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Opinnäytetyö oli osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) serologista tutkimusta, 
jossa tutkittiin vuosien 2018–2019 aikana Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden 
(n=236) rokotuksin ennaltaehkäistävien tartuntatautien seroprevalenssia. Opinnäytetyössä 
määritettiin polioviruksen serotyyppien 1 ja 3 vasta-ainetasot käyttämällä poliovirukselle 
spesifistä mikroneutralisaatio-menetelmää. Poliovirus voi aiheuttaa ihmiselle pysyviä neu-
rologisia oireita. Paras suojautumistapa on rokottaminen. Serologisen tutkimuksen tuloksia 
on tarkoitus hyödyntää arvioitaessa ja toteutettaessa turvapaikanhakijoiden poliorokote-
käytänteitä. Opinnäytetyössä selvitettiin myös turvapaikanhakijoiden lähtömaiden polion 
hävittämisohjelman toteutumista, kuten poliorokotteiden kattavuutta väestössä. 
 
Tutkimuskysymykset opinnäytetyössä olivat seuraavat: 1) Vaikuttavatko turvapaikanhaki-
jan lähtömaa, ikä ja sukupuoli polioviruksen serotyyppien 1 ja 3 vasta-ainemäärään see-
rumiveressä 2) Onko Afganistanista, Irakista, Somaliasta ja Syyriasta Suomeen saapunei-
den turvapaikanhakijoiden poliovirus-vasta-ainetasot selkeästi väestönsuojelun kannalta 
matalampia kuin suomalaisen kantaväestön? Suomalaisten poliorokotekattavuus on noin 
96 % ja 20 % eroavaisuutta pidetään väestönsuojelun kannalta merkitsevänä eroavaisuu-
tena. 
 
Syyrialaisia turvapaikanhakijoita ei saatu tutkimukseen mukaan, mutta venäläiset turvapai-
kanhakijat (n=181) ovat eniten edustettuina otantajoukosta. Muista lähtömaista (Afganis-
tan, Etiopia, Irak, Iran, Kenia, Somalia ja Valko-Venäjä) osallistujia on yhteensä 55. Maail-
man terveysjärjestö WHO:n mukaan, poliota suojaava vasta-ainetiitteri on ≥1:8. Opinnäyte-
työn merkittävin havainto on, että ≤10-vuotiailla venäläislapsilla (n=39) vain 56 % on riittä-
vä polioimmuniteetti serotyyppiä 1 vastaan ja 49 % serotyypille 3. Täysin negatiivisia polio-
vasteita on 41 % kyseisestä ikäryhmästä. Havainto koskee erityisesti 0–4-vuotiaita, jotka 
kuuluvat polion suhteen riskiryhmiin. Poliorokoteohjelmat eivät tavoita Venäjällä kaikkia 
lapsia, mikä on riski polion hävittämiselle maailmassa. Sen sijaan venäläisillä aikuisilla 
suojaavia vasta-aineita on riittävästi: mediaani PV1 1:512 ja mediaani PV3 1:192. Muiden 
lähtömaiden kohdalla seropositiivisten osuus on ikäryhmästä riippumatta noin 100 %, mut-
ta tulosten luotettavuutta heikentänee ikäryhmien vinoutuma. Tämän vuoksi opinnäytetyön 
kaikkia tuloksia on tarkasteltava kontekstisidonnaisesti eikä yleistyksiä Suomeen saapu-
neiden turvapaikanhakijoiden poliosuojasta opinnäytetyön perusteella voida tehdä, mutta 
mahdollisesti varovaisia arvioita. 
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Finland received thousands of asylum applications in 2015. Mainly these asylum seekers 
were originated from Asia and Africa where vaccination programmes may differ from Fin-
land. Defective immunization can cause infections and epidemics. Finnish Institute for 
Health and Welfare (THL) started a serological research in 2018 among newly resettled 
asylum seekers (n=236) for vaccine-preventable diseases, such as measles, mumps, ru-
bella, tetanus, diphteria and poliovirus serotypes 1 and 3. Research results are aimed to 
be used in the future when estimating asylum seekers vaccination policies. 
 
My final project was part of THL’s serological research, and I found out antibody-rates 
against poliovirus serotypes 1 and 3 by using microneutralization test. Samples were col-
lected from 236 asylum seekers living in reception centers around Finland: 181 of them 
were from the Russian Federation, 21 from Iraq, 12 from Afghanistan, 12 from Somalia, 7 
from Iran and one person from each country: Ethiopia, Kenya and Belarus. Participating 
was voluntary and participants gave a written consent to blood sampling. The samples 
were sent to THL wherein they were labelled with unique study numbers. 
 
The purpose of my final project was to find answers to two research questions 1) Have 
country of origin, age and gender an influence on asylum seekers polio seroprevalence? 2) 
Are poliovirus seroprevalence clearly reduced among asylum seekers from Afghanistan, 
Iraq, Somalia and Syria compared to Finnish seroprevalence which is about 96 %? 
 
Unfortunately, there were no Syrian participants. According to the results, country of origin, 
age and gender do not have a main influence on polio’s seroprevalence. However, the 
most important finding is the lack of polioimmunity among under 10 years, especially 0–4-
years, old Russian children (n=39). Only 56 % of children have enough (≥1:8 titers) anti-
bodies against poliovirus serotype 1 and 49 % for serotype 3. There are 16 Russian chil-
dren without any immunity against polio – why polio vaccine schedules do not have 
reached these children? This is a risk for poliovirus eradication. The other research ques-
tion was revoked: asylum seekers from Afghanistan, Iraq and Somalia have high sero-
prevalence (≥1:8= almost 100%) against polio. However, for example age range of the 
samples is skewed, which should be taken into account in results interpretation, as this 
may have influence in the results reliability. In reality, asylum seekers polioimmunity may 
be lower. 
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Keskeisimmät käsitteet ja lyhenteet 

 

AFP  Akuutti velttohalvaus (Acute Flaccid Paralysis), jonka aiheuttajana 

voi polioviruksen lisäksi olla muu kliininen indikaatio 

GPEI Kansainvälinen polionhävittämissuunnitelma (Global Polio 

Eradication Initiative) 

IPV Formaliinilla inaktivoitu, trivalenttinen (PV1, PV2 ja PV3) 

poliorokote (Inactivated Polio Vaccine) 

Kartiopohjaputki 50 ml kierrekorkillinen näyteastia, ''Falcon-putki'' 

Kynnysarvo Suositeltava vasta-aineiden määrä, mikä estää polioviruksen  

aiheuttaman halvauksen 

Mikrotiitterilevy 96-paikkainen kuoppalevy 

Neutralisaatio Vasta-aineiden kyky estää viruksen infektiivisyys 

OPV 

 

Pasaasi 

Suun kautta annosteltava heikennetty, mutta elävä mono- tai 

monivalenttinen poliorokote (Oral Polio Vaccine) 

Kasvatuserä 

PV1 Polioviruksen serotyyppi 1 

PV2 Polioviruksen serotyyppi 2 

PV3 Polioviruksen serotyyppi 3 

Roux-pullo 

Sabin-rokote 

 

Seroprevalenssi 

Serotyyppi 

Sytopaattinen efekti 

Vero-solujen kasvatuspullo 

OPV-rokote, jossa on Sabin-viruskanta. Nimi peräisin rokotteen 

kehittäjästä Albert Sabinista 

Mitattavissa olevien vasta-aineiden prosenttiosuus populaatiosta 

Viruksen luokittelu pintarakenteen antigeenisten kohtien perusteella 

Viruksen aiheuttama solutuho (Cytopathic Effect CPE) 

TCID50 Viruksen määrä kudosviljelmässä, jolloin aiheutuu enää  

50 % kudostuho (Tissue Culture Infective Dose) 

THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Tiitteri Virologiassa käytetty yksikkö vasta-ainemäärälle 

(c)VDPV (kiertävä) OPV-poliorokotteesta muuntunut poliovirus (Circulating 

Vaccine-Derived Poliovirus) 

WHO Maailman terveysjärjestö (World Health Organization) 

WPV Villi poliovirus (Wild Poliovirus) 
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1 Johdanto 

Turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa ja muualla Euroopassa kohosi vuonna 2015 

ennätyslukemiin. Monet heistä saapunevat maista, joissa puutteellisesti toimiva tervey-

denhuoltojärjestelmä tai huono hygienia voivat lisätä riskiä infektiotautien puhkeamisel-

le ja leviämiselle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) toteutetaan vuonna 

2019 immunologinen tutkimus turvapaikanhakijoiden (n=236) rokotuksin ennaltaehkäis-

täviä tartuntatauteja vastaan. Tutkimuksessa selvitetään Afganistanista, Etiopiasta, 

Irakista, Iranista, Keniasta, Somaliasta, Valko-Venäjältä ja Venäjältä saapuneiden tur-

vapaikanhakijoiden vasta-ainetasoja tuhka- ja vihurirokoille, sikotaudille, kurkkumädäl-

le, jäykkäkouristukselle sekä polioviruksen serotyypeille 1 ja 3. Vastaavanlaista tutki-

musta ei Suomessa olla aiemmin tehty. 

Poliovirus voi aiheuttaa ihmiselle pysyviä neurologisia oireita, kuten raajojen halvaan-

tumista. Paras tapa suojautua halvaantumisoireilta on rokottaminen. (Poliorokote. 

2017.) Opinnäytetyössä määritettiin polioviruksen serotyyppien vasta-ainetasot käyttä-

mällä mikroneutralisaatiotestiä. Menetelmä ei anna täysin absoluuttista tulosta polion 

vasta-aineiden määrästä eikä sen takia ole ensisijaisesti käytettävä kliininen laborato-

riomenetelmä. Sen sijaan mikroneutralisaatiotesti soveltuu hyvin suuntaa antavana 

tutkimuksena väestön poliovasteiden selvittämiseen. 

’’Virus vailla tulevaisuutta’’ on kansainvälisen polion hävittämissuunnitelman (Global 

Polio Eradication Initiative, GPEI) toiminnan kulmakivi, sillä poliovirus on tarkoitus hä-

vittää lopullisesti maailmasta. Viruksen vastaisen taistelun täsmäaseina käytetään po-

liorokotekampanjoita estämään villin tai rokoteperäisen viruksen leviäminen. Lisäksi 

globaalisti toimivat poliolaboratoriot (The GPEI Polio Endgame Strategy 2019–2023: 

Eradication, integration, certification and containment. 2019), kuten Suomen poliolabo-

ratorio THL:ssa, vastaavat polion seurantajärjestelmien toimivuudesta ja viruksen diag-

nostiikasta laboratoriomenetelmin. Nojautuen GPEI:n hävittämissuunnitelmaan, opin-

näytetyössä selvitettiin immuniteettitutkimukseen osallistuneiden turvapaikanhakijoiden 

lähtömaiden poliorokoteohjelmien toteutumista ja väestöjen rokotekattavuutta sekä 

havaintoja villistä ja rokoteperäisestä viruksesta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvit-

tää serologisin menetelmin, lisäävätkö Suomeen saapuneet turvapaikanhakijat riskiä 

polioepidemian syntymiselle. 
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2 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on valtiollinen, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 

alaisuudessa toimiva tutkimuslaitos. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu tarjota tutkittuun 

tietoon perustavaa asiantuntemusta suomalaisen väestön terveydestä ja hyvinvoinnis-

ta. Erilaisten tilastotietokantojen ylläpitäminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon am-

mattilaisten työn tukeminen kuuluvat esimerkkeinä laitoksen toimenkuviin. (Laki Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 668/2008 § 1–2.) THL tekee runsaasti yhteistyötä 

kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa, minkä vuoksi julkaistava tieto on 

ajankohtaista ja merkityksellistä. Vaikutusvaltaisena laitoksena THL:n tuottamaa tietoa 

hyödynnetään pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon eri päätöksenteon ja sektoreiden 

tasoilla, mutta avoin tieto on myös jokaisen saavutettavissa. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos. 2019.) 

Suomessa poliovirustutkimusta tehdään vain Asiantuntijamikrobiologiayksikössä, joka 

on yksi THL:n tutkimusyksiköistä. Yksikön toimenkuvaan kuuluu muun muassa ylläpi-

tää osaamistaan harvinaisten mikrobitautien diagnostiikassa, arvioida rokotusohjelmien 

toteutumista ja rokotteiden tehoa sekä seurata infektioiden esiintymistä väestössä. 

(Asiantuntijamikrobiologia. 2017.) Laboratoriotoiminta on Turvallisuus- ja kemikaalivi-

raston (Tukes) akkreditointiyksikkö FINASin (Finnish Accreditation Service) akkredi-

toimaa THL:n laboratoriotoiminnan pätevyysalue on standardin EN ISO/IEC 17025 

mukainen (SFS 17025: T077.) 

