,
mutta vaatii nopeaa reagointia ja hoitoa. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan tai epäilemästään rokotuksen tai rokotteen haittavaikutuksesta lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimealle. Ilmoituksen Fimealle voi
tehdä sähköisesti tai paperilomakkeella. Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen
tekemistä. Haittavaikutusilmoituksen voi tehdä myös rokotteen saaja. (Fimea 2018; THL
2017a; Tartuntatautilaki 1227/2016 § 52.)

3.6

Osaava rokottaja

Osaavan rokottajan ominaisuuksiin kuuluu taito pysyä rauhallisena, itsevarmana ja rehellisenä. Osaava rokottaja kykenee eläytymään asiakkaan rooliin tarkkaillen ja kohdellen tätä asiaankuuluvalla ja ammattimaisella tavalla. Hyvä rokottaja on empaattinen ja
hän kohtaa asiakkaan kunnioittavasti riippumatta tämän taustoista. Pätevän ja asiaankuuluvan tiedon välittäminen on osaavan rokottajan tehtävä. Tärkeää on osata luoda
turvallisuuden tunne asiakkaalle. Kouluterveydenhoitajan on osattava ohjata lapsia ikätasoisesti sekä vanhempia niin, että he voivat tehdä rokotuspäätöksen, joka perustuu
luotettavaan tietoon. (Nikula – Hupli – Rapola – Leino-Kilpi 2009.)
Osaavalla rokottajalla on hyvät vuorovaikutustaidot, joita hän hyödyntää keskustellessaan esimerkiksi rokotuksiin liittyvistä huolenaiheista. Vanhemmat, jotka kokevat rokottajan päteväksi ja luotettavaksi, antavat luultavasti herkemmin myöntävän rokotuspäätöksen, kuin ne vanhemmat, jotka joutuvat epäilemään rokottajan ammattitaitoja. Tärkeää on myös, että rokottajalla on laillinen lupa rokottaa. (Nikula ym. 2009.)
Osaava rokottaja on lisäksi kiinnostunut ja tietoinen rokottamisen hyödyistä sekä kokee
rokottamisen tärkeänä osana työtään. On tärkeää, että rokottajalla on aito kiinnostus ja
halu ottaa osaa keskusteluun rokottamista koskien. Osaava rokottaja päivittää tietojaan
rokotuksista säännöllisesti, ymmärtää rokottamistoiminnan merkityksen yhteiskunnallisella tasolla sekä on mahdollisesti mukana päätöksenteossa koskien rokotuksia. (Nikula
ym. 2009.)
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4

4.1

Vesirokko ja sen ennaltaehkäisy rokottamalla

Taudinkuva

Vesirokko on herkästi tarttuva herpesviruksen (varicella zoster) aiheuttama tauti, joka on
erityisen yleinen lapsilla. Ensioireita ovat yleisesti kuume, päänsärky, väsymys, yskä
sekä ruokahaluttomuus. Vesirokossa tyypillinen löydös ovat iholla esiintyvät punaiset ja
kutiavat läiskät tai näppylät, jotka muuttuvat nopeasti vesirakkuloiksi. Rakkulat alkavat
rupeutua 3-4 päivän jälkeen ja lopulta ne arpeutuvat. Terveillä lapsilla vesirokko paranee
noin viikossa. (THL 2017h.)
Kuitenkin esimerkiksi astmaa tai atopiaa sairastavalla lapsella tai aikuisella vesirokko voi
olla vakava infektio. Myös raskaana olevalle ja sikiölle se voi aiheuttaa suuren komplikaatioriskin. Ihmiselle, jolla on huono tai merkittävästi heikentynyt puolustuskyky, vesirokko voi olla jopa kuolemaan johtava tauti. Käytännössä aikuisten kohdalla tulee hakeutua aina lääkäriin, sekä usein myös viruslääkitys vesirokon hoitoon on tällöin tarpeen.
(Leino 2017c; THL 2017h.)

4.2

Jälkitaudit ja komplikaatiot

Lapsilla yleisin vakava vesirokon jälkitauti on laaja ihonalaiskudokseen leviävä bakteeriinfektio. Märkärupea aiheuttavat bakteerit pääsevät rakkuloihin, kun lapsi raapii kutisevia
näppyjä. Tyypillisenä vesirokon jälkioireena voi syntyä myös pikkuaivoataksiaa. Siinä
esiintyy pahoinvointia, kävelyn hataruutta ja puheen epäselvyyttä. Se ilmenee noin
0,001% vesirokon sairastaneista lapsista. Oire on ohimenevä, mutta voi olla kokemuksena pelottava. Jälkioireena voi ilmetä myös ohimenevää verenvuototaipumusta. Tällöin
verihiutaleiden määrä laskee väliaikaisesti, mikä voi vaikuttaa veren hyytymiseen. Vesirokon jälkitauteina voi esiintyä myös nivel-, maksa-, umpisuolen-, munuais-, sydänpussin- ja kivestulehduksia. (Leino 2017a; Leino 2017c.)
Aikuisilla vesirokon jälkitautina yleisin on keuhkokuume. Raskaana olevalle keuhkokuume voi olla hengenvaarallinen ja se vaatii aina sairaalahoitoa. Alkuraskauden aikana
sairastettu vesirokko voi aiheuttaa sikiölle pysyviä vaurioita, kuten raajojen epämuodos-
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tumia, älyllistä kehitysvammaa ja vakavia ihovaurioita. Loppuraskaudessa vesirokko aiheuttaa lapselle vakavan taudin ja vauva syntyy suojaamattomana, koska hän ei ehdi
saada äidiltä taudin vasta-aineita. Tällaisessa tilanteessa vauva tarvitsee aina sairaalahoitoa. (Leino 2017a.)
Parantunutkin vesirokkovirus voi jäädä piilemään hermosolmukkeisiin, jolloin iän tai
muun syyn heikentäessä puolustuskykyä se voi aktivoitua uudelleen vyöruusuinfektiona
(Szucs – Pfeil 2013). Vyöruusu on paikallinen infektio, joka esiintyy yleisimmin vartalolla
tai kasvoissa ja aina vain toisella puolella kehoa eikä se ylitä vartalon keskiviivaa. Se
saattaa myös infektoida silmän tai nielun ja suun limakalvoja. Oireina on kipu, joka alkaa
jo ennen kuin rakkulat muodostuvat. Rakkulaihottuma paranee noin 4-6 viikon kuluessa,
mutta alueen särky saattaa kestää kuukausia, joskus harvoin vuosiakin. (HannukselaSvahn 2015.) Vyöruusun saa noin joka kolmas vesirokon sairastaneista (THL 2017i).
Vyöruusu silmän, otsan tai nenän seudulla, kova särky, huono yleisvointi, laaja rakkulaihottuma, immuunivajaustila tai yli 60-vuoden ikä on syitä hakeutua lääkäriin. (Hannuksela-Svahn 2015.) Vuonna 2016 ilmoitetuista vyöruusutapauksista 30% oli yli 65-vuotiaita, mikä kertoo vyöruusun hoidon vaativan usein terveyspalveluiden käyttöä (Jaakola
ym. 2017).