Poliolaboratorion tehtäviin kuuluu kliininen laboratoriodiagnostiikka sekä polioviruksen 

seuranta ja seulominen Suomen jätevesistä (Kansallinen varautumissuunnitelma polion 

paluun torjumiseksi 2018–2020. 2018). Suomen poliolaboratorio on yksi WHO:n Eu-

roopassa toimivista alueellisista referenssilaboratorioista. Sen tehtävänä on varmentaa 

kansallisista poliolaboratorioista lähetettyjä polioepäilynäytteitä sekä tukea kansallisten 

poliolaboratorioiden polioseurantajärjestelmien kehittämistä ja yhtenäistämistä. Refe-

renssilaboratorio raportoi toiminnastaan ja havainnoistaan säännöllisesti suoraan 

WHO:n Euroopan keskukseen, joka arvioi polioviruksen hävittämiseen tarkoitettujen 

toimenpiteiden toteutumista ja poliolaboratorioiden laatukriteereiden täyttymistä. (Polio 

laboraratory manual 4th edition 2004: 10–14.) 

Poliovirus on tarkoitus hävittää maailmasta kokonaan eikä hävittäminen onnistu ilman 

maailmanlaajuista poliolaboratorioiden verkostoa sekä riittävän herkkiä laboratoriome-
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netelmiä viruksen havaitsemiseksi ja karakterisoimiseksi. Referenssilaboratorion merki-

tys ja laatukriteereiden ylläpitäminen on tärkeää, sillä jo yksikin poliovirushavainto voi 

kertoa väestössä pitkään jatkuneesta, mutta oireettomasta poliovirusepidemiasta, mikä 

pahimmillaan voi johtaa myös halvausoireisiin poliotapauksiin. (Polio laboraratory ma-

nual 4th edition 2004: 10–38.) 

3 Poliovirus 

Vakavia neurologisia komplikaatioita aiheuttava poliovirus (Pallansch – Oberste – Whit-

ton 2013: 510–513) on yksi kaikkien aikojen tutkituimmista viruksista ja on sitä yhä 

edelleen (Racaniello 2013: 454, 485). Helposti laboratorio-olosuhteissa kasvatettava 

virus sekä sen yksinkertainen molekyylirakenne ovat toimineet malleina monille muille 

virustutkimuksille ja koko virologian alalle jo 1900-luvun alusta lähtien (Pallansch ym. 

2013: 490–492). 

Kansainvälisen virusluokituskomitean ICTV:n (International Committee on Taxonomy of 

Viruses) mukaisesti polivirus luokitellaan Pikornavirales-lahkoon, Pikornaviridae-

heimoon ja Enterovirus-sukuun C (ICTV. 2019). Luokittelu perustuu viruksen genomin 

emäsjärjestyksen vertailuun (Pallansch ym. 2013: 492). Enterovirukset ovat laaja paitsi 

ihmisiä myös eläimiä infektoiva virusten joukko, joilla on useita yhdistäviä tekijöitä. Hal-

kaisijaltaan noin 30 nanometrin pallomaista viruspartikkelia ympäröi proteiininen kapsi-

di, mikä suojelee viruksen RNA-pohjaista genomia. Suurin osa enteroviruksista on ha-

ponkestäviä, minkä vuoksi ne pystyvät lisääntymään hyvin happamissakin olosuhteis-

sa, kuten ruoansulatuskanavassa. Suolisto onkin yksi polioviruksen pääasiallisista li-

sääntymispaikoista. Toinen tyypillinen lisääntymispaikka on hengitysteiden limakalvot. 

Merkittävä yhteinen tekijä enterovirusten aiheuttamille infektioille on matala hygieniata-

so sekä ikäriippuvuus – pikkulapset ovat suurin riskiryhmään kuuluva joukko. Enterovi-

rusten laboratoriotutkimuksissa hyödynnetään muun muassa erilaisia soluviljelmiä, 

joissa virus aiheuttaa mikroskooppisesti näkyvää solutuhoa. Solutuhon aiheutuminen 

onkin yksi tapa erotella enteroviruksia. (Pallansch ym. 2013: 491–496, 502–506.) 

3.1 Polioviruksen rakenteelliset ominaisuudet 

Polioviruksen kapsidiproteiinit muodostavat kolmiuloitteisen, yksinkertaisen partikkeli-

rakenteen, jossa rakenneproteiinit VP1, VP2, VP3 ja VP4 (VP viral protein) ovat toisiin-

sa nähden kierteisesti laskostuneita. Useaan kertaan kopioidut laskokset muodostavat 
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aaltomaisen suojakuoren RNA:n ympärille. Kapsidiproteiineista kolme ensimmäistä 

ovat viruspartikkelin pinnalla ja neljäs sisäpuolella (kuvio 1). Poimuttuneiden proteii-

nilaskosten pohjalla eli kanjoneissa ovat polioviruksen tärkeimmät aminohapot, joiden 

avulla virus tunnistaa ja sitoutuu spesifisen isäntäsolunsa reseptoreihin. Reseptorin 

sitoutuminen kanjoniin aktivoi viruspartikkelin kapsidimuotoa muuttavan signaalin (ku-

vio 1). Tämä mahdollistaa viruksen tunkeutumisen isäntäsolun sisään endosytoosilla, 

RNA:n vapautumisen sytoplasmaan ja virusproteiinin tuoton aloittamisen. Kanjoneiden 

harjanteissa ovat antigeeniset reseptorit, joihin vasta-aineet tarttuvat neutraloimalla 

viruksen infektiivisyyden. Polioviruksen antigeenireseptorit ovat kemiallisilta ja raken-

teellisilta ominaisuuksiltaan hieman erilaisia, joten polioviruksella on luokiteltu olevan 

kolme eri serotyyppiä: poliovirus (PV) 1, 2 ja 3. (Racaniello 2013: 456–460, 462.) 

 

 

 Polioviruksen yksinkertaistettu rakennemalli. Kanjoni- tai harjannereseptoreita ei ole 
merkitty kuvaan, mutta ne osallistuvat aktiivisesti viruksen kiertokulkuun. (Racaniello 
2013: 456–460, 462; ViralZone. 2010.) 

RNA-molekyylissä on noin 7500 nukleotidia, jotka muodostavat polioviruksen perimän 

(Minor 2016: 1). Positiivissäikeinen nukleiinihappo toimii isäntäsolun solulimassa niin 

ikään lähetti-RNA:na replikaatiossa, jossa yksijuosteinen virus-RNA muutetaan RNA-

polymeraasin avulla suoraan komplementaariseksi mallijuosteeksi. Viruksen genomia 

voidaan tarkastella yksinkertaistetusti: alussa, ennen fosfaattista 5’-päätä, on proteii-

nisynteesin aloituskompleksille tarkoitettu aluke (virion protein genome-linked VPg) ja 

sen jatkona on pieni ei-koodittava alue. Varsinaisessa translaatiossa luettava geeniai-

nes jakaantuu kolmeen alueeseen, joista ensimmäinen ja tärkein (P1) koodittaa viruk-
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sen neljän kapsidiproteiinin muodostumista sekä laskostumista ja kaksi jälkimmäistä 

(P2 ja P3) säätelevät viruksen geenisynteesia ja proteiinien tuotantoa, kuten RNA-

polymeraasin tuottoa isäntäsolussa. Sekvenssin lopussa on jälleen ei-koodittava 

nukleotidialue 3’-päineen. (Racaniello 2013: 457–459.) 

3.2 Taudinaiheuttamiskyky 

Poliovirus tarttuu ihmisestä toiseen monen muun enteroviruksen lailla fekaali-oraali 

reittinä ruoansulatuskanavan limakalvoille tai pisaratartuntana hengitysteihin. Erityisesti 

huonon hygienian maissa käsittelemättömät jätevedet päätyvät avoviemäreihin ja ve-

sistöihin, joista virus voi kulkeutua esimerkiksi kasteluveden mukana sadonkorjuutuot-

teisiin päätyen jälleen uuden isäntäeliön suolistoon aiheuttaen virusinfektion. (Pal-

lansch ym. 2013: 504–508.) Polioviruksen oireet jäävät usein subkliinisiksi, mutta lie-

vissä tapauksissa virus aiheuttaa nuhakuumeen kaltaisia oireita ilman vasta-aineiden 

nousua. Infektio-oireiden kehittyminen alkaa tavallisesti noin 4–10 vuorokauden kulut-

tua isäntäsoluun tunkeutumisesta. Viruksen täysin infektoiman solun morfologia muut-

tuu nekroottiseksi, kun solukalvo hajoaa viruslyysiksen edetessä. Tätä kutsutaan syto-

paattiseksi efektiksi. (Racaniello 2013: 484–485.) Oireiden kehittyminen riippuu kuiten-

kin muun muassa poliorokotteiden vasteista sekä potilaan iästä: yli kuuden kuukauden 

ikäiset lapset ovat alttiimpia polioviruksen tuomille infektioille, mikäli rokoteohjelmaa ei 

ole aloitettu, sillä äidiltä peräisin olevat vasta-aineet häviävät vähitellen. (Pallansch ym. 

2013: 503, 510.) 

Poliovirus on neurotropistinen eli virus pyrkii lisääntymisympäristöstään riippumatta 

hakeutumaan verenkierron välityksellä keskushermoston motoneuroneihin vahingoitta-

en niiden hermopäätteitä. Parantavaa hoitoa raajojen halvausoireille ei ole vaan hoito 

on oireiden mukaista. Kuitenkin vain hyvin pienelle osalle sairastuneista kehittyy raajoja 

halvaannuttava taudinkuva, mikä pahimmillaan lamaannuttaa myös keuhkojen toimin-

nan ja johtaa lopuksi kuolemaan. (Pallansch ym. 2013: 498, 510–512.) 

Viruksen infektiiviisyys riippuu genomin rakenteesta ja siinä tapahtuneista mutaatioista 

– virussykli on hyvin nopeaa, minkä vuoksi geenimutaatiot ovat hyvin yleisiä. Pallan-

schin ym. (2013: 501) mukaan villi, luonnossa elävä, poliovirus on neurovirulentimpi 

kuin rokotteesta muuntunut virus, mutta toisaalta kaikkien serotyyppien kohdalla VPg:n 

jälkeisellä ei-koodittavalla alueella tapahtuneita muutoksia pidetään merkittävinä teki-
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jöinä virulenttiuden kehittymiselle. Myös geenialueella P1 tapahtuvat nukleotidimutaati-

ot vaikuttavat kanjoni- ja harjanneaminohappojen kykyyn tunnistaa vastinmolekyyli. 

3.3 Poliovirusdiagnostiikka 

Enterovirusten tyypillisin elinympäristö on ruoansulatuskanava, josta virusta erittyy 

ulosteisiin 2–4 viikon aikana (Pallansch ym. 2013: 505–506). Ulosteesta tehtävät virus-

viljelyt sekä molekyyligeneettiset menetelmät, kuten reaaliaikainen-PCR toimivat ensi-

sijaisina polioviruksen kliinisinä tutkimusmenetelminä. Polioviruksen geneettisen mate-

riaalin P1-alueen sekvensointi on erityisen tärkeässä roolissa, kun halutaan erotella villi 

ja rokoteperäinen poliovirus toisistaan ja selvittää viruksen serotyyppi. (Zaidi – Asghar 

– Sharif – Alam 2016: 14–15.) Toissijaisina menetelminä ovat seerumiveren tai likvorin 

vasta-ainetason määritykset neutralisaatiotestillä tai virusviljely nenän limakalvoilta 

otetusta tikkunäytteestä (Polio laboraratory manual 4th edition 2004: 10–11; Neutra-

loivien poliovasta-aineiden määritys. 2019). Myös ennaltaehkäisevät toimenpiteet, ku-

ten jätevesien seuranta sekä polioviruksen aiheuttamien oireiden tunnistaminen ter-

veydenhuollon ammattilaisten toimesta (Polio laboraratory manual 4th edition 2004: 

144) ovat tehokkaita onnistuneen poliovirusdiagnostiikan lähtökohtia (Zaidi ym. 2016: 

16–17). 

4 Turvapaikanhakijat 

Human Rights Watch -ihmisoikeusjärjestön vuoden 2016 vuosiraportissa tarkastellaan 

yleisesti vuonna 2015 maailmaa puhuttaneita ihmisoikeuskysymyksiä. Raportissa an-

netaan syitä sille, miksi Eurooppaan pyrki lyhyessä ajassa yli miljoona erityisesti Syyri-

asta, Afganistanista ja Irakista turvapaikkaa hakevaa ihmistä. Massamuuttovirran suu-

rimpana syynä pidetään aseellisten konfliktien aiheuttamaa sekasortoa. Muita syitä 

muuttovirralle ovat muun muassa korruptoituneen yhteiskunnan yksilönvapautta rajoit-

tavat toimenpiteet sekä sosiaalisen median välittämä toivo paremmasta elämästä ja 

työllistymismahdollisuuksista Euroopassa. (Human Rights Watch. 2016.) 

Irakin ja Afganistanin poliittisista syistä johtuvissa verisissä taisteluissa on menehtynyt 

satoja tuhansia siviilejä ja terroristijärjestöjen hirmuhallinnot ihmisyyttä vastaan ovat 

pakottaneet ihmisiä siirtymään turvallisemmille alueille (Human Rights Watch. 2016). 

Syyriassa ja Somaliassa pitkään jatkuneet sisällissodat ovat johtaneet siihen, että po-

liittinen ilmapiiri on tulenarkaa ja eskaloitunut humanitaariseksi kriisiksi. Myös aseellis-
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ten ryhmittymien systemaattiset väkivaltaisuudet ovat lisänneet somalialaisten ja syy-

rialaisten maastamuuttoa naapurivaltioihin ja Eurooppaan. (Human Rights Watch. 

2016.) 

4.1 Suomeen saapuneet turvapaikanhakijat 

Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan Suomen sisäministeriön mukaan ’’ulkomaalaista, joka 

hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta’’ (Sisäministeriö). Ulkomaalais-

lain mukaan, turvapaikanhakijalla on syy pelätä asuinmaassaan vainotuksi tulemista, 

minkä syitä voivat olla etninen alkuperä, kansallisuus, uskonto, poliittinen mielipide tai 

yhteiskunnalliseen marginaaliryhmään kuuluminen (Ulkomaalaislaki 301/2004 § 87). 

Vainoaminen on määritelty vuonna 1951 Geneven pakolaissopimuksen artiklassa kaksi 

siten, että henkilöön kohdistuu ihmisoikeuksia loukkaavaa uhkailua tai seurantaa, mikä 

aiheuttaa pelkoa ja ahdistuneisuutta eikä henkilö voi tämän takia palata takaisin 

asuinmaahansa (United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR). 2010). 

Vuonna 2015 Suomen Maahanmuuttovirastolle jätettiin ennätyksellinen määrä turva-

paikkahakemuksia – yhteensä 32 477 kappaletta. Jo seuraavana vuonna hakemusten 

määrä palautui alle 6000 hakemukseen vuodessa, mikä tilastojen (kuvio 2) perusteella 

on tavallinen hakijamäärä vuodessa. Eniten turvapaikkahakemuksia kyseisenä vuonna 

jätettiin irakilaisten toimesta. Seuraavina suurimpina lähtömaina olivat Afganistan, So-

malia ja Syyria. Nämä neljä lähtömaata ovat myös tilastojen kymmenen yleisimmän 

lähtömaan keskuudessa aina vuoteen 2019 saakka (kuvio 3). Huomattavaa myös on, 

että venäläisten turvapaikanhakijoiden määrä on lisääntynyt vuodesta 2015 lähtien. 

Ikäryhmittäin tarkasteltuna kaikista hakijoista eniten edustettuina ovat 18–34-vuotiaat 

miehet. (Maahanmuuttovirasto. 2019.) Kuviot 2 ja 3 osoittavat, ettei maailman kriisi-

pesäkkeiden ongelmia olla saatu vielä tähän päivään mennessä ratkaistuksi. 



8 

 

 

 Maahanmuuttoviraston tilastointi Suomeen jätettyjen turvapaikkahakemusten koko-
naismäärästä vuosien 2015–2019 aikana (Maahanmuuttovirasto 2019. Mukaillen). 

 

 Maahanmuuttoviraston tilastoimat 10 suurinta Suomeen saapuneen turvapaikanhaki-
jan lähtömaata vuosien 2015–2019 aikana. Päivitetty 16.9.2019. (Maahanmuuttovi-
rasto 2019. Mukaillen). 

Turvapaikanhakija jättää Suomeen saapuessaan turvapaikkahakemuksen, jossa ano-

taan viranomaisilta kansainvälisen suojelun tarvetta. Hakemuksen jättämisestä käyn-

nistyy turvapaikkaprosessi. Prosessin aikana turvapaikanhakija asuu vastaanottokes-

kuksessa. (Ulkomaalaislaki 301/2004 § 94–95, 120.) Kansainväliset sopimukset sekä 

Euroopan Unionin lainsäädäntö velvoittavat Suomea vastaanottamaan turvapaikanha-

kijoita sekä huolehtimaan heistä turvapaikkahakemuksen käsittelyn aikana. Yksi vel-

voitteista on järjestää ja tarjota vastaanottokeskuksissa välttämättömimmät terveyden-

huollonpalvelut, kuten rokotusohjelmien täydennysmahdollisuus aikuisille ja lapsille. 
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(Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnis-

tamisesta ja auttamisesta 746/2011 § 1, 3, 13–14, 26; Turvapaikkaa hakevien rokotuk-

set. 2019.) 

4.2 TERTTU-hanke 

WHO:n vuonna 2018 julkaiseman Report on the health of regufees and migrants in the 

WHO European Region-raportin tiivistelmänä voidaan todeta, ettei Euroopassa ole 

yhteneväisiä tapoja tunnistaa alueen ulkopuolelta saapuvien, esimerkiksi vainoa pake-

nevien, ihmisten todellisia terveystarpeita. Haastavaksi tilanteen tekee kirjava ihmisten 

joukko, joiden tausta on erilainen esimerkiksi sosioekonomisen aseman tai kulttuurin 

vuoksi. Nämä seikat voivat vaikuttaa merkitsevästi sekä asuinmaan että kauttakulku-

maiden terveyspalveluiden saantimahdollisuuksiin. Väkivaltaisuuksista aiheutuneet 

psyykkiset traumat ja fyysiset vammat, pakomatkan aikana sairastetut infektiotaudit 

sekä huono hygienia osaltaan vaikeuttavat todellisten terveyspalveluiden, kuten rokot-

teiden kohdentamista. (Report on the health of regufees and migrants in the WHO Eu-

ropean Region. 2018.) 

Euroopan halki pyyhkäisemä turvapaikanhakijoiden aalto on eurooppalaisten tutkijoi-

den näkökulmasta mielenkiintoinen tutkimuspopulaatio. Erityisesti turvapaikanhakijoi-

den terveydentilaa ja mahdollisesti heidän mukanaan kulkeutuvia terveysriskejä tutki-

taan tällä hetkellä ahkerasti – myös Suomessa. Maahanmuuttovirasto ja THL aloittivat 

vuonna 2018 turvapaikanhakijoille suunnatun alkuterveystarkastuksen valtakunnallisen 

kehittämishankkeen (TERTTU), jonka tarkoituksena oli kartoittaa laajasti fyysisin ja 

psyykkisin indikaattorein Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden (n=1087) ter-

veydentilaa ja hyvinvointia. Hankkeessa pyrittiin selvittämään muun muassa turvapai-

kanhakijoiden infektiotauteihin sairastuneisuutta sekä tietoisuutta saamistaan rokotteis-

ta, kuten poliorokotteista, ennen Suomeen saapumista (liite 1). TERTTU-hankkeeseen 

pyrittiin valitsemaan kuvion 3 (ks. kuvio 3) mukaisia henkilöitä, jotka ovat olleet eniten 

edustettuina Maahanmuuttoviraston tilastojen perusteella. Osallistujia oli myös muualta 

Afrikasta ja Lähi-idästä. Hankkeen tarkoituksena on luoda valtakunnallisesti yhteneväi-

set toimintatavat turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeiden ja palve-

luiden ymmärtämiseksi sekä toteuttamiseksi. TERTTU-hankkeesta julkaistiin raportti 

kesällä 2019. (Turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi: Tutkimus Suomeen vuon-

na 2018 tulleista turvapaikanhakijoista. 2019.) 
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4.3 Immuniteettitutkimus 

Osittain TERTTU-hankkeen ohella kulkee immuniteettitutkimus turvapaikanhakijoiden 

suojasta rokotteilla torjuttavia tauteja vastaan. Varsinaisessa TERTTU-raportissa tar-

kasteltiin pelkästään turvapaikanhakijoiden tietämystä saamistaan rokotuksista (Turva-

paikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi: Tutkimus Suomeen vuonna 2018 tulleista tur-

vapaikanhakijoista. 2019; liite 1), mutta immunologisen tutkimuksen tarkoituksena on 

selvittää tarkemmin joko rokotuksen tai sairastetun taudin tuomia vasta-

ainepitoisuuksia rokotuksin ehkäistäville tartuntataudeille. Tutkimuksessa mukana ole-

vat tartuntataudit ovat tuhka- ja vihurirokko, sikotauti, kurkkumätä, jäykkäkouristus sekä 

polioviruksen kaksi serotyyppiä. Turvapaikanhakijoiden vasta-ainetutkimuksen tuloksia 

on tarkoitus hyödyntää sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvioitaessa ja suunnitel-

taessa turvapaikanhakijoiden rokotuskäytänteitä. (Turvapaikanhakijoiden immuniteetin 

taso rokotuksin ehkäistäville taudeille. 2017.) 

THL:n immuniteettitutkimuksessa oli tarkoitus tutkia pääasiassa Afganistanista, Irakis-

ta, Somaliasta ja Syyriasta saapuneita turvapaikanhakijoita (Turvapaikanhakijoiden 

immuniteetin taso rokotuksin ehkäistäville taudeille. 2017), mutta otokseen ei kuiten-

kaan saatu rekrytoitua yhtään syyrialaista henkilöä. Sen sijaan venäläisiä turvapaikan-

hakijoita osallistui eniten ja heidän osuutensa koko otannasta on kattavin. Myös irani-

laisia turvapaikanhakijoita osallistui sekä yksittäisiä henkilöitä Etiopiasta, Keniasta ja 

Valko-Venäjältä. 

4.3.1 Mitä turvapaikanhakijoiden polioimmuniteetista jo tiedetään? 

Turvapaikanhakijoiden vasta-ainesuojan selvittäminen on ajankohtainen asia niin 

Suomessa kuin ympäri maailman. Konfliktit, taloudelliset vaikeudet, ilmastonmuutoksen 

tuomat haasteet tai muut terveyttä ja turvallisuutta heikentävät tekijät lisäävät ihmisten 

siirtymistä uusille alueille. Poliittiset jännitteet voivat estää terveydenhuoltojärjestelmän 

toimivuuden ja palveluiden saatavuuden. Hyvänä esimerkkinä voineen pitää rokoteoh-

jelmien katkeamista. Ilman kattavaa rokotteiden tuomaa laumasuojaa herkästi leviävät 

tartuntataudit voivat aiheuttaa laajoja epidemioita ihmisten keskuudessa. 

Suomessa turvapaikanhakijoiden polioimmuniteettia ei ole selvitetty ennen TERTTU-

hanketta, joten immunologisesta tutkimuksesta saatavia tuloksia on mahdollista vertail-

la vain kansainvälisesti. Vuoden 2019 TERTTU-raportissa analysoitiin aikuisten sekä 
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alle 17-vuotiaiden turvapaikanhakijoiden rokotetietämystä maa- ja ikäryhmittäin sekä 

sukupuolittain. Haastattelututkimuksena kerätyssä aineistossa vastausvaihtoehtona 

olivat: en ole saanut rokotetta, olen saanut rokotteen ja en muista. Liitteessä 1 on ku-

vattu turvapaikanhakijoiden tietämystä ainakin yhdestä saadusta poliorokotteesta en-

nen Suomeen saapumista. Tulosten luotettavuutta heikentävät raportin mukaan turva-

paikanhakijalta puuttuvat dokumentit aiemmista poliorokotteista sekä muistinvaraisuus. 

Tulosten perusteella suurin osa turvapaikanhakijoista muistaa saaneensa ainakin yh-

den poliorokotteen, mutta paljon on henkilöitä, jotka eivät tienneet rokotetta saaneensa. 

Venäjä nousee lähtömaista selkeästi esiin, sillä aikuisista vastaajista (n=228) vain 32,9 

% tiesi saaneensa yhden rokotteen ja 60,1 % ei muistanut saaneensa rokotetta laisin-

kaan. Kaikista 13–17-vuotiaista 24,6 %, 7–12-vuotiaista 73,1 % ja 0–6-vuotiasta 61,5 

% oli saanut ainakin yhden poliorokotteen. (Turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvin-

vointi: Tutkimus Suomeen vuonna 2018 tulleista turvapaikanhakijoista. 2019.) 

Aikuisten ja lasten turvapaikanhakijoiden immuniteettia rokotuksin ennaltaehkäistäviä 

tartuntatauteja vastaan on tutkittu maailman laboratorioissa melko paljon. Turvapai-

kanhakijoiden polioimmuniteetista on julkaistu huomattavasti vähemmän tutkimuksia, 

kuin esimerkiksi immuniteetista tuhka- ja vihurirokoille. Yleisesti ottaen havaintona on, 

että turvapaikanhakijoiden polioimmuniteetti on melko korkea lähtömaasta, sukupuo-

lesta tai iästä riippumatta, kuten seuraavista tutkimuksista käy ilmi. 

Fredlin ym. tutkimuksessa selvitettiin Alankomaihin saapuneiden aikuisten turvapai-

kanhakijoiden (n=622) immuniteettia rokotuksin ennaltaehkäistäviä tartuntatauteja vas-

taan. Polion osalta tarkasteltiin seroprevalenssia virustyyppien 1–3 välillä ja siihen vali-

koitui 300 henkilöä koko otannasta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin mikroneutralisaa-

tiota. Tutkimuksessa oli mukana syyrialaisia, iranilaisia, irakilaisia, afganistanilaisia, 

eritrealaisia ja etiopialaisia. Poliota suojaava kynnysarvo täyttyi suurimmalla osalla 

otannasta: 91 % tutkittavista oli riittävästi vasta-aineita serotyypille 1, 95 % serotyypille 

2 ja 82 % serotyypille 3. Alankomaalaisista 86 % on rokotettu poliota vastaan, joten 

tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että Alankomaihin saapuneilla turvapaikanhakijoilla 

on riittävän korkea polioimmuniteetti eikä merkittäviä eroavaisuuksia lähtömaiden suh-

teen ollut havaittavissa. Iranilaisilla, irakilaisilla ja eritrealaisilla laumasuojaa mittaava 

kynnysarvo oli serotyypin 3 kohdalla hieman alhaisempi. Alankomaat kuuluu korkean 

poliorokotekattavuuden valtioihin, joten alentuneella kynnysarvolla ei ollut terveystur-

vallisuuden kannalta merkitystä. Tutkimuksen toisena tärkeänä havaintona pidettiin 
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sitä, että kaikista tutkittavista tartuntataudeista poliota vastaan turvapaikanhakijoilla oli 

kaikista korkeimmat vasta-ainepitoisuudet. (Freidl ym. 2018: 1664–1672.) 