4.3

Vesirokkorokote

Vesirokkorokote suojaa vesirokolta ja sen jälkitaudeilta, kuten keuhkokuumeelta, aivotulehdukselta tai laaja-alaisilta rakkuloiden infektioilta. Se vähentää myös aikuisilla esiintyvän saman viruksen aiheuttamia vyöruusutapauksia 70-80%. Rokote suojaa myös sikiötä vaurioilta, joita saattaa esiintyä, mikäli äiti sairastaa vesirokon alkuraskauden aikana. Rokottamisen hyötyä puoltavat tutkimukset, joiden mukaan esimerkiksi Yhdysvalloissa rokote on hävittänyt lähes kaikki vesirokkotartunnat ja samalla vähentänyt sairaalakäyntejä. (THL 2017i.)
Yhdysvalloissa vesirokkorokote on ollut käytössä vuodesta 1996 lähtien. Aluksi rokotetta
annettiin ainoastaan yksi annos, jonka myötä vesirokon esiintyvyys väheni huomattavasti. Yksi annos ei kuitenkaan estänyt toistuvia vesirokkotapauksia, jolloin yhden rokotteen sijasta suositeltiin myös rokotteen tehosteannosta. Kaksiosaisena vesirokkorokote
on ollut Yhdysvalloissa käytössä vuodesta 2006 lähtien. (S.Lopez – Zhang – Marin
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2016.) Euroopan alueella vesirokkorokote lisättiin osaksi kansallista rokotusohjelmaa ensimmäisenä Saksassa vuonna 2004. Sekä Yhdysvalloissa että Saksassa toteutettujen
tutkimusten mukaan kahden vesirokkorokoteannoksen on todettu antavan 98-prosenttisen suojan vesirokkoa vastaan. (Liese ym. 2013: 999-1002.)
Vesirokkoa vastaan on rokotettu Suomessa aikaisemmin vain immuunipuutteisten lähikontakteja ja niitä yli 13-vuotiaita, jotka eivät ole sairastaneet tautia. Lisäksi vesirokkorokote on ollut mahdollista ottaa omakustanteisesti, tai osa on voinut saada rokotteen osallistumalla rokotetutkimukseen. Vuosien tutkimustyön jälkeen alkoivat Suomessa kansallisen rokotusohjelman mukaiset vesirokkorokotukset 1. syyskuuta 2017. Rokotetta tarjotaan kaikille 1,5-12-vuotiaille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa tai toinen rokoteannos on vielä saamatta. (Jaakola ym. 2017; Rokotetutkimuskeskus 2018.)
Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluva rokotevalmiste on nimeltään Varivax® ja sen
vaikuttavana aineena on elävää heikennettyä vesirokkovirusta. Perusrokotussarja sisältää kaksi annosta vesirokkorokotetta. Rokotukset annetaan neuvolan ja koulun ikäkausitarkastuksissa. Rokotusten alkamisvuonna vanhimmat ilmaiseen rokotteeseen oikeutetut lapset ovat kaikki sairastamattomat 11-vuotiaat eli kaikki viidesluokkalaiset ja ne
kuudesluokkalaiset lapset, jotka ovat olleet rokotteiden alkaessa 11-vuotiaita. (THL
2017i.)
Jatkossa kaikki lapset saavat vesirokkorokotteen neuvolassa 18 kk ja 6v iässä (Jaakola
ym. 2017). Ensimmäisen rokoteannoksen alle 6-vuotiaana saaneet saavat toisen annoksen neuvolan 6-vuotiaan tarkastuksessa. Mikäli ensimmäinen rokoteannos on saatu 611-vuotiaana, annetaan tehoste 12-vuotiaana kouluterveydenhuollon kautta. Näin pyritään varmistamaan, että kaikki saavat rokotussarjaan kuuluvat kaksi annosta 13 ikävuoteen mennessä. (THL 2017i.) Jos lapsi on saanut ensimmäisen annoksen omakustanteisesti, tarjotaan toinen annos maksutta. Vaikka lapsi olisi saanut aikaisemmin toista
valmistetta, voi tehosteannoksen antamisessa käyttää Varivax®-rokotetta. Rokote on
tarpeellinen vain niille lapsille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa, mutta sairastamishistorian ollessa epäselvä, ei rokottamisesta ole haittaa vesirokon sairastaneellekaan.
(THL 2017e.) Vesirokkorokotteen on todettu aiheuttavan vain vähän haittavaikutuksia.
Yleisoireiden ollessa erittäin harvinaisia voi noin viidellä prosentilla rokotetuista esiintyä
yksittäisiä vesirokkoa muistuttavia näppylöitä 1-2 viikon kuluttua rokotuksesta. (Jalanko
2017.)
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viimeisimmän tiedon mukaan 6-vuotiaille lapsille on
tarjolla kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluva MPRV-yhdistelmärokote, joka suojaa
tuhkarokolta, vihurirokolta, sikotaudilta ja vesirokolta sekä näiden jälkitaudeilta. Tämän
rokotteen myötä 6-vuotiaille tarvitsee antaa vain yksi pistos kahden erillisen MPR- ja
vesirokkorokotteen sijaan. Niille 6-vuotiaille, jotka ovat sairastaneet vesirokon, riittää
pelkkä MPR-rokote. Erilliset vesirokko- ja MPR-rokotteet ovat kuitenkin edelleen käytössä 1 ja 1,5-vuotiaiden sekä aikuisten rokotuksissa. Kansallisessa rokotusohjelmassa
käytetään MPRV-rokotteena ProQuad® nimistä rokotevalmistetta. (Leino 2018.)
Kouluikäiset, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa, ovat ohittaneet todennäköisen ikävälin vesirokkoon sairastumisen kannalta, jonka vuoksi he ovat suuremmassa riskissä
sairastua siihen aikuisiällä. Iän myötä riski vakavammalle infektiolle on suurempi. Tämän
vuoksi vesirokon sairastamattomien tai puutteellisen suojan omaavien kouluikäisten tavoittaminen ja rokotuksen tarjoaminen ovat tärkeää, vaikka heitä onkin suhteellisen pieni
joukko verrattuna neuvolassa rokotettaviin lapsiin. 10-11–vuotiaista lapsista noin 95%
arvellaan sairastaneen vesirokon. 7-11–vuotiaiden lasten joukossa on 8-vuotiaissa lapsissa arvioiden mukaan suurin osuus vesirokon sairastamattomia. (Leino 2017a.) Vesirokkorokotusten saavuttaessa hyvän rokotuskattavuuden niin neuvoloissa kuin kouluissa, on taudin arvioitu häviävän Suomesta muutaman vuoden aikavälillä (THL 2016c).

5

5.1

Rokottaminen ja rokotusohjaus kouluterveydenhuollossa

Kouluterveydenhuolto Suomessa ja yhteistyö perheen kanssa

Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua. Se on tarkoitettu peruskoululaisille sekä heidän perheilleen. Kouluterveydenhuolto järjestää vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan tarkastukset
ovat laajoja. Tarkastuksissa arvioidaan oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa suhteessa ikään ja kehitykseen sekä pyritään löytämään mahdolliset sairaudet tai
muut terveyttä uhkaavat tekijät. (THL 2014.) Vanhempien kutsuminen mukaan lastensa
terveystarkastuksiin mahdollisimman usein on tärkeää, jotta he voivat ilmaista omat näkemyksensä lapsensa terveyttä koskevissa asioissa (Sosiaali- ja terveysministeriö – Stakes 2002: 37).
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Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa on avoin terveydenhoitajan vastaanotto, jonne oppilas voi mennä ilman ajanvarausta. Kouluterveydenhoitajan toimenkuvaan kuuluu myös rokottaminen, yksilö- ja ryhmäkohtainen terveysneuvonta, terveyskasvatus sekä oppilaiden sekä heidän perheidensä ohjaaminen ja tukeminen. Kouluterveydenhuoltoa voidaan kutsua koululaisen työterveyshuolloksi, joka tähtää lapsen kokonaisvaltaiseen terveyden edistämiseen ja koko perheen hyvinvoinnin tukemiseen. (Mäenpää 2008: 28; THL 2014).
Kouluterveydenhuollossa yhteydenpito terveydenhoitajan ja lasten vanhempien välillä
on pitkälti lapsen terveyttä edistävän tiedon antamista ja jakamista. Terveydenhoitajat
tiedottavat kotiin usein lukuvuoden alussa kouluterveydenhuollon toiminnasta, kuten tulevista terveystarkastuksista. Myös muista vastaanottokäynneistä ja lapselle annetusta
ohjauksesta tulisi tiedottaa kotiin. (Mäenpää 2008: 64.) Yhteydenpito koulun ja kodin välillä tapahtuu valtaosassa Suomen kouluista sähköisesti Wilma-järjestelmän välityksellä.
Wilma on www-käyttöliittymä, jonka kautta esimerkiksi opettajien on mahdollista kirjata
arviointeja ja poissaoloja, ja vanhemmat voivat seurata lastensa koulunkäyntiä sekä olla
vastavuoroisesti yhteydessä koulun henkilökunnan kanssa. (Visma 2018.)
Kirjallinen tiedonanto tai ohjaus on erityisen perusteltua ja hyödyllistä silloin, kun suulliseen ohjaukseen ei ole riittävästi aikaa tai resursseja. Tutkimusten mukaan kirjallisen
ohjauksen sisältö on kuitenkin usein esimerkiksi liian laajasti ja yleisesti esitetty, ettei se
tavoita vastaanottajaa eikä yksilöllinen tiedontarve tule huomioiduksi. Kirjallisen ohjauksen tulee olla sisällöltään sekä kieliasultaan ymmärrettävää ja sopivaa, sekä siitä tulee
käydä ilmi, kenelle ohje on tarkoitettu ja miksi. Hyvään kirjalliseen ohjeeseen kuuluu
yleensä myös yhteystietojen tarjoaminen sekä ohjeet luotettavan lisätiedon etsimiseen.
(Kyngäs – Kääriäinen – Poskiparta 2007: 124-127.)
Tutkimusten mukaan neuvolassa toteutetaan perhelähtöistä hoitotyötä, jonka kulmakivinä ovat tiedon ja vastuun jakaminen sekä hyvä, luottamuksellinen, vastavuoroinen ja
perheen asiantuntijuuden huomioiva yhteistyösuhde. Sen sijaan alakoululaisten vanhempien ja kouluterveydenhoitajan välistä yhteistyötä ja työn perhelähtöisyyttä olisi
syytä kehittää. Perheen ja kouluterveydenhoitajan välinen yhteistyö koostuu lapsen terveyttä edistävän tiedon jakamisesta. Kouluterveydenhoitajat tiedottavat kotiin monista
lapsen terveyttä koskevista asioista, mutta kaipaavat enemmän tietoa vanhemmilta lapsesta ja tämän hyvinvoinnista. Vanhemmat puolestaan kokevat terveydenhoitajalta saa-
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dun tiedon pinnalliseksi ja satunnaiseksi sekä toivovat tarkempaa tietoa lastensa terveystarkastusten ja saadun ohjauksen sisällöstä, jotta keskustelua terveyteen liittyvistä
aiheista voitaisiin jatkaa kotona. Vanhemmat toivoivat myös konkreettisia ohjeita lapsen
terveyden tukemiseen sekä tukea omaan vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvissä
asioissa. Vanhemmat kokevat terveystarkastuksissa mukana olon tärkeäksi saadakseen
tietoa lapsen ja koko perheen terveyden edistämisestä. Tämän lisäksi esimerkiksi vanhempainillat koetaan hyviksi tilaisuuksiksi jakaa terveyttä koskevaa tietoa ja olla vuorovaikutuksessa kouluterveydenhoitajan kanssa. (Mäenpää 2008: 64-67.)

5.2

Koululaisten rokottaminen

Kouluterveydenhuollossa rokotetaan pääsääntöisesti kansallisen rokotusohjelman mukaisesti. Kouluikäisille tarjottavat kansallisen rokotusohjelman rokotteet ovat vesirokkorokote, HPV-rokote kohdunkaulan syöpää vastaan, sekä dtap-rokote kurkkumätää, jäykkäkouristusta ja hinkuyskää vastaan. Poikkeuksia koululaisten rokotuksiin saattaa tulla
meningokokki A, C tai Y epidemian aikana, jolloin toimitaan oman alueen infektiolääkärin
ja Kansanterveyslaitoksen, nykyisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, ohjeiden mukaan. Suomeen kehitysmaista muuttaneita lapsia voidaan rokottaa nopeutetun rokotusohjelman mukaisesti (Sosiaali- ja terveysministeriö – Stakes 2002: 80; THL 2017d; THL
2018b.)
Esteitä koululaisen rokottamiselle pidetään kuumeista infektiotautia, yliherkkyyttä jollekin
rokotteen aineosalle, vakavaa reaktiota aiemmasta rokotteesta, immuunipuutostilaa
sekä mahdollista raskautta. Immuunipuutteiselle ei saa antaa eläviä mikrobeja sisältäviä
rokotteita. Rokotustilanteessa tulee varautua mahdolliseen anafylaktiseen reaktioon ja
sen hoitoon. (Sosiaali- ja terveysministeriö – Stakes 2002: 81.)
Kouluterveydenhuollossa selvitetään lapsen huoltajilta tarve rokottamiselle vesirokkoa
vastaan kysymällä, onko lapsi jo sairastanut vesirokon aikaisemmin, mikäli tietoa ei ole
aiemmin kirjattu potilastietoihin. Samalla kysytään huoltajien kanta rokottamiseen, jos
rokottamiseen on aihe. Yhteydenoton välineenä käytetään esimerkiksi koulujen sähköistä Wilma-järjestelmää. (THL 2017e.) Itse rokotustapahtuma tulee kirjata käynniksi
rokotusten seurantalomakkeelle tai vastaavaan kohtaan potilastietojärjestelmässä, jotta
rokotusten toteutumisesta voidaan saada tilastollista tietoa rokotuskattavuuden arvioin-
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tiin. Rokotusten kirjaamisella varmistetaan myös, että rokotettava asiakas, hänen huoltajansa tai muut terveydenhuollon ammattilaiset saavat tarvittaessa tiedot asiakkaan rokotushistoriasta. Rokotuksen yhteydessä kirjattavia tietoja ovat rokotuspäivämäärä, rokotteen nimi, pakkauksen eränumero, pistoskohta, rokotustapa ja rokottajan tiedot. (THL
2017g.)