Italialaiset tutkijat ovat samoilla linjoilla Freidl ym. (2018: 1664–1672) tekemän tutki-

muksen kanssa siitä, että turvapaikanhakijoiden polioimmuniteetti on korkea eikä ole 

riippuvainen lähtömaasta. Vain murto-osalla Italiaan Afrikasta, kuten Nigeriasta ja Aa-

siasta, kuten Afganistanista, saapuneilla turvapaikanhakijoilla (n=573) vasta-ainetiitteri 

oli alle 1:8 kynnysarvon. Muuten seroprevalenssi kaikkia kolmea virusserotyyppiä koh-

taan oli yli 99 %. (Tafuri ym. 2010: 203–205.) Toisaalta Yhdysvalloissa tehdyssä tutki-

muksessa (n=795) havaittiin, että Bhutanista, Kongon demokraattisesta tasavallasta, 

Myanmarista ja Irakista saapuneiden pakolaisten seroprevalenssi poliota vastaan oli 

aikaisempien tutkimusten perusteella selkeästi matalampi kynnysarvon ollessa 1:8: 

PV1 80,5 %, PV2 87 % ja PV3 71,1 %. Sukupuolella ei katsottu olevan merkitystä tu-

loksissa, mutta yli 65-vuotiailla tiitteritulokset olivat huomattavasti korkeampia kuin nuo-

remmilla henkilöillä. (Roscoe – Gilles – Reed – Messerschmidt – Kinney 2015: 2968–

2970.) 

5 Virus vailla tulevaisuutta: polionvastainen taistelu 

Polioviruksen hävittäminen maailmasta on laajin kansainvälinen terveyshanke, jonka 

eteen on tehty runsaasti töitä jo vuodesta 1988 lähtien, kun WHO:ssa otettiin tavoit-

teeksi hävittää poliotauti täysin maailmasta vuoteen 2000 mennessä (Minor 2016: 7; 

Poliomyelitis. 2019). Tämän johdosta perustettiin kansainvälinen polion hävitysohjelma, 

Global Polio Eradication Initiative (GPEI), johon WHO, yhdysvaltalainen kansanter-

veysorganisaatio (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) sekä monet muut 

kansainväliset järjestöt loivat toimintatavat viruksen täydelliseksi hävittämiseksi (Cen-

ters for Disease Control and Preventation. 2013). Toistaiseksi viruksen hävittämistavoi-

te on vielä osin saavuttamatta. 

Käytännössä polionvastainen taistelu tarkoittaa tiivistä yhteistyötä maailman poliolabo-

ratorioiden ja terveydenhuollon sektoreiden kanssa. ’’Reaching every last child’’ toimii 

punaisena lankana GPEI:n toiminnalle. Säännöllisesti julkaistavat strategiset hävittä-

missuunnitelmat antavat ohjeistuksia siitä, millä tavoin villin, rokoteperäisen tai syste-

maattisesti seulottavista jätevesistä löytyneen polioviruksen kierto voidaan havaita ja 

viruksen aiheuttamaa tautia ennaltaehkäistä. Tarkoituksena on, että jokainen lapsi voisi 

elää poliovapaassa maailmassa. (The GPEI Polio Endgame Strategy 2019–2023: Era-
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dication, Integration, Containment and Certification. 2019.) Näiden tekijöiden näkökul-

masta poliolaboratorioilla on oltava tarkat toimintasuunnitelmat preanalyyttisesti oikein 

otettujen ja poliolaboratorioihin lähetettyjen näytteiden analysoimiseksi. Riittävän herkät 

menetelmät erottaa toisistaan villi ja rokoteperäinen poliovirus, perustuvat geenialue 

P1:n nukleotidisekvensointiin. (Zaidi ym. 2016: 13–15). Tavoitteena on lopettaa viruk-

sen kiertokulku kokonaan. Tämän vuoksi terveydenhuoltohenkilökuntaa on perehdytet-

tävä tunnistamaan poliotaudin oireita ja kiertävän polioviruksen pysäyttämiseksi järjes-

tettävä välittömiä, paikallisia rokotekampanjoita. Poliorokotekampanjat ovatkin olleet 

tehokkaita torjumaan viruksen leviämistä. (Pallansch ym. 2013: 521–526.) 

5.1 Rokoteohjelmat estävät tartuntatautien leviämistä 

Kansainväliset rokotesuositukset aloitettiin vuonna 1977, kun WHO kehitti toimintaoh-

jelman, the Expanded Programme on Immunization (EPI). Sen tarkoituksena oli luoda 

suositukset helposti rokotuksin ennaltaehkäistäviä tartuntatauteja vastaan. Maailman-

laajuisesti käyttöönotetut ja maiden tarpeisiin sovelletut rokoteohjelmat ovat tähän päi-

vään mennessä merkitsevästi vähentäneet esimerkiksi polioviruksen leviämistä, virus-

tautiin sairastuneisuutta sekä kuolleisuutta. (National programmes and systems. 2019.) 

WHO:lla on ollut pitkään visiona, että jokaisella ihmisellä olisi yleinen ja yhtäläinen 

pääsy turvallisesti tutkittujen ja kehitettyjen rokotteiden pariin (GIVS Global Immunizati-

on Vision and Strategy 2006–2015. 2005). Päämäärän toteutumisen kulmakivinä pide-

tään muun muassa uusia rokotetutkimuksia, varojen kohdentamista erityisesti kehitty-

vien maiden rokotusohjelmien toteuttamiseksi sekä maiden rokotekattavuuksien ja tar-

tuntatautien seurantajärjestelmien kehittämistä. Kuitenkin paljon on vielä tehtävänä, 

vaikka laajaa ja kansainvälistä yhteistyötä on tehty muiden terveysorganisaatioiden, 

laboratorioverkostojen sekä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. (GIVS Global 

Immunization Vision and Strategy 2006–2015. 2005; Global Vaccine Action Plan 2011–

2020. 2013.) 

Ongelmana on kuitenkin edelleen, etteivät rokoteohjelmat tavoita kaikkia maailman 

ihmisiä ja rokotuksia vastustetaan tiedon puutteen sekä epäluulon vuoksi. Immunisaa-

tiosta kieltäytyminen onkin ollut 2000-luvun kuumimpia keskustelunaiheita. (Global 

Vaccine Action Plan 2011–2020. 2013; Report on the Sage Working Group on Vaccine 

Hesitancy. 2014.) Toteutumattomat rokoteohjelmat ovat usein seurausta maan epäva-

kaasta poliittisesta ja heikosta taloudellisesta tilanteesta. Esimerkiksi matala- ja keski-
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tuloisilla mailla on ollut oletettua hitaampi käyttöönotto uusia rokotteita kohtaan, mikä 

on lisännyt tartuntatautien esiintyvyyttä. Myös vaikeakulkuinen elinympäristö ja jopa 

etninen tausta voivat olla esteenä rokotteiden saamiselle. Global Vaccine Action Plan 

2011–2020 (GVAP) on WHO:n ja yhteistyökumppaneiden strategiasuunnitelma ‘’rokot-

teiden vuosikymmenelle’’, minkä tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta rokottei-

den olemassaolosta ja niiden kustannustehokkaista hyödyistä. Kouluttamalla lisää ter-

veydenhuollon ammattilaisia sekä valistamalla ihmisiä myös ruohonjuuritasolla, voi-

daan mahdollistaa jokaisen oikeus rokotteiden tuomiin etuihin sekä nostaa rokotekatta-

vuus kaikkia tartuntatauteja vastaan maailmanlaajuisesti yli 80 %. (Global Vaccine Ac-

tion Plan 2011–2020. 2013.) 

5.1.1 Poliorokotteet 

Poliorokotteiden kehittäminen alkoi 1950 ja -60-luvuilla Yhdysvalloissa. Pian inaktivoitu-

ja polioviruksia (IPV) sisältävät injektoitavat sekä heikennettyjä viruspartikkeleita sisäl-

tävät oraalisesti (OPV) annettavat rokotteet levisivät nopeasti ympäri maailman (Baicus 

2012: 108–114). Poliorokotteet ovat vähentäneet erityisesti lasten sairastuneisuutta ja 

kuolleisuutta poliotautiin – vuoteen 1988 saakka villi poliovirus aiheutti 350 000 tapaus-

ta 125 maassa vuosittain. GPEI:n virallistamisen jälkeen poliotapausten määrä maail-

massa väheni muutamaan kymmenen tapaukseen vuositasolla. (The GPEI Polio End-

game Strategy 2019–2023: Eradication, Integration, Containment and Certification. 

2019.) 

OPV on maailmassa käytetympiä poliorokotteita, sillä sen käyttö on halvempaa, yksin-

kertaisempaa eikä rokottamisessa kohdistu henkilöön kajoavia toimenpiteitä. Steriilien 

ja kertakäyttöisten rokotusvälineiden käyttö vaatii enemmän resursseja, minkä vuoksi 

IPV-rokote annetaan monissa maissa WHO:n suositusten mukaisesti vain tehosteena. 

Lisäksi OPV-rokotevariaatioita on useita: monovalenttisia yhtä virusserotyyppiä vas-

taan tai bivalenttisia serotyypeille 1 ja 3. Ominaisuuksiensa vuoksi OPV-rokotteita käy-

tetään massarokotekampanjoissa pysäyttämään viruksen leviäminen. Vuonna 2015 

tyypin 2 villi poliovirus julistettiin hävitetyksi, minkä vuoksi WHO kielsi virusta 2 sisältä-

vien OPV-rokotteiden käytön jo seuraavana vuonna kokonaan. Siirtymävaihe on kui-

tenkin kesken vielä monessa valtiossa. IPV-rokotteissa sen sijaan on jokaisen virusse-

rotyypin tapettuja partikkeliosia, jonka vuoksi kielto ei koske injektoitavia rokotteita. 

(Polio vaccines: WHO position paper – March 2016. 2016.) 
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Poliorokotteet ovat tehokkaita ja turvallisia käyttää, mutta niiden käytössä on myös hait-

tapuolensa. Esimerkiksi IPV-rokotteiden pohjana käytetään villin polioviruksen geno-

mia, joten riskinä voi on, että virus leviää laboratoriosta ulkomaailmaan. (Polio 

vaccines: WHO position paper – March 2016. 2016; Pallansch ym. 2013: 522.) Burn-

sin, Diopin, Sutterin ja Kewinin mukaan, hyvin harvoissa tapauksissa OPV-rokote ei 

anna ruoansulatuskanavassa täyttä limakalvovälitteistä immuunivastetta vaan rokote-

peräinen virus lisääntyy suolistossa ja muuntuu pitkän ajan kuluessa geneettisiltä omi-

naisuuksiltaan (vaccine-derived poliovirus VDPV) ja aiheuttaa poliotaudin kaltaisia neu-

rologisia oireita tai oireiden edetessä raajojen halvaantumisia (engl. vaccine-associated 

paralytic polio VAPP). Muuntunut virus erittyy ulosteisiin, jolloin riskinä on, että virus 

leviää huonon hygienian kautta jälleen ympäristöön. (Burns – Biop – Sutter – Kew 

2014: 283–293.) 

Toisaalta, huolimatta siitä, että IPV-rokote ei aiheuta OPV:n kaltaisia riskejä tai muo-

dosta yhtä tehokasta limakalvosuojaa, voi IPV-rokotteen saanut henkilö levittää virusta 

ulosteissaan tietämättään. Todennäköisyys leviämiselle on kuitenkin pieni. (Hird – 

Grassly 2012.) Samoilla linjoilla Hirdin ja Grasslyn kanssa ovat Ghendon ja Robertson, 

joiden mukaan parhaan suojan kuitenkin tuovat sekä OPV:n että IPV:n yhteiskäyttö, 

jolloin saavutettaisiin paras sekä vasta-aine- että limakalvovälitteinen vaste virusinfek-

tion estämiseksi ja leviämiseksi. (Ghendon – Robertson 1994: 973–983; Hird – Grassly 

2012). 

WHO suosittelee, että poliorokote annettaisiin lapsuuden aikana kolmesta neljään ker-

taan yhdessä kurkkumädän, jäykkäkouristuksen sekä hinkuyskän kanssa. Ensimmäi-

nen polioyhdistelmärokote tulisi antaa mahdollisimman nopeasti syntymän jälkeen, sillä 

varhaislapsuuden aikana äidiltä peräisin olevien rokotevasta-aineiden määrä vähenee 

nopeasti altistaen lapsen infektiotaudeille. Rokote voidaan suositusten mukaan antaa 

oraalisesti tai injektiona, mutta suositeltavaa on, että vähintään yksi rokotteista annet-

taisiin pistoksena. Tehosterokotetta suositellaan annettavaksi erityisesti henkilöille, 

jotka asuvat poliendeemisissä maissa tai matkustavat niihin. (WHO recommendations 

for routine immunization – table 1. 2019.) 

5.1.1 Suomalainen poliorokotusohjelma 

Suomalainen rokotusohjelma nojaa WHO:n suosituksiin niin polio- kuin muiden mikro-

birokotteiden osalta. Lisäksi Euroopan Unionin sekä STM:n asettamat lait ja asetukset, 
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kuten Tartuntatautilaki, toimivat rokotusohjelman perusteina. Tartuntatautilaissa tode-

taan, että ‘’lakia sovelletaan tartuntatautien torjuntatyön järjestämiseen ja toteuttami-

seen sekä sen suunnitteluun, ohjaukseen, seurantaan ja valvontaan.’’ (Tartuntatautilaki 

1227/2016 § 2, 84.) THL vastaa tartuntatautien torjunnasta Suomessa seuraamalla 

väestön rokotekattavuuksia sekä rokotteiden tehoa antaen suosituksia rokoteohjelmien 

toteuttamiseksi. Rokoteohjelmien käytännöntoteuttajina toimivat aluehallintovirastot, 

sairaanhoitopiirit sekä kunnat. (Tartuntatautilaki 1227/2016 § 6–9.) Toimijoiden tehtä-

vänä on muun muassa saattaa henkilön puutteellinen rokotussuoja kuntoon, sillä 

STM:n rokotusasetuksessa sanotaan, että: ‘’Jokaisella suomalaisella tulisi olla vähin-

tään kolmen jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja poliorokotuksen antama suoja. – Jos – 

rokotussuoja todetaan näiden rokotusten osalta puutteelliseksi, se täydennetään’’ (So-

siaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista 149/2017). 

Polion rokotesarja on Suomessa neliportainen ja se antaa elinikäisen suojan virusta 

vastaan (Poliorokote. 2017). Suomessa käytetään vain IPV-rokotetta, sillä WHO:n mu-

kaan korkean rokotekattavuuden sekä matalan polioriskin maissa ei ole tarvetta käyt-

tää oraalista rokotesuspensiota. Kolme ensimmäistä poliorokotetta annetaan osana 

viitosyhdistelmärokotetta (DTap-IPV-Hib) kolmen, viiden ja 12 kuukauden kuluttua syn-

tymästä. Viitosrokotteessa mukana ovat kurkkumätä (diphteria), jäykkäkouristus (te-

tanus), hinkuyskä (pertussis), polio sekä Haemophilus influenzae tyypin b aiheuttamat 

bakteeritaudit. Viimeinen poliorokote annetaan neljävuotiaalle lapselle nelosyhdistel-

märokotteessa (DTap-IPV). (Lasten ja nuorten rokotusohjelma. 2019.) 

Tilastojen perusteella suomalaisilla lapsilla on hyvin korkea rokotekattavuus useampia 

tartuntatauteja vastaan. Suomessa rokotekattavuutta lisännee moderni neuvolajärjes-

telmä, rokotusten ottamisen vapaaehtoisuus sekä maksuttomuus. THL:n ylläpitämän 

valtakunnallisen rokotusrekisterin tuoreimpien raporttitietojen mukaan, vuosien 2010–

2016 välisenä ajanjaksona syntyneiden suomalaisten lasten poliorokotekattavuus koko 

Suomen osalta on vaihdellut 94,4–98,8 % välillä. Ajanjakson aikana pieniä alueellisia 

eroja poliorokotekattavuudessa on havaittavissa joidenkin maakuntien osalta, mutta 

kaiken kaikkiaan poliorokotekattavuudet ovat olleet hyvin korkeita ympäri Suomen. 

Rokoterekisterin tiedot perustuvat alueellisiin potilastietojärjestelmiin tallennettuihin 

rokotustietoihin sekä Väestörekisterikeskuksen tietoihin. (Rokotusrekisteri. 2019.) 
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5.1.2 Poliorokoteohjelmat immuniteettitutkimuksen lähtömaissa 

Kappaleessa ei käsitellä tarkemmin turvapaikanhakijoiden lähtömaiden poliorokoteoh-

jelmia, joiden edustajista immuniteettitutkimukseen osallistui yksi henkilö (Etiopia, Ke-

nia ja Valko-Venäjä). Sen sijaan tarkastelun kohteina ovat Afganistan, Irak, Iran, Soma-

lia ja Venäjä. Rokoteohjelmien tiedot perustuvat WHO:n tilastoihin sekä suosituksiin 

poliorokoteohjelmista. Rokoteohjelmista tarkastellaan vain polion perusrokotesarja eikä 

erityisryhmien rokoteaikatauluja käsitellä. Turvapaikanhakijoiden lähtömaiden rokote-

ohjelmia ja -kattavuuksia verrataan Suomen poliorokotetilanteeseen. 

Immuniteettitutkimukseen osallistuvien turvapaikanhakijoiden lähtömaissa poliorokote 

annetaan taulukon 1 mukaisesti tavallisimmin suun kautta ja injektoitava rokote 

useimmiten vain tehosteena. Irakissa ja Suomessa poliorokote annetaan osana yhdis-

telmärokotteita, kun muissa maissa rokote annetaan yksittäisesti. Rokoteaikataulut 

ovat lähes kaikissa lähtömaissa samanlaiset, mutta eroavaisuuksia on havaittavissa 

esimerkiksi siitä, annetaanko rokote heti syntymän jälkeen vai muutaman kuukauden 

kuluttua. Välittömästi syntymän jälkeistä poliorokotetta, niin sanottua 0-rokotetta, suosi-

tellaan annettavaksi perusrokotesarjan lisäksi WHO:n mukaan erityisesti alueilla, joissa 

on korkea riski kiertävän polioviruksen aiheuttamille epidemioille. Tällä varmistetaan, 

että lapselle muodostuu riittävän korkea virusimmuniteetti. (WHO recommendations for 

routine immunization – table 1. 2019.) Myös rokoteohjelmien viimeisimmän poliorokot-

teen antoajankohdat vaihtelevat hieman: afganistanilaisen ja somalialaisen lapsen po-

liorokoteohjelma päättyy alle vuoden ikäisenä, mutta Venäjällä vasta 14. ikävuoteen 

mennessä. Kaiken kaikkiaan turvapaikanhakijoiden lähtömaat noudattavat WHO:n 

suosituksia poliorokotteiden antamisesta. 

Taulukko 1. Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden lähtömaiden poliorokoteohjelmat 
syntymästä alkaen. (WHO vaccine-preventable diseases: monitoring system. 
2019. Global summary. 2019. Mukaillen). 

 

Maa IPV OPV DTaPHibHepBIPV* DTaPHibIPV* DTaPIPV*

Afganistan 3.5 kuukautta 0, 1.5, 2.5, 3.5, 9 kuukautta

Etiopia 3.5 kuukautta 0, 1.5, 2.5, 3.5 kuukautta

Irak 0, 2, 4, 6, 18 kuukautta, 4–6 vuotta 2, 4, 6 kuukautta 18 kuukautta 4–6 vuotta

Iran 4 kuukautta 0, 2, 4, 6, 18 kuukautta, 6 vuotta

Kenia 3.5 kuukautta 0, 1.5, 2.5, 3.5 kuukautta

Somalia 3.5 kuukautta 0, 1.5, 2.5, 3.5 kuukautta

Suomi 3, 5, 12 kuukautta 4 vuotta

Valko-Venäjä 3, 4, 5 kuukautta, 7 vuotta

Venäjä 3, 4.5 kuukautta 6, 18, 20 kuukautta, 14 vuotta

*DTaP (kurkkumätä, jäykkäkouristus ja hinkuyskä), Hib (Haemophilus influenzae  tyyppi b), HepB (hepatiitti B) ja IPV (inaktivoitu poliorokote)
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Taulukon 1 mukaiset 0-poliorokoteannokset tukevat myös WHO:n havaintoja poliovi-

ruksesta (ks. kuviot 5 ja 6). Lähi-idän maista Afganistan on polioendeeminen maa, jon-

ka vuoksi 0-rokote on luonnollinen osa maan rokoteohjelmaa. Iranissa, Irakissa sekä 

Somaliassa on havaittu ajoittain viruksen tuontitapauksia ja niistä puhjenneita epidemi-

oita. Globaalin tarkastelun kannalta havaitaan, että mitä köyhempi tai epävakaampi 

valtio on, niin sitä todennäköisemmin maassa on käytössä myös 0-rokote. Menettelyllä 

pyrittäneen ennaltaehkäisemään paitsi polioepidemiaa myös madaltamaan epidemias-

ta aiheutuneita kustannuksia. 

 

Kuviossa 4 arvioidaan sitä, kuinka hyvin rokoteohjelmat ovat toteutuneet lähtömaissa. 

Kattavuudet perustuvat WHO:n sekä Unicefin arviointeihin, jotka voivat poiketa maan 

omista arvioinneista. Tilastoissa huomioidaan sekä yhden että kolmen poliorokotean-

noksen saaneiden prosenttiosuudet väestöstä. Somalia on lähtömaista ainoa, jossa 

rokotekattavuudet ovat alhaisimpia – yli puolella maan väestöstä ei ole ollenkaan im-

muniteettia poliolle. Tämä selittänee sen, miksi Somaliassa havaitaan lähes vuosittain 

kiertävistä poliorokotteista aiheutuneita epidemioita (kuvio 6). Irakin sota lienee vaikut-

tanut siihen, että rokoteohjelmat ovat katkenneet, mikä ilmenee siitä, että 92 % väes-

töstä on saanut yhden, mutta vain 71 % on saanut WHO:n suosittaman kolme annosta. 

Suomessa on korkea poliorokotekattavuus, vaikka 9 % väestöstä ei ole tilastojen mu-

kaan saanut kolmatta poliorokotetta (kuvio 6). Mistä tämä voisi johtua, rokotekielteisyy-

destäkö? Muiden maiden kohdalla tuloksille voi löytyä luonnollinen selitys: esimerkiksi 

rokoteohjelmien toteuttaminen on hankalaa maan heikon infrastruktuurin tai vaikeakul-

kuisen maaston takia. Myös kriisit, taloudellinen epävakaus tai terveyskulttuuri voivat 

vaikuttaa rokotekattavuuksiin. (Human Rights Watch. 2016). 

  



19 

 

 

 Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden lähtömaiden poliorokoteohjelmien kat-
tavuus väestössä (%). (WHO vaccine-preventable diseases: monitoring system. 
2019. Global summary. 2019. Mukaillen.) 

5.2 Polion esiintyminen maailmassa vuonna 2019 

WHO pystyy kumppanijärjestöineen ja globaalin poliolaboratorioverkoston avulla ylläpi-

tämään valmiutta tunnistaa, diagnosoida sekä ennaltaehkäistä polioviruksen leviämistä 

ja epidemioita. Järjestön mukaan, vuonna 2019 maailmassa laboratoriomenetelmin 

varmistettuja havaintoja on lokakuun alkuun mennessä villistä (WPV) tyypin 1 poliovi-

ruksesta 85 kappaletta ja cVDPV-havaintoja (circulating vaccine-derived poliovirus) 88. 

Kaikki villin viruksen havainnot ovat keskittyneet polioendeemisiin maihin: Afganistaniin 

sekä Pakistaniin. (Polio case count – World Health Organization. 2019.) Tyypin 2 villiä 

poliota ei olla havaittu sitten vuoden 1999 ja virus julistettiinkin vuonna 2015 hävitetyksi 

maailmasta (The GPEI Polio Endgame Strategy 2019–2023: Eradication, Integration, 

Containment and Certification. 2019: 27). Myös villin tyypin 3 havainnot ovat vähenty-

neet – viimeisin on vuodelta 2012 Nigeriasta (Poliomyelitis. 2019). 

cVDPV-havaintoja (serotyyppejä 1–3) sen sijaan on laajasti päiväntasaajan Afrikassa 

ja Afrikan sarvessa sekä Kiinassa että Kaakkois-Aasiassa (Circulating vaccine-derived-

poliovirus. 2019; Wild poliovirus list. 2019). Poliohavaintojen ja niiden globaalien vaiku-

tustensa vuoksi poliolaboratorioiden toiminta on keskeisessä roolissa GPEI:n hävittä-

misohjelman toteutumiselle. 
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5.2.1 Poliovirusseuranta turvapaikanhakijoiden lähtömaissa 

Suomeen saapuneet turvapaikanhakijat tulevat erilaisista ympäristöistä, mahdollisesti 

myös korkean polioriskin maista. Tässä tarkastellaan immunologiseen tutkimukseen 

osallistuneiden turvapaikanhakijoiden viiden yleisimmän lähtömaan poliovirus-

havaintoja (villi ja rokoteperäinen poliovirus) ja niiden aiheuttamia epidemioita viimei-

sen 10 vuoden ajalta. Tarkasteluissa on mukana vertailun takia myös Suomi, jossa 

poliovirusta tai sen aiheuttamaa tautia ei ole havaittu sitten vuosien 1984–1985 (Kan-

sallinen varautumissuunnitelma polion paluun torjumiseksi 2018–2020. 2018). 