5.3

Rokotusohjaus

Ohjaus on hoitotyön auttamismenetelmä, jolla pyritään tukemaan asiakkaan päätöksentekoa, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta (Eloranta – Virkki 2011: 7). Ohjausta voidaan määritellä useilla eri rinnakkaistermeillä, kuten neuvonta, terveysneuvonta, opetus ja tiedon
antaminen. Hoitotyössä ohjaus on yksi tärkeimmistä työmenetelmistä, jota käytetään
monissa eri yhteyksissä, kuten sairaaloiden osastoilla, perusterveydenhuollon vastaanotoilla, työpaikoilla, kodeissa ja kouluissa. (Kyngäs ym. 2007: 5-6.) Ohjauksen perusta
on sosiaali- ja terveyshuollon lainsäädännössä sekä hoitajan ammattietiikassa. Laissa
on määritelty potilaan ja asiakkaan oikeus riittävään tiedonsaantiin ymmärrettävällä tavalla. Ohjaus on myös toteutettava yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa ja vain hänen suostumuksellaan. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 § 5; Terveydenhoitajaliitto 2017.)
Kouluterveydenhuollon laatusuosituksissa (suositus 8) esitetään, että koululaisen ja perheen on saatava riittävästi tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista ja niihin
vaikuttamisesta. Terveysneuvonnan sisältöä ja määrää kouluterveydenhuollossa on ohjeistettu Sosiaali- terveysministeriön julkaisussa nimeltä ”Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet”. Kansallisen rokotusohjelman rokotuksia koskeva neuvonta
eli rokotusohjaus on osa terveysneuvonnan sisältöä. Rokotuskattavuuden turvaamiseksi
ja vanhempien rokotuspäätöksen tukemiseksi on tärkeää tarjota jatkuvasti näyttöön perustuvaa informaatiota rokotuksista ja niiden vaikutuksista. Vanhemmat haluavat saada
tietoa siitä, mitä rokotteita lapselle tarjotaan sekä tietoa eri vaihtoehdoista. Rokotusten
ollessa vapaaehtoisia, ei niiden ottamista voida pitää itsestäänselvyytenä. (Sosiaali- ja
terveysministeriö – Suomen kuntaliitto 2004; Sosiaali- terveysministeriö 2009: 86.)
Rokotusohjaus pyrkii tukemaan vanhempien tietoon perustuvaa päätöksentekoa, huolimatta siitä, suhtautuvatko he rokottamiseen myönteisesti vai kielteisesti. Vanhemmat
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kokevat terveydenhoitajan olevan yksi merkittävimmistä rokotustiedon antajista ja ammattilaiselta saatu tieto koetaan tärkeäksi, vaikka usein rokotuspäätös saattaakin perustua luottamukseen yleisistä suosituksista, järkiajatteluun sekä lähipiirin toimintatapoihin.
Terveydenhoitajaa pidetään neuvonantajana, jolta odotetaan tukea ja tasapainoista informaatiota rokotuspäätöksen tueksi. Tasapainoisella informaatiolla tarkoitetaan tiedon
antamista tasapuolisesti sekä rokotuksen hyödyistä että mahdollisista haitoista. Ohjauksen ja tarjotun tiedon riittämättömyys voi johtaa epävarmuuden kokemiseen tehdystä
rokotuspäätöksestä sekä kokemus omasta roolista päätöksenteossa voi jäädä epäselväksi. (Austvoll-Dahlgren – Helseth 2010: 2424-2425.) Terveydenhuollon ammattilaisilta
kuten neuvola- ja kouluterveydenhoitajalta ja lääkäriltä saadun tiedon lisäksi vanhemmat
saavat tietoa rokotuksista median kautta ja internetin välityksellä erilaisilta rokotussivustoilta ja keskustelupalstoilta. Myös muiden mielipiteet ja kokemukset sekä jopa koulutustausta vaikuttavat vanhempien rokotustiedon määrään ja laatuun. (Laiho – Weckman
2014: 29.)

6

6.1

Opinnäytetyön toteutus

Tutkimusmenetelmä

Tutkimuksen lähestymistavan ja tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttaa se, mitä tutkimuksella halutaan saada selville ja millaisin menetelmin saadaan parhaiten tietoa tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä. Hoitotieteessä tutkittavaa asiaa lähestytään useimmiten
joko kvantitatiivisesta tai kvalitatiivisesta näkökulmasta. Tähän opinnäytetyöhön valikoitui kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä, koska se sopii sellaisten tutkimusalueiden selvittämiseen, joista ei ole paljon aikaisempaa tutkimustietoa saatavilla. Laadullinen lähestymistapa pyrkii ihmisten kokemusten, käsitysten, motivaation ja tulkintojen
selvittämiseen sekä näkemysten kuvaamiseen. Yleisenä pyrkimyksenä laadullisissa menetelmissä on löytää tarkastelun kohteena olevasta aineistosta säännönmukaisuuksia,
merkityksiä, yhtäläisyyksiä ja eroja. (Kananen 2014: 18-19; Kankkunen – VehviläinenJulkunen 2013: 53-67.)
Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavien tulee olla tarkoin valittuja, jolloin heillä olisi kokemusta tutkittavasti ilmiöstä. Tutkimuksessa tutkittavien näkökulmat huomioidaan ilman
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kokeellisia asetelmia. Yhteistä laadullisissa tutkimuksissa on elämysmaailman tutkiminen, jossa keskiössä on merkitykset, jotka ilmenevät moninaisin tavoin. Laadullisessa
menetelmässä tyypillistä on hypoteesittomuus, jolla tarkoitetaan, että tutkijalla ei ole vahvoja ennakko-oletuksia esimerkiksi tutkimuksen tuloksista. Luonnollista kuitenkin on, että
tutkijalla on aikaisempaa tietoa aiheesta, jonka perusteella tutkittu aihe valitaan, mutta
nämä oletukset tai kokemukset eivät rajoita tutkimusasetelmaa tai sen etenemistä. Tutkimus toteutetaan avoimin mielin ja toivotaan tulosten tuovan uusia näkökulmia. (Saarinen-Kauppinen – Puusniekka 2006.)

6.2

Aineistonkeruu

Aineistonkeruun päätimme toteuttaa avoimia ja strukturoituja kysymyksiä sisältävällä
sähköisellä kyselylomakkeella. Kysely toteutettiin Metropolia ammattikorkeakoulun e-lomake -työkalun avulla. Menetelmänä kysely sopii käytettäväksi rajatun ryhmän mielipiteiden keräämisessä, ja sen etuna on suuren joukon tavoittaminen sekä aineiston saaminen kirjallisessa muodossa (Kylmä – Juvakka 2007).
Aineistonkeruumenetelmään valintaan vaikutti myös opetussuunnitelmaan varatun opinnäytetyön toteutusvaiheen tiivis aikataulu sekä rajalliset resurssimme tavoittaa kohderyhmä ja saada heiltä tietoa. Valmiiksi kirjallisessa muodossa olevan aineiston kerääminen kyselyn avulla vie vähemmän aikaa, kuin esimerkiksi haastatteluiden järjestäminen
ja niihin liittyvä haastateltavien tavoittaminen sekä haastatteluaineiston litterointi eli tekstimuotoon purku. Toisaalta kyselyssä ei ole mahdollista esittää lisäkysymyksiä tai tarkennuksia vastaajien mielipiteisiin. Kyselymuotoisella menetelmällä pyrimme samanaikaisesti kohderyhmän tavoittamiseen eli motivoimaan vastaajiksi ne vanhemmat, joilla
oli aiheeseen liittyviä kokemuksia ja näkökulmia.

6.2.1

Kyselyn laatiminen, rakenne ja kysymykset

Ennen kyselylomakkeen laatimista tulee tutkimuksen tavoite olla selvillä. On pohdittava
ja suunniteltava, millaisiin kysymyksiin halutaan vastauksia. Kyselylomake tulee laatia
huolellisesti, koska puutteellinen lomake voi pilata hyvänkin tutkimuksen. Lomakkeen
laatiminen edellyttää tutkittavaan aiheeseen tutustumista, tutkimusongelman täsmentämistä sekä keskeisten käsitteiden määrittämistä. (Heikkilä 2014: 45-46)
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Kyselylomakkeen kysymysten suunnittelun aloitimme hahmottelemalla kysymysvaihtoehtoja, jotka vastaavat opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin. Kysymysten laatimisessa
kiinnitimme huomiota kysymysmuotoon ja sanavalintoihin, jolla pyrimme välttämään monitulkintaisuutta ja epäselvyyksiä. Suunnittelimme kyselyssä käytettävät kysymykset ensin Word-tiedostoon, josta veimme ne Metropolia ammattikorkeakoulun e-lomake -järjestelmään. Tässä vaiheessa saimme ohjausta tilastotieteen, tietotekniikan ja matematiikan lehtori Päivi Leskiseltä tilasto-ohjauspajoissa, jotka ovat tarkoitettu opinnäytetyön
tekemisen tueksi.
Kysely on hyvä aloittaa kysymyksillä, joihin on helppo vastata. Ensimmäisenä kyselyssämme kysyttiin vastaajien taustatietoja. Hyvässä kyselylomakkeessa jokainen kysymys
on tarkkaan harkittu ja lomake ei ole liian pitkä. (Heikkilä 2014: 46-47). Meidän kyselyymme tuli lopulta yhteensä 16 kysymystä, jotka olivat ryhmitelty kolmeen kokonaisuuteen; taustatiedot, rokotusohjaus ja vapaa sana.
Kyselylomakkeen yhteydessä oli tiivistelmä saatekirjeestä (Liite 1), josta selvisi lyhyesti
ja selkeästi kyselyn tavoite, vastaustietojen käyttötapa, vastausaika, vastaamisen anonyymius sekä opinnäytetyön tekijät. Kattavampi kuvaus opinnäytetyöstämme ja kyselyn
tarkoituksesta sekä omat yhteystietomme sisältyivät varsinaiseen saatekirjeeseen, joka
näkyi vanhemmille Wilma-tiedotteena. Samassa tiedotteessa oli myös linkki e-lomakkeelle kyselyyn vastaamiseksi. Kyselyä edeltävän saatekirjeen koostimme Heikkilän
(2014: 59) ohjeita mukaillen, jolloin saatekirje oli noin yhden sivun mittainen ja sen tarkoituksena oli selvittää opinnäytetyömme taustaa ja tarkoitusta sekä motivoida sopivia
vastaajia täyttämään lomake. Saatekirjeessä mainitsimme tulosten julkaisemisen ajoittuvan keväälle 2018, mutta aikataulullisista syistä julkaiseminen siirtyikin lopulta syksylle
2018.