WHO:n mukaan, yksi tärkeimmistä tekijöistä viruksen hävittämiselle ovat AFP-

seurantajärjestelmät (Acute Flaccid Paralysis AFP), joihin kirjataan alle 15-vuotiailla 

diagnosoidut akuutit velttohalvaustapaukset (WHO-recommended surveillance 

standard of poliomyelitis. 2019). AFP-tapauksissa potilaalle kehittyy äkillinen raajahal-

vaus, jonka aiheuttajana voi polioviruksen lisäksi olla myös muu syy. Potilaan uloste-

näytteestä tehtävällä kliinisellä laboratoriotutkimuksella voidaan varmistaa tai poissul-

kea AFP:n aiheuttajaksi villi tai rokoteperäinen poliovirus. (Zaidi ym. 2016: 13, 16–17.) 

Kuvioissa 5 ja 6 on kuvattu immuniteettitutkimukseen osallistuvien turvapaikanhakijoi-

den viiden yleisimmän lähtömaan havaintoja sekä villistä että rokoteperäisestä poliovi-

ruksesta vuosien 2009 ja 2019 aikana. Havainnot ovat laboratoriomenetelmin varmis-

tettuja. 

 

 Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden lähtömaissa todetut villin tyypin 
poliovirus-tapaukset. Tiedot päivitetty 3.10.2019. (Polio case count – World Health 
Organization. 2019). 
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Polioendeemisessä Afganistanissa villin viruksen (PV1) aiheuttamia tapauksia on esiin-

tynyt kuvion 5 perusteella melko tasaisesti joka vuosi viimeisen kymmenen vuoden 

aikana. Somalia ei ole polioendeeminen maa, mutta suurin epidemia on vuodelta 2013. 

Villityypin 1 poliovirus osoitettiin ensimmäiseksi 3-vuotiaalta lapselta. Epidemian aikana 

sairastui 194 ihmistä, pääosin lapsia. Virus tunnistettiin Nigeriasta lähtöisin olevaksi, 

josta se levisi tuontitapauksena Somaliaan ja myöhemmin myös naapurivaltioihin. 

(Kamadjeu ym. 2014: 181–186.) Tuontitapauksella tarkoitetaan tässä tapauksessa 

polioviruksen kulkeutumista maan rajojen sisäpuolelle siirtolaisten tai matkailijoiden 

välityksellä. Virus pystyy kulkeutumaan tuhansia kilometrejä ihmisten mukana pysyen 

silti elinkelpoisena. Tästä esimerkkinä Venäjän epidemia vuonna 2010, jolloin villi tyy-

pin 1 levittäjänä olivat alle muutaman vuoden ikäiset lapset. Virus kulkeutui Intiasta 

Tadjikistanin kautta Venäjän eteläosiin aiheuttaen 14 ihmisen halvaantumisen. Epide-

mia saatiin kuitenkin hyvin pysäytettyä polirokotekampanjoilla. (Yakovenko ym. 2014.) 

 

 Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden lähtömaissa todetut cVDPV 
(circulating) poliovirus tapaukset. Tiedot päivitetty 3.10.2019. (Polio case count – 
World Health Organization. 2019). 

Rokoteperäisten virusten havaintoja on viidestä lähtömaasta eniten Somaliassa (kuvio 

6). GPEI:n säännöllisesti päivittyvän tilastokannan mukaan sekä Somaliassa että Afga-

nistanissa kaikki OPV-rokotteista muuntuneet AFP-tapaukset ovat serotyypin 2 aiheut-

tamia. Lisäksi vuonna 2019 yhden lapsen Somaliassa todettiin erittävän serotyyppejä 2 

ja 3. (Global Circulating Vaccine-derived Poliovirus. 2019.) Pääasiallisin syy viruksen 

leviämiselle lienee laumasuojan puute: Somalian rokotekattavuus on melko alhainen, 

mikä selittäisi virushavainnot (ks. kuvio 4). 
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6 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyö oli osana THL:n tutkimusprojektia, jonka tarkoituksena oli arvioida vuo-

sien 2018–2019 aikana Afganistanista, Irakista, Somaliasta ja Syyriasta Suomeen saa-

puneiden turvapaikanhakijoiden rokotuksien ennaltaehkäistävien tartuntatautien sero-

prevalenssia. Projektissa tutkittiin kurkkumädän, jäykkäkouristuksen, tuhka- ja vihuri-

rokkojen, sikotaudin sekä polioviruksen serotyyppien 1 ja 3 vasta-ainetasoja. THL:n 

immuniteettitutkimuksen ja opinnäytetyön otokseksi pyrittiin samaan vähintään 300 

osallistujaa. (Turvapaikanhakijoiden immuniteetin taso rokotuksin ehkäistäville taudeil-

le. 2017.) THL:n tutkimusprojektin tavoitteena on saada turvapaikanhakijoiden rokotuk-

sista tutkittuun tietoon perustuvaa dataa, jota on tarkoitus hyödyntää ’’arvioitaessa vä-

estönsuojelun näkökulmasta tarttuvien tautien aiheuttamien epidemioiden riskiä väes-

tössä sekä suunniteltaessa turvapaikanhakijoiden rokotuskäytäntöjä sekä kansallisesti 

että kansainvälisesti.’’ (Turvapaikanhakijoiden immuniteetin taso rokotuksin ehkäistävil-

le taudeille. 2017.) 

THL:n tutkimusprojektin tarkoitus sekä tavoite olivat myös opinnäytetyötä ohjaavia läh-

tökohtia. Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiksi määriteltiin seuraavat: 

1. Vaikuttavatko turvapaikanhakijan lähtömaa, ikä ja sukupuoli polioviruksen sero-

tyyppien 1 ja 3 vasta-ainemäärään seerumiveressä? 

2. Onko Afganistanista, Irakista, Somaliasta ja Syyriasta Suomeen saapuneiden 

turvapaikanhakijoiden poliovirusvasta-ainetasot selkeästi matalampia kuin 

suomalaisen kantaväestön? Kantaväestön poliorokotekattavuus on noin 96 % 

ja väestönsuojelun kannalta 20 % eroavaisuutta pidetään merkitsevänä riskite-

kijänä polioepidemian syntymiselle. 

7 Mikroneutralisaatio poliovirusspesifisenä tutkimusmenetelmänä 

Neutralisaatio on virologinen menetelmä polioviruksen vasta-aineiden määrittämiseksi 

joko ihmisperäisestä seerumista tai likvorista. Seerumin poliovasta-aineet kohoavat 

poliorokotuksen tai akuutin polioinfektion seurauksesta. Mikroneutralisaatiossa selvite-

tään, kuinka pitkälle näytettä voidaan laimentaa vakioiduissa suhteissa, jotta siinä ole-

vat vasta-aineet pystyvät vielä estämään 96-paikkaisessa kuoppalevyssä polioviruksen 

serotyyppien 1 ja 3 aiheuttaman solutuhon soluviljelmässä. Solutuhossa, sytopaatti-
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sessa efektissä, viruksen infektoimien solujen morfologia muuttuu lyysiksen edetessä, 

minkä päätteeksi solu kuolee. Vasta-aineiden kyky neutraloida poliovirus ilmenee solu-

värjäyksessä. (Neutraloivien poliovasta-aineiden määritys. 2019). 

 

Neutralisaatiotestin luotettavuutta heikentävinä tekijöinä pidetään biologisten materiaa-

lien, kuten elävien solujen ja virusten, käyttöä sekä inhimillisiä virhelähteitä. Näiden 

tekijöiden vuoksi menetelmän toistettavuus voi vaihdella tutkimuskertojen välillä. Lisäk-

si neutralisaatiotestissä ei voida erotella sitä, ovatko vasta-aineet rokotteen vai luonnol-

lisen poliotartunnan aiheuttamia. (Polio laboraratory manual 4th edition 2004: 11.) Tällä 

tiedolla on erityisesti merkitystä polioepidemian selvitystyössä. Väestön poliorokotekat-

tavuuksia ja rokotteiden tehoa arvioitaessa neutralisaatiotesti antaa kuitenkin hyvän, 

suuntaa antavan katsauksen vasta-aineiden määrästä. (Neutraloivien poliovasta-

aineiden määritys. 2019.) 

 

7.1 Preanalytiikka 

Opinnäytetyötä varten ei tarvittu lupahakemuksia tai tutkimuksen eettisyyttä kuvaavia 

asiakirjoja, koska opinnäytetyö oli osana THL:n rokotevastetutkimusta, johon tarvittavat 

dokumentit on erikseen haettu. Koko opinnäytetyön ajan toimittiin THL:n tutkimusetii-

kan sekä tietosuojan mukaisesti. (Turvapaikanhakijoiden immuniteetin taso rokotuksin 

ehkäistäville taudeille. 2017.) Neutralisaatiotestin työvaiheet perustuvat mukaillusti 

Neutraloivien poliovasta-aineiden määritys – työohjeeseen (Neutraloivien poliovasta-

aineiden määritys. 2019). 

 

Opinnäytetyössä käytetty tutkimusmateriaali kerättiin vuosien 2018–2019 aikana Suo-

meen saapuneilta turvapaikanhakijoilta, joilta otettiin muiden verikokeiden yhteydessä 

ylimääräinen seerumiveriputki tutkimusnäytteeksi. Tavoiteltu otosmäärä oli 300 osallis-

tujaa, mutta jäi 236 henkilöön. Verinäytteet otettiin vastaanottokeskusten kanssa yh-

teistyötä tekevien lääkäriasemien toimesta eri puolilta Suomea. Tutkimusnäytteiden 

antaminen perustui vapaaehtoisuuteen. Verinäytteet esikäsiteltiin näytteenottopisteis-

sä, joista ne lähetettiin turvapaikanhakijan (jatkossa potilas) allekirjoittaman suostu-

muslomakkeen sekä tutkimustarrojen mukana THL:een. 

 

Jokaisesta suostumuslomakkeesta kirjattiin THL:n laboratoriotietojärjestelmään poti-

laan lähtömaa, syntymävuosi, sukupuoli, näytteenottoajankohta sekä tutkimustarrassa 

oleva viisinumeroinen identifioimistunnus. Identifiointitarra on tarkoitettu vain THL:n 



24 

 

tutkimuskäyttöön (Turvapaikanhakijoiden immuniteetin taso rokotuksin ehkäistäville 

taudeille. 2017) eikä opinnäytetyöstä saatavien tulosten perusteella voida myöhemmin 

tunnistaa yksittäistä henkilöä. THL:een saapuneista seerumiveriputkista pipetoitiin 120 

µl seerumia potilaan tunnistetarralla varustettuun mikrosentrifugiputkeen. Näyteputket 

pakastettiin ja sulatettiin ennen neutralisaatiotyön aloittamista. 

7.2 Analytiikka 

Opinnäytetyön mikroneutralisaatioanalyysisarjat aloitettiin keskimääräisesti kaksi ker-

taa viikossa noin 15 potilaan näytesarjoina. Yhden analyysisarjan tulokset valmistuivat 

seitsemän päivän kuluttua työn aloittamisesta. Työn ensimmäisenä päivänä laimennet-

tiin potilasnäytteet sekä valmistettiin viruksen käyttölaimennos. Työn toisena päivänä 

neutralisoituineisiin potilasnäytteisiin lisättiin polioviruksen tunnistavat solut, jonka jäl-

keen näytteet nostettiin lämpökaappiin kuudeksi vuorokaudeksi. Seitsemäs päivä va-

rattiin postanalytiikalle. 

 

Tutkimusalustoina käytettiin steriilejä 96-paikkaisia mikrotiitterilevyjä (jatkossa näytele-

vy). Jokainen potilasnäyte tehtiin rinnakkaisena näytesarjana luotettavuuden paranta-

miseksi. Yhdellä 96-paikkaisella näytelevyllä oli tilaa neljälle potilasnäytteelle. Rinnak-

kaiset näyterivistöt nimettiin potilaan viisinumeroisella tunnisteella. 15 potilaan sarjaa 

varten tarvittiin kymmenen näytelevyä. Näytelevyistä neljä nimettiin polioviruksen sero-

tyypin 1 (P1) ja neljä serotyypin 3 (P3) mukaisesti. Potilasnäytelevyt numeroitiin juok-

sevasti. Plasmakontrollia käytettiin yhtenä työn laadun kontrollimittareista. Sitä käytet-

tiin molempien serotyyppien kohdalla ja analysoitiin potilasnäytteiden rinnalla. Poliovi-

ruksen serotyypeille käytettiin kahta erillistä viruskontrollinäytelevyä (VK), jotka nimet-

tiin serotyyppien mukaisesti. Viruskontrollilevyt toimivat myös solukontrolleina, mitkä 

olivat työn laadun mittareita. 

7.2.1 Laboratorioympäristö ja käytettävät reagenssit 

Bioturvaluokituksen 2 mukaiseen poliolaboratorioon oli rajoitettu kulkuoikeus ja labora-

toriokäytänteisiin vaadittiin perehdytys. Työvaatteina käytettiin työtakkia ja -jalkineita, 

kertakäyttökäsineitä sekä värjäämisen aikana kasvovisiiriä suojaamaan terveydelle 

haitallisilta kristallivioletti-väriroiskeilta. Kaikki neutralisaation työvaiheet suoritettiin ste-

riilisti laminaarivirtauskaapissa. Infektiivinen materiaali kerättiin autoklavoitavaan jä-

teastiaan ja työskentelypinnat puhdistettiin mikrobeja tuhoavalla Virkon-liuoksella. In-
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fektiivisen materiaalin leviämistä laboratorioon ja laboratoriosta ulos pyrittiin välttämään 

kaikin mahdollisin tavoin. 

Taulukossa 2 esitetään mikroneutralisaatiossa käytetyt reagenssit työvaiheittain. Suu-

rin osa reagensseista tuotettiin THL:n laboratorioiden tukipalveluiden yksikössä (LATU) 

Heikennetyt Sabin-polioviruskannat ovat peräisin National Institute for Biological Stan-

dars and Control (NIBSC) – keskuksesta. Neutralisaation sisäisenä kontrollina käytet-

tiin Suomen Punaiselta Ristiltä (SPR) tilattua plasmakontrollia. Viruskantoja sekä plas-

makontrollia säilytettiin alle -18 °C. 

Taulukko 2. Työssä käytettävät reagenssit (Neutraloivien poliovasta-aineiden määritys. 2019. 
Mukaillen.) 

TYÖVAIHE REAGENSSIT 

Ravintonesteen valmistus. 
Valmis liuos säilyy viikon 2 – 
+10 °C. 

• kasvatusneste* (MEM, minimun essential medium). 
Säilytys +2 – +10 °C. 

• bakterisidinen penisilliini-streptomysiini-gentamysiini-
antibioottiyhdistelmä* (PeSTg). Säilytys alle -18 °C. 

• 1M magnesiumkloridiliuos* (MgCl2). Säilytys +2 – 
+10 °C. 

• 1M puskuriliuos Hepes pH 7.4.* Säilytys +2 – +10 
°C. 

• syntymättömän vasikan seerumi (FBS, fetal bovine 
serum). Säilytys +2 – +8 °C. 

Solujen irrotus  

 

• fysiologinen fosfaattipuskuroitu suolaliuos ilman kal-
siumia ja magnesiumia (PBS). Liuoksen tarkoitukse-
na on toimia solujen pesuliuoksena. Säilytys +2 – 
+10 °C. 

• bakterisidinen penisilliini-streptomysiini-gentamysiini-
antibioottiyhdistelmä* (PeSTg). Säilytys alle -18 °C. 

• PTE (pucks saline + TE-liuos + trypsiini)*. Säilytys 
alle -18 °C. 

• valmista ravintonestettä 

Näytelevyjen värjäys kristallivioletti-väriaine* 

*Tuotetaan THL: n laboratorioiden tukipalveluyksikössä (LATU) 

 

Ravintonestettä valmistettiin seuraavanlaisesti: 100 ml MEM + 2 ml MgCl2 + 2 ml He-

pes + 2 ml FBS + 100 µl PeSTg. Perustilavuudet nelinkertaistettiin riittämään kahdelle 

samalla viikolla aloitettavalle työlle. 
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7.2.1 Seeruminäytteiden käsittely 

Potilasnäytteet sekä valmiiksi mikrosentrifugiputkeen pipetoitu 50 µl plasmakontrolli 

sulatettiin +56 °C vesihauteessa 30 minuutin ajan. Sulatuksen aikana näytteet inakti-

voitiin, jotta niissä ei olisi menetelmän toimivuutta häiritseviä tekijöitä.  Inaktivoinnin 

jälkeen SPR-kontrolliin lisättiin 450 µl ravintonestettä ja laimennettu liuos homogenoitiin 

koeputkiravistelijalla. 

 

Ravintonestettä pipetoitiin 75 µl potilasnäytelevyn ensimmäisen pystyrivin kaivoihin 1 

A–H ja 50 µl saman näytelevyn kaivoihin 2–12 A–H. Potilasnäytteitä sekä plasmakont-

rollia pipetoitiin 25 µl näytelevyn ensimmäisen pystyrivin kahteen rinnakkaiseen kai-

voon 1 A–B, 1 C–D, 1 E–F ja 1 G–H (ks. kuvio 9). Yhteensä ensimmäisessä potilas-

näytelevyn pystyrivissä oli siis 100 µl nestetilavuutta. Näytteet laimennettiin moni-

kanavaisella pipetillä siirtämällä 50 µl näytelevyn ensimmäisestä kaivosta seuraavaan 

kaivoon. Jokainen kaivo suspensoitiin viidestä kuuteen kertaan ennen seuraavaa lai-

mennossiirrostusta. Laimentamista jatkettiin viimeiseen kaivorivistöön (12 A–H) saak-

ka, jonka jälkeen siirrostettu tilavuus heitettiin pois. Lopuksi potilasnäytelevyt siirrettiin 

jääkaappiin virusten käsittelyn ajaksi. 

7.2.2 Polioviruksen käsittely  

Polioviruksen serotyyppejä 1 ja 3 käsiteltiin kontaminaation välttämiseksi toisistaan 

erillään. Molemmissa serotyypeissä käytettiin THL:ssa kasvatetun Sabin-rokotteen 

toista viruspasaasia eli kasvatuserää. Mitä pidemmälle virusta pasasoidaan, niin sitä 

enemmän sen genomissa tapahtuu nukleotidimutaatioita alkuperäiseen genomiin ver-

rattuna. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista. 

 

Kahdeksan kahden millilitran mikrosentrifugiputkea nimettiin P1 (poliovirus 1) sekä 

titraussuhteella -1, -2, -3, -4, -6,5, -7,5, -8,5 ja -9,5. Vastaavasti toimittiin myös P3:n 

kanssa, poikkeuksena tasalukuiset titraussuhteet -1, -2, -3, -4, -6, -7, -8 ja -9. Titrauksil-

le -5,5 ja -5 käytettiin tilavuudeltaan kahta 50 ml kartiopohjaputkea, joihin valmistettiin 

molempien virusten käyttölaimennos. Sabin 1- ja 3-viruskasvatuserien viruspitoisuudet 

oli määritetty ennakkoon ja niiden perusteella päätetty testissä käytettävät laimennok-

set. Käyttölaimennoksella tarkoitetaan, että viruksen infektiivisyyden on asetuttava vä-

lille 30–300 TCID50 (Tissue Culture Infective Dose). Infektiivisyys lasketaan valmiista 

työstä Kärberin kaavalla (ks. kuvio 13). 
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Jokaiseen virustitrausastiaan pipetoitiin 900 µl ravintonestettä, paitsi P3:n -5 kartiopoh-

japutkeen 700 µl. Lisäksi molempiin kartiopohjaputkiin siirrostettiin ravintonestettä Mul-

tipette-pipetillä 29 ml. Käsiteltävä virus sulatettiin huoneenlämmössä, homogenoitiin 

koeputkiravistelijalla ja sitä lisättiin 100 µl ensimmäiseen mikrosentrifugiputkeen (-1). 

Ensimmäisestä mikrosentrifugiputkesta siirrettiin suspensoinnin jälkeen 100 µl seuraa-

vaan laimennoskerroinputkeen (-2). Näin viruslaimennosta jatkettiin aina neljänteen 

titrausastiaan asti. Riippuen siitä, käsiteltiinkö serotyyppiä 1 vai 3, niin kolmannesta 

virustitrausastiasta pipetoitiin 100 µ tai 300 µl kartiopohjaputkeen. Viruslaimentamista 

jatkettiin kuvion 7 mukaisesti suspensoiden ennen jokaista seuraavaa laimennosta. 

Viruksen molemmissa käyttölaimennoksissa virusmäärä oli sama, vaikka niitä laimen-

nettiin eri tavalla johtuen alkuperäisen kasvatuserän viruspitoisuudesta. 

 

 Poliovirusserotyyppien 1 ja 3 laimennossarja, jossa virus on kuvattu tummanvihreällä 
viruksen käyttölaimennos vaaleanvihreällä (Neutraloivien poliovasta-aineiden määri-
tys. 2019. Mukaillen). 

Laimentamisen jälkeen kahden viruskontrolli-näytelevyyn kaivoihin 1–9 A–H pipetoitiin 

50 µl ja solukontrollikaivoihin (10–12 A–H) 100 µl ravintonestettä. Mikrosentrifugiputkiin 

laimennetun viruksen siirrostaminen näytelevylle aloitettiin laimeimmasta titrausastiasta 

(-9). Jokaisesta virustitrausastiasta pipetoitiin yksitellen 50 µl sille osoitetun kaivon pys-

tysarakkeisiin. 

 

Kartiopohjaputkissa oleva käyttölaimennos kaadettiin erillisiin astioihin, joista sitä pipe-

toitiin monikanavaisella pipetillä 50 µl potilasnäytelevyille P1 ja P3. Viruksen lisäämisen 

jälkeen sekä potilasnäyte- että viruskontrollilevyt peitettiin teipillä ja levyt siirrettiin +36 
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°C inkubaattoriin 15–20 tunnin ajaksi. Näytelevyjen teippauksen tarkoituksena oli estää 

haihtumista. Inkubaation aikana potilasnäytteissä olevat mahdolliset vasta-aineet ha-

keutuivat viruksen antigeenisiinrakenteisiin estäen infektiivisyyden. Tässä tapahtuu 

neutralisaatio, josta menetelmä on saanut nimensä. 

 

7.2.3 Polioviruksen tunnistavien solujen lisääminen näytelevyille 

Vajaan vuorokauden kuluttua näytelevyt nostettiin inkubaattorista pois, teipit poistettiin 

ja levyt siirrettiin jääkaappiin odottamaan Vero-solujen lisäystä. Soluviljelylaboratoriosta 

tilattiin 15 potilaan analyysisarjaa varten kaksi Roux-pulloa, joissa kasvoi Vero-soluja. 

Polioviruksen tunnistavat solut on eristetty Vero-apinan munuaisepiteelistä ja niiden on 

todettu olevan kestäviä sekä kasvavan helposti ja nopeasti laboratorio-olosuhteissa. 

Solujen kestävyys ilmenee siinä, että työssä käytetyt solut olivat yli 200 kertaa pa-

sasoituja. Yhdessä Roux-pullossa kasvaa noin 40 miljoonaa Vero-solua, mikä riittää 

kahdeksalle 96-paikkaiselle näytelevylle, kun yhteen näytelevyn kaivoon lisätään 100 

µl solususpensiota. 

 

Pisaranmallisten Vero-solujen (kuvio 8) kunto tarkistettiin karkeasti mikroskoopissa ja 

ravintonesteen happamuutta arvioitiin värin perusteella silmämääräisesti. Oranssi väri 

kertoi kasvatusliuoksen olevan edelleen happamuudeltaan sopivaa soluille, mutta lii-

laan taipuvassa kasvatuliuoksessa happamuus oli muuttunut soluille epäedulliseen 

suuntaan. Soluviljelmiä tuottavassa laboratoriossa riskitekijöinä on solujen kontaminaa-

tio mikrobeilla, kuten bakteereilla ja sienillä. Esimerkiksi monille desinfiointiaineille sekä 

antibiooteille resistentti mykoplasma siirtyy herkästi aerosolien välityksellä ympäristöstä 

toiseen tuhoten soluviljelmiä. (Polio laboraratory manual 4th edition 2004: 39, 63). Mah-

dollisen mikrobikontaminaation vuoksi solujen mikroskooppinen tarkastelu oli tärkeää 

ennen solujen irrotusta. Solumaton tuli olla yksikerroksinen sekä tasaisesti kiinnittynyt 

Roux-pullon pohjaan. 
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 Roux-pullon pohjaan kiinnittyneet pisaranmalliset Vero-solut kuvattuna mikroskoopis-
sa 40x -suurennoksella. 

Ennen solujen irrotusta, kierrekorkilliseen lasipulloon mitattiin 100 ml PBS-liuosta ja 

joukkoon pipetoitiin 100 µl PeSTg:ia. Toiseen lasipulloon mitattiin noin 150 ml ravinto-

liuosta. Reagenssit sekä kaksi 10 ml PTE-putkea – yksi kumpaankin Roux-pulloon, 

laitettiin +36 °C vesihauteeseen. Reagenssit olivat hauteessa siihen saakka, kunnes 

PTE-putkien liuokset olivat täysin sulaneet ja reagenssiastioiden ulkopinta oli käden-

lämpöinen. 

 

Roux-pulloissa kasvatettujen Vero-solujen kasvatusneste kaadettiin solumaton vastak-

kaiselta puolelta keräysastiaan ja tilalle lisättiin noin 50 ml PBS-antibiootti-liuosta. Liu-

oksen tarkoituksena oli poistaa kasvatusnesteen jäämistöt solujen pinnalta sekä estää 

mikrobikasvustojen syntyminen. Liuoksen annettiin vaikuttaa solumaton pinnalla 30 

sekunnin ajan. Heti PBS-antibiootti-liuoksen poiskaadon jälkeen, Roux-pulloon lisättiin 

toinen PTE-putkista. Roux-pulloa kallisteltiin solumaton puolella varovaisesti 30 sekun-

nin ajan, jolloin PTE-liuos irrotti solujen väliset soluliitokset kelaatiolla. Lopuksi PTE-

liuos kaadettiin keräysastiaan ja Roux-pullo asetettiin solumatto ylöspäin +36 °C hiilidi-

oksidikaappiin inkuboitumaan viiden minuutin ajaksi. 