6.2.2

Kyselyn esitestaus

Ennen kyselyn varsinaista toteutusta on kyselylomake esitestattava. Esitestaukseen riittää 5-10 perusjoukon edustajaa, joiden tehtävänä on arvioida kysymysten ja ohjeiden
selkeyttä, yksiselitteisyyttä ja lomakkeen raskautta sekä vastaamiseen kuluvaa aikaa.
Esitestauksen jälkeen lomaketta muokataan tarpeen mukaan ja mielellään annetaan jonkun muun tarkistaa vielä muokattu versio. (Heikkilä 2014: 58)
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Kysely esitestattiin kohderyhmään sopivilla vanhemmilla ennen varsinaista aineistonkeruuta. Testaukseen pyydettiin osallistumaan vapaaehtoisia vanhempia (n=6), joille lähetettiin linkki kyselyn pilotointiversioon sähköpostilla tai WhatsApp-viestintäsovelluksen
kautta. Kyselyn linkin mukana lähetettiin ohjeistus palautteen antamisesta. Palautteessa
pyysimme arvioimaan erityisesti kysymysten ymmärrettävyyttä ja mielekkyyttä sekä sitä,
kuinka kauan kyselyyn vastaamiseen kului aikaa.
Esitestaukseen osallistui lopulta viisi vanhempaa, jotka antoivat kukin oman palautteensa kyselyyn vastaamisesta. Aikaa kyselyyn vastaamiseen kului vastaajasta riippuen
noin 5-15 minuuttia. Saimme myös yksittäisiä parannusehdotuksia kielelliseen ilmaisuun
sekä kysymysten esittämisjärjestykseen. Kaiken kaikkiaan palaute oli positiivista ja kysymykset saivat hyvää palautetta, joten tämän perusteella arvioimme lomakkeen olevan
muutamia korjauksia vaille valmis lähetettäväksi. Valmiin kyselylomakkeen tarkisti vielä
opinnäytetyön ohjaajamme Anne Nikula.

6.2.3

Kyselyn toteutus

Kysely toteutettiin Vaasassa sijaitsevan alakoulun 2.-luokkalaisten vanhemmille. Mahdollisesti nopeamman tutkimuslupaprosessin sekä mielenkiinnon vuoksi päädyimme toteuttamaan kyselyn pääkaupunkiseudun ulkopuolella, Vaasassa, josta toinen opinnäytetyön tekijöistä on kotoisin. Lisäksi tiedossamme oli, että valitsemassamme koulussa
on useita rinnakkaisluokkia 2.-luokan oppilaita, joten arvioimme saavamme vastaajamäärän riittävän suureksi. Valitsimme kohderyhmäksi 2.-luokan oppilaiden vanhemmat,
koska kahdeksanvuotiaissa lapsissa on arvioiden mukaan suurin osuus kouluikäisistä,
jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa (Leino 2017a). Näin ollen vesirokkoa koskeva
rokotusohjaus ja rokotuspäätös ovat olleet ajankohtaisia osalle 2.-luokkalaisten vanhemmista, ja uskoimme tästä joukosta tavoittavamme opinnäytetyömme kannalta sopivia
vastaajia. Otoksen valinnassa pyrimme siis osittain tarkoituksenmukaiseen otantaan,
jossa tiedonantajiksi valitaan sellaisia henkilöitä, joilla on tutkittavasta aiheesta paljon
kokemuksia ja tietoa. (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2010: 85)
Koska opinnäytetyömme tutkii käytännössä kouluterveydenhuollon toimintaa ja tiedonantajina toimivat koulun oppilaiden vanhemmat, tarvitsimme kyselyn toteuttamista varten
tutkimusluvan. Olimme aluksi yhteydessä vaasalaisen alakoulun rehtoriin ja selvitimme
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mahdollisuutta toteuttaa kysely vanhemmille e-lomakkeen muodossa. Sovimme alustavasti mahdollisuudesta tavoittaa vanhemmat sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Virallisesti haimme opinnäytetyöllemme tutkimuslupaa Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta postittamalla tutkimuslupahakemuksen sekä tutkimussuunnitelman.
Virallisen tutkimuslupapäätöksen vastaanotettuamme sekä viimeisteltyämme kyselyn
valmiiksi, toimitimme kyselylomakkeen linkin sekä vanhemmille suunnatun saatekirjeen
(Liite 1) koulun rehtorille, ja hän ystävällisesti jakoi ne eteenpäin Wilman kautta 2.-luokkalaisten lasten (n=77) vanhemmille. Kysely toteutettiin 5.-19.3.2018 ja vastaamisaikaa
oli kaksi viikkoa. Noin puolivälissä vastaajille lähetettiin Wilman kautta muistutus vastausajasta, jotta vastaajamäärää saataisiin kasvatettua. Kyselyymme vastasi lopulta 22
vanhempaa. Tarkkaa määrää kyselyn vastaanottajista ei ollut saatavilla, sillä varmuutta
Wilma-viestin vastaanottaneiden 2.-luokkalaisten vanhempien lukumäärästä ei ollut tiedossamme. Oletuksena oli, että perheestä yksi vanhempi vastasi kyselyyn, jolloin vastausprosentti oli 22/77 = 29%.

6.3

Aineiston analysointi

Sisällönanalyysi on yleisesti käytetty, laadullisen aineiston perusanalyysimenetelmä,
jolla aineiston sisältöä voidaan yksinkertaistaa sekä tavoittaa eri merkityksiä, seurauksia
ja sisältöjä (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2013: 167). Sisällönanalyysilla tavoitellaan kerätyn aineiston järjestämistä sellaiseen muotoon, että siitä on mahdollista tehdä
johtopäätöksiä tutkimustehtävän mukaisesti. Perinteisesti sisällönanalyysista puhutaan
joko induktiivisena tai deduktiivisena analyysina. Pelkistetysti ilmaistuna induktiivisessa
menetelmässä pyritään yksittäisestä yleiseen ja deduktiivisessa yleisestä yksittäiseen
tiedon jäsentelyyn. Induktiivisessa eli aineistolähtöisessä analyysissa perustehtävänä on
etsiä ja koota valitusta aineistosta tutkimustehtävän mukaisia analyysiyksiköitä muodostaen niistä teoreettinen kokonaisuus. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 95-103.)
Analysoimme kyselyn avoimet vastaukset induktiivista eli aineistolähtöistä menetelmää
mukaillen. Kyseinen menetelmä on lähtökohtana silloin, kun tutkittavasta asiasta ei juuri
tiedetä tai tieto on hajanaista (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2013: 167). Aineistolähtöisen sisällönanalyysin toteuttaminen sisältää yksinkertaistetusti kolme päävaihetta,
jotka ovat redusointi eli aineiston pelkistäminen, klusterointi eli aineiston ryhmittely sekä
abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden muodostaminen. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 108-
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109.) Kyselyn suljetut kysymykset analysoimme excel-taulukon kautta pienen vastausmäärän vuoksi.
Aineiston analysoinnin aloitimme, kun kysely oli toteutettu ja vastaukset tallennettu. Ensimmäinen vaihe aineiston käsittelyssä on sen pelkistäminen. Aineiston pelkistämisessä
eli redusoinnissa aineistosta poimitaan tutkimuskysymysten kannalta olennaiset ilmaukset. Tässä vaiheessa kokosimme saamamme aineiston yhdelle Word-pohjalle ja jäsentelimme aineistosta tutkimuskysymyksiimme peilaten sopivia ilmauksia. Tämän jälkeen
ryhmittelimme eli klusteroimme ilmaukset värikoodein. Merkitsimme samaa asiaa tarkoittavat ilmaisut samalla värillä. Samaa tarkoittavat ilmaukset voidaan ryhmittelyn jälkeen
yhdistää alaluokaksi, joka nimetään sen sisältöä kuvaavasti. (Tuomi – Sarajärvi 2009:
108-110.) Taulukossa 2. on esitetty esimerkein aineiston pelkistystä ja luokittelua.
Taulukko 2.

Esimerkki aineiston redusoinnista ja klusteroinnista

Alkuperäinen ilmaus
”Wilman kautta tuli syksyllä
viestiä, että jos haluaa rokotuksen, voi terkkarille laittaa
viestiä.”
”Tiedottamalla koulun yleisellä wilma-ohjelmalla infoten
sekä halukkuutta kysyen.”
”Rokotetta tarjottiin vapaaehtoisena otettavaksi ja itse
tilanteessa keskusteltiin siitä,
että rokote kannattaa ottaa.”
”Kokonaisuudessaan
suppeaa. Lastenneuvolassa huolehdittiin hyvin, että rokotukset sai kuntoon ajallaan.
Myös ns. Ylimääräiset, kuten
esim. Twinrix paediatric ja TiCoVac- junior hankittu jo ennen kouluikää.”
”Riittävää, kun tuttu asia.”

Pelkistys
Rokotuksesta tiedottaminen
ja halukkuuden kysyminen
koulun
Wilma-järjestelmän
kautta

Alaluokka
Sähköinen tiedottaminen rokotusmahdollisuudesta

Rokotuksesta keskusteleminen terveydenhoitajan vastaanotolla

Suullinen rokotusohjaus rokotustilanteessa

Tiedottaminen rokotuksista
oli suppeampaa verrattuna
lastenneuvolaan

Tiedottaminen vesirokkorokotuksista suppeaa

Tiedottaminen nykyiseen tapaan riittävää

Tiedottaminen vesirokkorokotuksista riittävää

”Ei moitittavaa”

Tiedottamisessa ei puutteita

Kun aineisto on ryhmitelty, seuraa aineiston käsitteellistäminen eli abstrahointi. Abstrahoinnin tavoitteena on teoreettisten käsitteiden muodostaminen käsillä olevasta alkuperäisinformaatiosta ja lopulta johtopäätöksiin eteneminen. Aineiston sisältö ja sen rikkaus
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vaikuttavat siihen, kuinka pitkälle abstrahoinnissa pystytään eri luokituksia yhdistelemään ja käsitteellistämään. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 111-112.) Aineistomme abstrahointia on havainnollistettu taulukossa numero 3.
Taulukko 3.

Esimerkki aineiston abstrahoinnista

Alaluokka
Sähköinen tiedottaminen
rokotusmahdollisuudesta
Suullinen rokotusohjaus
rokotustilanteessa
Tiedottaminen vesirokkorokotuksista suppeaa

Yläluokka

Yhdistävä luokka

Kokemukset yleisestä ja
yksilötason
rokotusohjauksesta
Tiedonsaannin riittävyyden yksilöllinen vaihtelu

Vanhempien kokemukset rokotusohjauksesta

Tiedottaminen vesirokkorokotuksista riittävää

7

7.1

Tulokset

Taustatiedot

Suurin osa vastaajista oli 2.-luokkalaisten lasten äitejä (n=21). Yksi vastaajista oli lapsen
isä. Suurin osa 2.-luokkalaisista lapsista (n=19) oli saanut kansallisen rokotusohjelman
mukaiset rokotukset. Lasten lukumäärä perheissä vaihteli yhdestä kymmeneen. Suurimmalla osalla vastaajista (n=13) perheeseen kuului kaksi lasta. Valtaosassa perheistä oli
lapsia ikävälillä 7-12 vuotta (n=21) sekä 1-6 vuotta (n=11). Yli puolet vastaajista (n=14)
ei antanut kouluterveydenhoitajalle suostumusta rokottaa lastaan vesirokkorokotteella.
Tämä selittyy taustakysymyksen numero 5 tarkentavasta osiosta, josta ilmenee, että
suurin osa kielteisen rokotuspäätöksen antaneiden lapsista (n=12) oli sairastanut vesirokon ja osa oli ottanut rokotteen omakustanteisesti (n=2). Vesirokkorokotus ei siis ollut
heille tarpeellinen. Osalla vastaajista (n=7) oli aiempaa kokemusta vesirokkorokotteesta.
Useampi heistä (n=6) oli ottanut rokotteen omakustanteisesti 2.-luokkalaiselle lapselleen
tai tämän sisaruksille. Yksi vastaaja oli ottanut vesirokkorokotteen itselleen. Taustatiedot
esitetään alla olevassa taulukossa (taulukko 4).
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Taulukko 4.

2.-luokkalaisten vanhempien (n=22) taustatiedot
n

1.Vastaaja (n=22)
Äiti
Isä
Muu huoltaja
2.Lasten lukumäärä (n=22)
1
2
3
4
10
3.Lasten iät (n=22)
1-6 vuotta
7-12 vuotta
13-18 vuotta
19-24 vuotta
25-30 vuotta
Ei vastausta
4.Onko 2.-luokkalainen lapsesi saanut kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset? (n=22)
Kyllä
Ei
Ei vastausta
5.Annoitko luvan rokottaa 2.-luokkalaisen
lapsesi vesirokkorokotteella? (n=22)
Kyllä
Ei
Ei vastausta
6.Onko perheessänne aiempaa kokemusta
vesirokkorokotteesta? (n=22)
Kyllä
Ei
Ei vastausta

7.2

21
1
0
2
13
4
2
1
11
21
4
3
2
1

19
2
1
7
14
1
7
14
1

2.-luokkalaisten lasten vanhempien kokemukset kouluterveydenhoitajalta saadusta vesirokkorokotusten rokotusohjauksesta

Vanhempien kokemukset 2.-luokkalaisten lastensa vesirokkorokotuksen rokotusohjauksesta jakautuivat 1) kokemuksiin yleisestä ja yksilötason ohjauksesta, 2) kokemuksiin
rokotusohjauksen puuttumisesta tai sen sivuuttamisesta sekä 3) tiedonsaannin riittävyyden yksilölliseen vaihteluun Kuvion 1 mukaisesti.

25

2.-LUOKKALAISTEN LASTEN VANHEMPIEN KOKEMUKSET
KOULUTERVEYDENHOITAJALTA SAADUSTA VESIROKKOROKOTUSTEN
ROKOTUSOHJAUKSESTA

Kokemukset yleisestä ja
yksilötason
rokotusohjauksesta

Kokemukset
rokotusohjauksen
puuttumisesta tai sen
sivuuttamisesta

Tiedonsaannin riittävyyden
yksilöllinen vaihtelu

Kuvio 1. 2.-luokkalaisten lasten vanhempien kokemukset kouluterveydenhoitajalta saadusta vesirokkorokotusten rokotusohjauksesta

Tuloksista ilmeni, että vesirokkorokotuksesta annettiin ohjausta yleisellä tasolla sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta sekä yksilötason ohjausta tarjoamalla mahdollisuutta osallistua lapsen rokotuskäynnille. Vastaajista alle kolmasosa koki saaneensa
kutsun mukaan rokotuskäynnille (n=7) (Taulukko 5). Osa vanhemmista ei kokenut sähköisen Wilma-tiedotteen olevan varsinaista rokotusohjausta. Joiltakin tiedottaminen rokotuksista oli mennyt kokonaan ohi tai tiedottamiseen ei oltu kiinnitetty lainkaan
huomiota, jos lapsi oli jo sairastanut vesirokon, eikä rokotusohjaus siten ollut tarpeellista.
”Ei ole ollut puhetta rokotuksista, muuta kuin silloin kuin niitä on annettu.”
”Koska lapsi on sairastanut vesirokon, en ole juurikaan kiinnittänyt huomiota asiaan.”
”Tiedottamalla koulun yleisellä Wilma-ohjelmalla infoten sekä halukkuutta kysyen.”
”Wilman kautta tuli syksyllä viestiä, että jos haluaa rokotuksen, voi terveydenhoitajalle laittaa viestiä.”

Kokemukset rokotusohjauksen riittävyydestä vaihtelivat yksilöllisesti. Osa vanhemmista
koki rokotusohjauksen suppeana ja toivoi kattavampaa informaatiota tiedotteen yhteydessä. Rokotusohjausta verrattiin myös neuvolassa annettuun ohjaukseen, joka oltiin
koettu kattavaksi. Kuitenkin suurempi osa vanhemmista koki rokotusohjauksen olevan
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riittävää nykyiseen tapaan. Tiedottaminen koettiin riittäväksi varsinkin, jos aihe oli perheelle ennalta tuttu. Eräs vanhemmista oli itse ottanut selvää vesirokkorokotteesta. Vanhemmat eivät kokeneet tarvitsevansa tukea rokottamisesta keskustelemiseen lapsen
kanssa (Taulukko 5).
”Kokonaisuudessaan suppeaa. Lastenneuvolassa huolehdittiin hyvin, että rokotukset sai kuntoon ajallaan.”

”Riittävää, kun tuttu asia”
”Tiedote tuli kotiin, jossa kerrottiin vesirokosta ja rokotteen hyödyllisyydestä. Olin
itse ottanut selvää rokotteesta ja tehnyt päätöksen ottaa rokotteen.”
Taulukko 5.

Vanhempien kokemukset mahdollisuudesta osallistua rokotuskäynnille sekä tuen
tarve lapsen kanssa rokottamisesta keskustelemiseen.
n

12. Tarjottiinko sinulle mahdollisuutta osallistua vastaanottokäynnille, jossa lapsesi rokotetaan? (n=22)
Kyllä
Ei
Ei vastausta
13. Koetko tarvinneesi tukea rokottamisesta keskustelemiseen
lapsesi kanssa? (n=22)

7
12
3

Kyllä
Ei
Ei vastausta

0
19
3

7.3

2.-luokkalaisten lasten vanhempien toiveet ja kehitysehdotukset kouluterveydenhoitajan antamaan rokotusohjaukseen vesirokkorokotuksista

2.-luokkalaisten lasten vanhempien toiveet kouluterveydenhoitajan antamaan rokotusohjaukseen olivat kuvion 2 mukaisesti 1) sähköinen tiedottaminen, 2) suullinen ryhmäohjaus, 3) kirje lapsen mukana kotiin sekä 4) lapsen ja vanhempien yksilöllinen ohjaus
rokotuskäynnillä. Sähköisen tiedottamisen osalta toivottiin kattavampaa tiedottamista
sähköisesti, kuten kertomalla enemmän vesirokosta sairautena ja sen jälkitaudeista sekä
rokottamisen hyödyistä. Osalle vanhemmista riittäisi sähköinen tiedottaminen nykyiseen
tapaan, kunhan yhteystiedot tai ohjeet lisätietojen saamista varten on liitetty mukaan.
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Jotkut vanhemmista eivät toivoneet muutoksia nykyiseen käytäntöön sähköisestä
Wilma-tiedotteesta.
”Vanhempainiltojen yhteydessä, terveystarkastusten yhteydessä ja Wilman
kautta kattavammin.”
”Antamalla tietoa sairaudesta sekä jälkitaudeista. Antaa tietoa myös rokottamisen
hyödyistä”
”Tiedote riittää, jos yhteystiedot lisäkysymysten varalta on liitettynä.”

Vanhempien vastauksista nousi esiin toive suullisesta asiantuntijaohjauksesta lääkärin tai terveydenhoitajan toimesta esimerkiksi vanhempainillan yhteydessä. Toiveena
nousi esiin myös vanhemman ja lapsen yksilöllinen ohjaus rokotuskäynnin aikana, ja
ohjausta toivottiin annettavan siihen, miten vanhempi voi toiminnallaan rauhoittaa ja turvata rokotustilannetta. Monet vanhemmista olivat sitä mieltä, että aluksi riittää yleinen
tiedottaminen sähköisesti tai lapsen mukana kotiin tulevalla kirjeellä. Myönteisen rokotuspäätöksen jälkeen vanhemmat toivoivat yksilöllistä ja kattavampaa ohjausta rokotuskäynnillä. Yleinen tiedottaminen usean vastaajan mielestä riittävää siksi, että vesirokkorokotus ei koske kaikkia 2.-luokkalaisia ja heidän vanhempiaan.
”Keskustelun, istumisen, sylissä pitämisen, kosketuksen ja kiinnipitämisen ohjaus
äidille ja lapselle, jotta rokotustilanne oli lapselle mahdollisimman hyvin ennakoitu
ja turvallinen kokemus”
”Mielestäni yleinen tiedottaminen riittänee siinä vaiheessa, kun lapsi ei rokotetta
tarvitse. Yksilökohtaisella käynnillä rokotteesta toivottavasti kerrotaan enemmän
silloin, kun lapsi rokotteen tarvitsee ja ottaa.”
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2.-LUOKKALAISTEN LASTEN VANHEMPIEN TOIVEET
KOULUTERVEYDENHOITAJAN ANTAMAAN
ROKOTUSOHJAUKSEEN VESIROKKOROKOTUKSISTA

Sähköinen
tiedottaminen

Suullinen
ryhmänohjaus

Kirje lapsen
mukana kotiin

Lapsen ja
vanhempien
yksilöllinen ohjaus
rokotuskäynnillä

Kuvio 2. 2.-luokkalaisten lasten vanhempien toiveet kouluterveydenhoitajan antamaan rokotusohjaukseen vesirokkorokotuksista

2.-luokkalaisten lasten vanhempien kehitysehdotukset rokotusohjaukseen olivat 1) paperinen tiedote sähköisen viestinnän lisänä, 2) asiantuntijan antama suullinen ohjaus
sekä 3) Wilma-sovelluksen kehittäminen. Jotkut vanhemmista ehdottivat paperista versiota tiedotteesta kotiin jaettavaksi Wilma-tiedotteen lisänä. Vanhemmat kehittäisivät
rokotusohjausta lisäämällä asiantuntijan, kuten terveydenhoitajan tai lääkärin antamaa ryhmäohjausta esimerkiksi vanhempainiltojen yhteyteen. Lääkärin antamaa ohjausta painotettiin tässä enemmän. Vanhempien mukaan myös Wilma-sovelluksessa
olisi hyvä näkyä selkeästi kaikki tiedotteet ja viestit. Suurin osa vanhemmista jätti
vastaamatta kehittämisehdotuksia koskevaan kysymykseen.
”Voisiko vanhempainillassa terveydenhoitaja ja
mieluummin myös LÄÄKÄRI tulla tiedottamaan ja kertomaan rokotteiden tärkeydestä.”
”Koteihin voisi lähettää tietoa Wilman kautta ja myös paperiversion. Kaikki tieto
olisi tärkeää näkyä myös sovelluksen kautta.”

29

2.-LUOKKALAISTEN LASTEN VANHEMPIEN KEHITYSEHDOTUKSET
KOULUTERVEYDENHOITAJAN ANTAMAAN ROKOTUSOHJAUKSEEN
VESIROKKOROKOTUKSISTA

Paperinen tiedottaminen
sähköisen tiedottamisen
lisäksi

Asiantuntijoiden antama
suullinen ohjaus

Wilma sovelluksen
kehittäminen

Kuvio 3. 2.-luokkalaisten lasten vanhempien kehitysehdotuksen kouluterveydenhoitajan antamaan rokotusohjaukseen vesirokkorokotuksista

7.4

Vanhempien suosimat rokotustiedonlähteet vesirokkorokotuksista

Tulosten perusteella valtaosa (n=16) vastaajista on hakenut tai hakisi lisätietoa vesirokkorokotteesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta THL.fi. Vastaajista reilu
neljäsosa (n=6) kääntyisi kouluterveydenhoitajan puoleen. Lähes yhtä moni (n=5) valitsi
vaihtoehdon ystäviltä tai tuttavilta. Muutama vanhempi (n=3) oli hakenut tai hakisi lisätietoa keskustelupalstoilta. Pari (n=2) vastaajaa oli hakenut tai hakisi tietoa muualta kuin
edellä mainituista lähteistä, kuten lastenlääkäriltä tai lastenneuvolasta.
Taulukko 6.

Vanhempien suosimat tiedonlähteet liittyen vesirokkorokotuksiin
n

11. Mitä kautta olet hakenut/ hakisit lisätietoa vesirokkorokotteesta? (n=22)
Kouluterveydenhoitajalta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta (THL.fi)
Ystäviltä/ tuttavilta
Internetin keskustelupalstoilta
Muualta, mistä?
Ei vastausta

6
16
5
3
2
4
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8

8.1

Pohdinta

Tulosten tarkastelu ja pohdinta

Opinnäytetyömme päätuloksista ilmenee, että vanhempien rokotusohjaukseen liittyvät
kokemukset käsittelevät saadun rokotusohjauksen muotoa sekä rokotusohjauksen sisällön vastaamista vanhempien tiedontarpeeseen joko riittävästi tai puutteellisesti. Vanhempien esiin tuomat toiveet ja kehitysehdotukset ovat osin limittäisiä ja liittyvät tiedonkulun varmistamiseen tiedottamalla rokotuksista kirjeitse ja sähköisesti, suullisen ryhmänohjauksen ja asiantuntijaohjauksen tarjoamiseen sekä vastaanotolla tapahtuvaan
yksilölliseen rokotusohjaukseen. Kyselyyn vastaajista lähes kaikki olivat rokotuttaneet
lapsensa kansallisen rokotusohjelman mukaisesti.
Tulosten mukaan suurin osa vastaajista koki saaneensa rokotusohjausta sähköisessä
muodossa Wilma-järjestelmän kautta lähetetyllä tiedotteella. Tiedotteen yhteydessä selvitettiin sitä, onko lapsi sairastanut vesirokon sekä halukkuutta ottaa vesirokkorokote.
Yksi vastaajista kertoi tiedotteen sisältäneen tietoa vesirokosta sekä rokotteen hyödyllisyydestä. Toisaalta tuloksista ilmeni myös, että useat vanhemmista kokivat, etteivät he
olleet saaneet kouluterveydenhoitajalta rokotusohjausta. Tämä johtui ilmeisimmin siitä,
etteivät he kokeneet Wilma-tiedotetta varsinaiseksi rokotusohjaukseksi, tai asia ei ollut
juuri heille ajankohtainen, minkä vuoksi tiedote ei herättänyt huomiota. Suurin osa 2.luokkalaisista lapsista on jo sairastanut vesirokon, jolloin vesirokkorokotus on ajankohtainen suhteessa paljon pienemmälle osalle lapsista ja heidän vanhemmistaan (Leino
2017a). Tämä seikka oli tiedossamme kyselyn toteutusta suunniteltaessa, ja uskoimme
saavamme kattavasta otoksesta laadullisen toteutuksen kannalta tarvittavan määrän sopivia vastaajia. Suurin osa kyselyyn vastaajista ei ollut ottanut lapselleen vesirokkorokotusta kouluterveydenhuollon kautta, koska lapsi oli jo taudin sairastanut tai rokotus oli
otettu aiemmin omakustanteisesti.
Vastauksista ilmeni, että monien vanhempien mielestä rokotusohjausta annettiin ainoastaan yleisellä tasolla. Samankaltaisuuksia ohjaukseen liittyen nousi esiin Mäenpään
(2008) väitöskirjassa, jonka mukaan vanhemmat kokivat terveydenhoitajalta saadun tiedon pinnalliseksi ja satunnaiseksi. Toiset vanhemmista kokivat yleisen ohjauksen riittäväksi, koska aihe ei tässä tapauksessa koskenut kaikkia perheitä. Osa koki ohjauksen
suppeaksi ja rokotusohjausta verrattiin lastenneuvolassa saatuun ohjaukseen, joka oli
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koettu kattavammaksi. Mäenpää (2008) totesi myös, että lastenneuvolan toiminta on arvostetumpaa, tunnettua sekä tiivistä yhteistyötä perheen kanssa. Kouluterveydenhuollon
pyrkimykset ovat siis saattaneet jäädä huomaamatta ja yhteistyö terveydenhoitajan
kanssa epäselväksi.
Jotkut vanhemmista kokivat, että nykyinen rokotusohjaus oli riittävää siksi, että aihe oli
heille ennalta tuttu. Osalla perheistä oli aiempaa kokemusta vesirokkorokotteesta. Kyselyssä ilmenee, että vanhemmat etsivät myös itse tietoa tehdessään rokotuspäätöstä.
Weckmanin ja Laihon (2014) opinnäytetyön tulokset osoittivat koululaisten lasten vanhempien kokevan ammattilaisen keskeisimmäksi tiedonlähteeksi rokotusasioissa. Tämän lisäksi heidän tuloksissaan todettiin vanhempien hakevan tietoa internet-sivustoilta
sekä myös media ja muiden mielipiteet vaikuttivat vanhempien rokotustietoon. Kyselyssämme selvitimme mitä lähteitä vanhemmat olivat käyttäneet tai käyttäisivät lisätietojen
hakemiseen vesirokkorokotteesta. Tulokset mukailevat Weckmanin ja Laihon saamia tuloksia ja niistä korostuu luottamus asiantuntijatietoon. Suurin osa vastaajista suosi tiedonlähteenään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotussivustoa. Jotkut vastaajista
olivat kysyneet tai kysyisivät lisätietoa kouluterveydenhoitajilta, lastenlääkäriltä tai neuvolasta. Muutama vastanneista oli myös valinnut kyselystä vaihtoehdot internetin keskustelupalstoilta tai ystäviltä ja tuttavilta.
Vastaajat suosivat sähköistä tiedottamista Wilma-järjestelmän kautta rokotusohjauksen
välineenä. Austvoll-Dahlgrenin ja Helsethin (2010) tutkimusartikkelin tuloksissa ilmenee,
että vanhemmat pitävät terveydenhoitajalta saatua rokotustietoa tärkeänä ja odottavat
saavansa tukea rokotuspäätöksen tekoon. Tällöin myös sähköisen rokotusohjauksen tulisi olla riittävän kattavaa ja tukea vanhempia tietoon perustuvan rokotuspäätöksen teossa. Suurin osa kyselymme vastaajista olivat tyytyväisiä nykyiseen rokotusohjaukseen
tai kokivat sen riittäväksi, sekä menetelmältään että sisällöltään. Oletettavasti tämä oli
yksi syistä, jonka vuoksi vain muutama vastaajista vastasi kysymykseen, jossa selvitettiin erilaisia kehityskohtia vesirokkorokotusten rokotusohjauksen kehittämiseksi. Näistä
muutamista vastauksista nousivat esiin toiveet kattavammasta Wilma-tiedotteesta, paperisesta tiedotteesta sähköisen tiedotteen lisänä sekä sisällöllisiä toiveita, kuten tietoa
vesirokosta sairautena, sen jälkitaudeista sekä rokottamisen hyödyistä. Vastauksista ilmeni, että sähköinen tiedottaminen riittää osalle, jos yhteystiedot tai ohjeet lisätiedon
hakemiseen on liitetty mukaan. Myös Wilma-sovelluksen kehittämistä toivottiin siten, että
kaikki tiedotteet ja viestit olisivat sovelluksesta selkeästi luettavissa.
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Mäenpään (2008) mukaan vanhemmat kokevat vanhempainillat hyväksi tilaisuudeksi
saada tietoa ja olla vuorovaikutuksessa kouluterveydenhoitajan kanssa. Tämä ilmenee
myös opinnäytetyömme tuloksissa. Kehitysehdotuksissa nousi esiin kiinnostus vanhempainilloissa järjestettävään asiantuntijaohjaukseen, jonka voisi pitää joko kouluterveydenhoitaja tai koululääkäri. Näiden tulosten perusteella näkisimme vanhempainillat hyvänä mahdollisuutena myös rokotusohjauksen toteuttamiseen ja rokottamisesta keskustelemiseen.
Vanhemmat kokevat tärkeäksi päästä osallistumaan lastensa kouluterveydenhuollon
vastaanottokäynneille saadakseen tarkempaa ohjausta (Mäenpää 2008). Kyselyssä selvitimme, tarjottiinko vanhemmille mahdollisuutta osallistua lapsensa rokotuskäynnille.
Suurin osa vanhemmista vastasi, ettei mahdollisuutta tarjottu. Tuloksista on kuitenkin
vahvasti pääteltävissä, että kutsu rokotuskäynnille lähetettiin vain myönteisen rokotuspäätöksen tehneille. Vastauksista nousee esiin, että rokotuskäynnin yhteydessä annettiin yksilöllistä ohjausta, jolloin keskusteltiin muun muassa rokotuksen hyödyistä. Yksilöllinen ohjaus käyntien aikana olikin yksi vanhempien toiveista rokotusohjaukselle. Ainoa
esiin noussut toive yksilöllisen rokotusohjauksen sisältöön tässä yhteydessä oli vanhemman ohjaaminen lapsen ja rokotustilanteen rauhoittamiseen ja turvallisuuden varmistamiseen.
Kyselyssämme kartoitettiin rokotusohjaukseen liittyen myös sitä, kokevatko vanhemmat
tarvitsevansa terveydenhoitajalta tukea rokotuksista keskusteluun lapsen kanssa. Mäenpäätä (2008) mukaillen vanhemmat kaipaavat tukea terveydenhoitajalta kasvatusasioihin ja omaan vanhemmuuteen sekä konkreettisia ohjeita lapsen terveyden tukemiseen. Kysymykseen tuentarpeesta vanhemmat vastasivat yksimielisesti, etteivät he koe
tarvitsevansa tällaista tukea terveydenhoitajalta. Muutama vanhempi jätti vastaamatta
kysymykseen. Monet vanhemmista myös totesivat, että lapsen ohjauksessa riittää, että
lapsi kuulee rokotuksista vanhempien kautta ja saa ikätasoistaan ohjausta rokotuskäynnin yhteydessä.

8.2

Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys

Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden kannalta on tärkeää noudattaa hyvän tieteellisen käytännön mukaisia ohjeita ja periaatteita kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa.
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Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu muun muassa toimintatapojen rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus, eettisesti kestävät aineistonkeruu-, tutkimus- ja arviointimenetelmät,
tutkimusluvan voimassaolo sekä toisten työn ja saavutusten kunnioittaminen asianmukaisilla viittaustekniikoilla sekä plagioinnin välttämisellä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) Olemme opinnäytetyössämme pyrkineet noudattamaan hyvän tieteellisen
käytännön periaatteita jokaisessa työvaiheessa ja siten tavoitelleet eettisyyden ja luotettavuuden kannalta asianmukaisesti toteutettua opinnäytetyöprosessia ja raportointia.
Laadullisen opinnäytetyön luotettavuuden arvioinnissa voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi tulosten uskottavuuteen ja siirrettävyyteen sekä koko opinnäytetyöprosessiin
aineiston keruun, tiedonantajien valinnan, aineiston analysoinnin sekä työn raportoinnin
näkökulmista. Tutkimuksen uskottavuuden arviointi liittyy siihen, miten selkeästi analyysiprosessi ja tulokset on kuvattu. Uskottavuuden kannalta tärkeää on, että tuloksina esitellyt kategoriat ovat selitetty auki alakategorioissa ja analyysin etenemistä ja tuloksia on
kuvattu esimerkiksi visuaalisesti taulukoin ja kuvioin. Siirrettävyyden tarkastelussa huomio kiinnitetään siihen, kuinka esitetyt tulokset voisivat olla siirrettävissä johonkin toiseen
kontekstiin eli tutkimusympäristöön. Jotta tulosten siirrettävyys voidaan varmistaa, tulee
tutkimusympäristö, osallistujien valinta taustoineen sekä aineiston keruu ja analysointi
olla selitetty selkeästi auki. Aineiston keruun toteutukseen liittyvät erityispiirteet ja mahdolliset ongelmat on hyvä tuoda esiin luotettavuuden arvioinnissa. Lähtökohtaisesti on
tärkeää pyrkiä siihen, että raportointi kuvaa selkeästi tutkittua ilmiötä, tutkimusprosessia
ja tuloksiin päätymistä, jotta lukija voi itse arvioida tulosten luotettavuutta. (Kankkunen –
Vehviläinen-Julkunen 2013: 198-199; Tuomi – Sarajärvi 2009: 140-141.)
Uskottavuuden ja siirrettävyyden tukemiseksi olemme pyrkineet kuvaamaan opinnäytetyömme toteutuksen eri vaiheita sekä analysointiprosessia havainnollistavin esimerkein
ja kuvioin. Pyrimme aineiston analysoinnissa löytämään ja tuomaan esiin selkeät päätulokset, jotka vastaavat opinnäytetyömme tarkoitusta ja tavoitteita. Työssämme haastavaksi osoittautui aineiston sisällönanalyysin toteuttaminen aineiston niukkuuden vuoksi.
Koska kyselyn vastaukset avoimiin kysymyksiin olivat suppeita, monivaiheinen käsitteiden ja kategorioiden muodostaminen ja luokittelu tiiviistä aineistosta ei ollut mahdollista.
Vastausten niukkuus saattoi johtua siitä, että vesirokkorokote oli ajankohtainen suhteellisen harvalle kyselyn vastaanottajista. Tästä huolimatta toivoimme tavoittavamme vanhemmat, joilla olisi ollut kokemusta vesirokkorokotuksen rokotusohjauksesta. Haastavaa
oli tavoittaa ja motivoida verrattain lyhyessä ajassa mahdollisimman moni rokotusohjauskokemuksen omaava vanhempi, jolla olisi aiheeseen liittyviä mielipiteitä. Tulokset eivät
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sellaisenaan ole siirrettävissä toiseen kontekstiin, mutta huolellisella raportoinnilla
olemme pyrkineet parantamaan tutkimuksen toistettavuutta.
Opinnäytetyössä käytetty kyselylomake esitestattiin ennen sen käyttöönottoa, mikä on
tärkeää lomakkeen luotettavuuden parantamiseksi. Teimme palautteen pohjalta muutamia muutoksia lomakkeelle, ja valmiin lomakkeen hyväksyi opinnäytetyön ohjaajamme.
Saatuamme viralliset kyselyvastaukset, huomasimme jälkikäteen seikkoja kysymysten
asettelussa, joita olisi voinut tarkentaa tai muotoilla toisin. Toiset vanhemmista olivat ymmärtäneet jotkin kysymykset eri tavalla kuin toiset, joten jälkikäteen kiinnittäisimme vielä
enemmän huomiota kysymysten tulkinnanvaraisuuteen ja sanamuotoihin. Myös esitestausryhmän koko olisi voinut olla suurempi, jolloin kyselystä olisi saatu etukäteen mahdollisesti kattavampi palaute.
Opinnäytetyömme eettisyyden arvioinnissa olemme osin hyödyntäneet myös hoitotieteelliselle tutkimukselle määriteltyjä eettisiä lähtökohtia, joita ovat esimerkiksi potilaiden
ja asiakkaiden itsemääräämisoikeus, osallistumisen vapaaehtoisuus, oikeudenmukaisuus, anonymiteetti ja tutkimuslupa. Tutkimukseen osallistujien itsemääräämisoikeus
perustuu osallistumisen vapaaehtoisuuteen. Oikeudenmukaisuus määritellään tutkimukseen valittujen tasa-arvoisuudella, jolloin esimerkiksi ei-toivottuja vastaajia ei voida jättää
otoksen ulkopuolelle. Anonymiteetista huolehtiminen on keskeinen eettinen seikka tutkimustyössä. Tutkimukseen osallistuneiden anonymiteetin kannalta on tärkeää säilyttää ja
käsitellä tutkimusaineisto salassa tutkimusprosessin ulkopuolisilta. Myös esimerkiksi
vastaajien tunnistettavuus tulee huomioida taustatietojen ja alkuperäisilmausten raportoinnissa erityisesti, jos käsiteltävä aineisto on pieni. Anonymiteetti voidaan huomioida
myös organisaatiotasolla, jolloin kohdeorganisaation nimen mainitsemiseen tarvitaan
lupa. Tämä voidaan varmistaa varsinaisen tutkimusluvan hakemisen yhteydessä. Tutkimuslupakäytännöt ovat vaihtelevia organisaatioista riippuen, mutta useimmiten lupa hoitotieteellisissä tutkimuksissa haetaan alueen ylihoitajalta tai johtavalta lääkäriltä. (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2013: 218-223.)
Tämän opinnäytetyön yhteydessä tutkimuslupa oli myönnetty Vaasan sosiaali- ja terveysviraston ylihoitajan toimesta. Myös lupa kohdeorganisaation nimeämiseen oli myönnetty, mutta koska ilmaisimme vanhemmille suunnatussa saatekirjeessä säilyttävämme
myös koulun nimettömänä, emme siten koulua työssämme mainitse. Opinnäytetyömme
toteutuksessa pyrimme huomioimaan osallistujien itsemääräämisoikeuden, vapaaehtoi-
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suuden, oikeudenmukaisuuden ja anonymiteetin valitsemalla aineistonkeruumenetelmäksi kyselyn. Saatekirjeessä kerroimme tutkimuksen tarkoituksesta ja toteutustavasta
sekä korostimme vapaaehtoisuutta ja vastaamisen nimettömyyttä. Lisäksi mahdollistimme vastaamisen kaikille koulun 2.-luokkalaisten vanhemmille tasapuolisesti. Näin pyrimme tavoittamaan ensisijaisesti juuri ne kaikki vanhemmat, joilla oli kokemusta vesirokkorokotuksiin liittyvästä rokotusohjauksesta, mutta emme kuitenkaan päätyneet rajaamaan vastaajia tämän perusteella, sillä koimme, että myös muilla voisi olla aiheeseemme liittyviä mielipiteitä ja kehitysehdotuksia. Kävi kuitenkin ilmi, että vastaaminen
koettiin hankalaksi tai turhaksi, mikäli vesirokkorokote ei ollut perheessä ajankohtainen
tai tarpeellinen. Vastaajien anonymiteetin toteutumisen turvasi se, ettei kyselyssä kerätty
vastaajien nimiä tai muita tunnistettavia henkilötietoja. Myöskään työssä esittämämme
suorat lainaukset eivät ole yhdistettävissä yksilöön kieliasun tai ilmaisun sisällön perusteella muutettuamme ne yleiskielelle.

8.3

Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää 2.-luokkalaisten vanhempien rokotusohjaukseen
liittyviä kokemuksia, toiveita ja kehitysehdotuksia sekä tiedontarvetta ja tärkeimpiä tiedonlähteitä koskien kouluterveydenhuollossa annettavia vesirokkorokotuksia. Lisäksi
opinnäytetyössämme pyrittiin tuottamaan rokotusohjauksesta tietoa, jota olisi mahdollista hyödyntää EDUVAC-hankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää englanninkielinen
opintojakso terveysalan opiskelijoiden rokotustietoisuuden ja rokotusosaamisen lisäämiseksi sekä rokotuskattavuuden ja tartuntatautien ehkäisemisen tueksi Euroopassa.
Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että suurin osa vastanneista vanhemmista kokee rokotusohjauksen vesirokkorokotuksista tapahtuneen Wilma-tiedotteella, ja tämä toimintatapa on koettu pääosin riittäväksi ohjaukseksi. Valtaosalle vastaajista vesirokkorokotus
ei kuitenkaan ollut ajankohtainen, mikä vaikuttaa tuloksiin. Osa vanhemmista puolestaan
toivoi rokotusohjauksen lisäämistä esimerkiksi kattavammalla tiedottamisella tai ryhmänohjauksella vanhempainiltojen yhteydessä. Myös yksilöllinen rokotusohjaus koetaan tärkeäksi asiaksi, mutta sen sisällöstä ja laadusta ei tässä opinnäytetyössä saatu tietoa.
Kyselyn perusteella vanhemmat vaikuttavat valveutuneilta rokotusasioihin liittyen, ja
pääosin rokotustietoa saadaan luotettavista lähteistä. Nämä seikat huomioiden voidaan
todeta, että rokotusohjaus vesirokkorokotuksista on ollut yleisellä tasolla riittävää, joskin
sen sisältöä voisi olla aiheellista monipuolistaa.
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Kaiken kaikkiaan rokotusohjaus kouluterveydenhuollossa näiden tulosten valossa vaikuttaa jääneen kuitenkin epäselvemmäksi verrattuna neuvolassa tapahtuvaan ohjaukseen. Tulokset jäivät työssämme melko pinnallisiksi, mutta antavat kuitenkin viitteitä kouluterveydenhuollon rokotusohjauksen toimivuudesta ja riittävyydestä sekä toisaalta kehittämistarpeista. Eri aineistonkeruumenetelmällä, kuten haastattelulla, olisi aiheesta
voinut saada syvällisempää tietoa, mutta kohderyhmän tavoittaminen olisi voinut olla resurssien puitteissa liian haasteellista.
Tämän opinnäytetyön keskiössä olivat vanhempien kokemukset koskien vesirokkorokotusten rokotusohjausta kouluterveydenhuollossa. Opinnäytetyötä tehdessä huomasimme, että kouluterveydenhoitajan toteuttamasta rokotusohjauksesta sekä vanhempien ja kouluterveydenhoitajan välisestä yhteistyöstä löytyy vain vähän tietoa sekä suomalaisista että ulkomaisista lähteistä. Mielestämme kouluikäisten rokotusohjausta sekä
vanhempien kokemuksia myös muun ohjauksen saamisesta kouluterveydenhuollosta
voisi olla aiheellista tutkia lisää.
Jatkotutkimusehdotuksena aiheen ympäriltä ehdotamme vanhempien suhtautumisen
selvittämistä koskien rokottamista vesirokkoa vastaan. Käsityksemme mukaan vesirokkoa on yleisesti pidetty lievänä lastentautina samaan aikaan, kun rokotuskielteisyys ja
epäröivä suhtautuminen rokotteisiin nousevat aika ajoin esiin julkisessa keskustelussa.
Tämän vuoksi suomalaisvanhempien suhtautumista ja asenteita vesirokkorokotuksia
kohtaan voisi olla mielenkiintoista selvittää, ja siten kehittää rokotusohjausta niin kouluterveydenhuollossa kuin neuvolassakin sekä tukea rokotuskattavuutta. Myös vanhempien tietämystä kouluterveydenhuollon palveluista sekä mahdollisuuksista tuen saamiseksi on hyvä lisätä, jotta voidaan edistää kouluterveystyön perhelähtöisyyttä ja avoimuutta.
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Liite 1
1 (1)
Saatekirje vanhemmille
Hyvä 2.-luokkalaisen vanhempi!
Olemme kaksi terveydenhoitajaopiskelijaa Helsingin Metropolia ammattikorkeakoulusta.
Teemme opinnäytetyötä vesirokkorokotteesta ja siihen liittyvästä rokotusohjauksesta kouluterveydenhuollossa. Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää 2.-luokkalaisten vanhempien
kokemuksia saamastaan rokotusohjauksesta vesirokkorokotuksiin liittyen. Rokotusohjausta
kouluterveydenhuollossa on tutkittu aiemmin hyvin vähän. Opinnäytetyömme on osa kansainvälistä EDUVAC-hanketta, jolla pyritään muun muassa rokotustietoisuuden lisäämiseen, rokotusosaamisen ja rokotuskattavuuden vahvistamiseen sekä tartuntatautien ehkäisyyn. Valmis
opinnäytetyö tullaan julkaisemaan Theseus-tietokannassa keväällä 2018.
Vesirokko on herpesviruksiin kuuluvan vesirokkoviruksen (varicella-zoster) aiheuttama kuumetauti. Vesirokkoa ja sen jälkitauteja ehkäisemään tarkoitettu vesirokkorokote lisättiin kansalliseen rokotusohjelmaan syyskuussa 2017. Rokotetta tarjotaan maksutta kaikille 1.1.2006 ja sen
jälkeen syntyneille lapsille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa. Arvion mukaan 7-11-vuotiaiden lasten joukossa 8-vuotiaissa lapsissa on eniten sellaisia, joilla ei ole sairastamisen tai rokotteen kautta saatua suojaa vesirokkoa vastaan. Laajoilla rokotuksilla pyritään vesirokon hävittämiseen Suomesta. (THL)
Opinnäytetyömme aineistonkeruu toteutetaan kyselynä. Kyselyyn vastataan e-lomakkeella,
joka löytyy ohessa olevan linkin kautta. Kysely on lähetetty Wilman kautta kaikille koulun 2.luokkalaisten vanhemmille, ja voitte käydä vastaamassa kyselyyn seuraavien kahden viikon
aikana. Vastaaminen vie noin 10 minuuttia.
Kyselyyn osallistuminen on täysin vapaaehtoista, mutta erittäin tärkeää opinnäytetyömme kannalta. Osallistumalla tarjoatte arvokasta tietoa sekä rokotusohjauksen kehittämiseen kouluterveydenhuollossa, että rokotekattavuuden tukemiseen Suomessa. Vastaaminen tapahtuu täysin
nimettömänä eikä myöskään koulun nimeä tulla mainitsemaan työssämme. Asianmukainen tutkimuslupa on myönnetty sekä Vaasan sosiaali- ja terveysviraston, että koulun rehtorin puolesta.
Mikäli herää jotakin kysyttävää, olettehan meihin yhteydessä sähköpostitse.
Opinnäytetyötämme ohjaa TtT, yliopettaja Anne Nikula.
Linkki kyselyyn:
https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/21790/lomake.html
Kiitämme jo etukäteen osallistumisestanne!
Ystävällisin terveisin terveydenhoitajaopiskelijat
Lotta Mönkkönen
Kiira Trofast
lotta.monkkonen@metropolia.fi
kiira.trofast@metropolia.fi
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