 

Solut irrotettiin siten, että kahteen Roux-pulloon lisättiin yhteensä 10 ml lämmitettyä 

ravintonestettä. Soluaggregaatit poistettiin huolellisella suspensoinnilla ja homogenoitu 

soluliuos siirrettiin kartiopohjaputkeen. Solususpensaatiota varten otettavan ravintones-

teen tilavuus perustui Bürkerin-kammiolaskennan tulokseen. Kammiolaskenta tapahtui 

seuraavanlaisesti: puhtaaseen mikrosentrifugiputkeen pipetoitiin 900 µl ravintonestettä, 
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johon lisättiin 100 µl kartiopohjaputkessa olevaa soluliuosta. Liuos homogenoitiin kään-

telemällä mikrosentrifugiputkea ylösalaisin. Bürkerin-kammiosta laskettiin satunnaisesti 

kolme A-ruutua ja summasta otettiin keskiarvo. Keskiarvo kerrottiin kammion tilavuu-

della eli 10 000 µl ja irrotettujen solujen laimennostilavuudella eli 10 ml. Tulo jaettiin 

200 000, jolloin osamääräksi saatiin solujen määrä yhdessä ml ravintonestettä. Vahvan 

solususpension saamiseksi desimaaliluvut pyöristettiin aina alaspäin lähimpään tasalu-

kuun. 

 

Käytettävän ravintonesteen tilavuus riippui analyysisarjassa käytettyjen näytelevyjen 

määrästä; 15 potilaan näytesarjassa niitä oli 10 kappaletta. Näytelevyjen määrä kerrot-

tiin vakioarvo 10:llä, jolloin tulona oli tarkasti pipetoitava määrä ravintonestettä. Mitta-

hävikin välttämiseksi tuloon lisättiin 5–10 ml ravintonestettä, jolloin tilavuus oli siis 105–

110 ml. Ravintonesteen tilavuus jaettiin aiemmin lasketulla A-ruutujen keskiarvolla ja 

osamäärän perusteella saatiin tulokseksi kartiopohjaputkesta otettava määrä soluliuos-

ta. Lopuksi soluliuoksen tilavuus vähennettiin mitatusta ravintonesteestä, jolloin ero-

tukseksi saatiin tarkka määrä käytettävää ravintonestettä. Solususpensio ja ravintones-

te homogenoitiin Erlenmeyer-astiassa, mistä liuosta pipetoitiin monikanavaisella pipetil-

lä 100 µl kaikkiin näytelevyjen kaivoihin aloittaen solukontrolleista. Liuosta suspensoi-

tiin siirrosten välillä, millä varmistettiin yhtäläinen solumäärä jokaisen näytelevyn kai-

vossa – keskimääräisesti yhdessä kaivossa tuli olla 20 000 solua. Lopuksi kaikki näyte-

levyt peitettiin teipillä ja ne asetettiin kuudeksi vuorokaudeksi +36 °C inkubaattoriin. 

 

7.3 Postanalytiikka 

Kuuden vuorokauden jälkeen näytelevyistä poistettiin teippi ja kaivoissa oleva infektii-

vinen liuos kaadettiin autoklavoitavaan keräysastiaan. Näytelevyjen kaivoihin jäänyt 

neste poistettiin taputtamalla näytelevyä muutaman kerran napakasti käsipyyhepape-

riin. Näytelevyt värjättiin kristallivioletilla pipetoimalla kaivoihin 100 µl väriainetta. Väri-

aine sitoutui vain eläviin soluihin kiinnittäen ne pysyvästi kaivon pohjaan. Värin annet-

tiin vaikuttaa näytelevyn kaivoissa vähintään viiden minuutin ajan, minkä jälkeen yli-

määräinen väriaine kaadettiin värinkeräysjäteastiaan. Näytelevyt huuhdottiin juoksevan 

vesijohtoveden alla ja niiden annettiin kuivua laminaarivirtauskaapissa 
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7.3.1 Näytelevyjen analysointi 

Kuivumisen jälkeen näytelevyt mitattiin 96-paikkaisille näytelevyille optimoidulla Victor-

monileimalaskijalla. Spektrofotometriaan perustuvassa menetelmässä näytelevyihin 

kohdistetaan aallonpituudeltaan 490 nanometrin sähkömagneettista säteilyä. Näytele-

vyn kaivon läpi kulkeutunut säteilyn määrä mitataan absorbansseina: mitä voimak-

kaampi näytelevyn kaivon väri-intensiteetti on, niin sitä korkeampi on analysaattorin 

mittaama absorbanssi. Absorbanssin voimakkuus eli analysaattorin mittaama soluma-

ton värjäytyminen on riippuvainen vasta-aineiden kyvystä neutraloida poliovirus. 

Mikäli vasta-aineiden aiheuttama polioviruksen neutraloituminen on tapahtunut täydelli-

sesti, niin kaivon pohjalle kiinnittyneet solut värjäytyvät siniseksi eli positiivisesti. Kuvi-

ossa 9 on esimerkkinä värjätty potilasnäytelevy, jossa on neljän potilasnäytteen (paikat 

AB, CD, EF ja GH) vasta-ainetulokset 96-paikkaisella mikrotiitterilevyllä. Kahdella en-

simmäisellä sekä viimeisellä potilaalla on ollut riittävästi vasta-aineita, jolloin solut ovat 

värjäytyneet positiivisesti. Riittävä määrä vasta-aineita ilmenee siitä, että positiiviset 

kaivot ylittävät -3 titrauksen. Värjäämättömässä potilasnäytelevyssä elävät solut olisivat 

mikroskoopissa tarkasteltuna kuvion 10 mukaisia. Näytelevyn kolmannella (EF) poti-

laalla ei ole ollut ollenkaan mitattavia vasta-aineita eli virus on infektoinut kaikki solut. 

Kuviossa 11 on kuolleita soluja, jotka eivät näin ollen värjäydy ja kaivot ovat negatiivi-

sia. 

 

  Neljän potilasnäytteen polion vasta-ainetulokset 96-paikkaisella mikrotiitterilevyllä. 
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 Vasta-aineet ovat neutralisoineet polioviruksen, sillä kuolleiden solujen lisäksi kaivon 
pohjalla näkyy vaaleita pisaranmallisia soluja. 40x -suurennos mikroskoopissa. 

 

 Polioviruksen infektoimia kuolleita Vero-soluja mikroskoopissa 40x -suurennoksella. 

Monileimalaskijan mittaamat tulokset tallennettiin muistitikulle, josta ne siirrettiin tieto-

koneelle käsiteltäväksi. Jokainen näytelevy laskettiin erikseen mikroneutralisaatioon 

kehitetyllä Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Todennäköisyyslaskentaan pe-

rustuvat algoritmit laskivat jokaiselle rinnakkaiselle potilasnäytteelle oman tiitterin eli 

sen arvon, jossa vasta-aineet eivät enää kykene estämään viruksen aiheuttamaa solu-

tuhoa. Mitä suurempi arvo tiitteriksi syntyy, niin sitä korkeammalla tasolla potilaan 
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vasta-aineet ovat. Esimerkiksi potilaan AB tiitteritulos on 1:768, potilaan CD titteritulos 

on 1:8192, potilaan EF tiitteri on negatiivinen ja potilaan GH tiitteritulos on 1:128 (ks. 

kuvio 9). 

7.3.2 Työn laadun arviointi 

Neutralisaatiomenetelmän haasteina ovat biologiset variaatiot sekä inhimilliset virheläh-

teet. Tämän vuoksi luotettavuuden ja laadun arvioimiseksi työssä käytettiin useampaa 

luotettavuutta ilmaisevaa indikaattoria. Laadukasta laboratoriotyöskentelyä ohjasivat 

myös työskentelyturvallisuus, steriili työskentelytapa sekä akkreditoidun laboratorion 

toimintasuunnitelma. 

 

Roux-pulloissa kasvatettujen Vero-solujen puhtaus arvioitiin mikroskooppisesti sekä 

soluviljelmiä tuottavassa laboratoriossa että neutralisaatiossa ennen solujen irrottamis-

ta. Mikroskoopissa tarkasteltiin myös kuuden vuorokauden ajan inkuboituneet virus-

kontrollinäytelevyt, joista arvioitiin solukontrollien puhtausaste ja laskettiin solutuhon 

määrää. Kaikki värjäytyneet solukontrollikaivot osoittivat Vero-solujen säilyneen ilman 

mikrobikontaminaatiota. Hyväksyttävän solukontrollituloksen saavuttamiseksi työn ai-

kana oli tärkeää estää kaikin mahdollisin tavoin viruksen kulkeutuminen kontrollikaivoi-

hin. Tämän vuoksi kaikki pipetointi työn eri vaiheissa aloitettiin aina solukontrollikaivois-

ta. Kuviossa 12 on esimerkkinä PV3 serotyypin virustitrauslevy, jossa solukontrollit (K) 

ovat säilyneet ilman kontaminaatiota. PV1 serotyypin tulisi olla myös kuvion 12 mukai-

nen, mutta poikkeuksena puolitoistakertaiset titraussuhteet käyttölaimennoksesta alka-

en. 

 

 PV3-serotyypin virustitrauslevy, jossa TCID50 on 100. 
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Virustitrauksen perusteella laskettiin työssä käytetyn viruslaimennoksen viruspitoisuus, 

jonka tuli olla välillä 30–300. Käytännössä solutuhoa tapahtuu järjestelmällisesti viruk-

sen käyttölaimennosta (-5,5 tai -5) seuraavaan pystyriviin saakka. Vasta laimennok-

sessa -7,5 tai -7 tulee solutuhoa olla näkyvissä enää 50 % (TCID50) ja tämän jälkeen 

laimennokseen -9,5 ja -9 saakka kaivojen tulee värjäytyä negatiivisesti (ks. kuvio 12). 

Aina tämä ei onnistunut vaan yksittäisiä positiivisia kaivoja oli myös laimeammissa 

titrauksissa. Se ei kuitenkaan tarkoittanut epäonnistunutta työtä vaan viruksen korke-

ampaa infektiivisyyttä. Liitteessä 2 on kuvattu serotyyppien infektiivisyyden vaihteluvä-

liä analyysisarjojen välillä. 

Viruskontrollilevyissä siniseksi värjäytyvä kaivo on negatiivinen (virusta liian vähän in-

fektoimaan soluja) ja värjäytymätön kaivo positiivinen (virus infektoinut kaikki solut), 

kun potilasnäytelevyissä nämä ovat päinvastaisia. Värjäytyneiden kaivojen perusteella 

määritettiin työssä käytetyn viruksen infektiivisyys käyttäen Kärberin-kaavaa (kuvio 13). 

Infektiivisyyden tuli asettua 30 – 300 TCID50 välille. 

neg.log TCID50 = L – d (S – 0,5) 

L on matalin testattu laimennos 

d on titrausväli 

S on positiivisten kaivojen summa 

 Kärberin kaava. 

Positiiviset kaivot viruskontrollilevyn käyttölaimennosten jälkeen saattoivat kertoa muun 

muassa väärin tehdystä virustitrauksesta (virus liian vahvaa), mahdollisesta viruskon-

taminaatiosta tai kaivoon pipetoitujen Vero-solujen vähäisestä määrästä. Lisäksi, jos 

näytelevylle jäi käsipyyhepaperiin taputtelusta huolimatta infektiivistä liuosta, niin nes-

tepinta esti väriaineen pääsyn soluihin. 

Potilasnäytteen tavoin käsiteltävän työn sisäisen kontrollin, SPR-plasman, tuli olla 

hyväksytyllä viitearvoalueella. Polioviruksen serotyypille 1 vaihteluvälin tulee pysyä 

tiitteriarvoissa 960–2560 ja serotyypin 3 välillä 1280–5120. Sekä viruksen lasketun 

infektiivisyyden määrä (TCID50) että viitearvoissa oleva SPR-plasma toimivat toistensa 

vastavaikuttajina. Analyysisarja voitiin hyväksyä, jos plasmakontrolli oli viitearvojen 
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ulkopuolella, mutta viruksen infektiivisyys oikealla tasolla. Vastaavasti myös viitetason 

ulkopuolella olevaa virustiitteriä kompensoi tavoitearvoissa oleva plasmakontrolli. Liit-

teessä 2 on kuvattu virustitrauksen ja SPR-kontrollin asettumista tavoitearvoihin. Kom-

pensaatiot on kuvattu liitteessä punaisella värillä. 

Rinnakkain määritettyjen potilasnäytteiden viimeisten positiivisen tuloksen tuli olla yhtä 

pitkälle laimentuneita. Loogisesti edennyt potilasnäytteiden laimennossarja oli kriteeri-

nä hyväksytylle työlle. Pienet variaatiot rinnakkaisissa laimennoksissa sallittiin, mutta 

mitä enemmän variaatioita rinnakkaisnäytteissä oli, niin sitä vähemmän informatiivi-

semmaksi tulos muuttui. Positiivisten ja negatiivisten kaivojen epätasaiset jakaumat 

potilasnäytelevyllä saattoivat johtua esimerkiksi preanalyyttisistä tekijöistä, näytelevylle 

pipetoidusta vähäisestä näytemäärästä tai ilmakuplista näytelevyllä. Mikäli Excel-

taulukkolaskentaohjelman mukaan potilaan vasta-ainetiitteri oli alhaisempi kuin 1:32 

niin positiiviset kaivot jäivät näytelevyltä katsottuna kolmannen pystyrivin kohtaan. Tätä 

arvoa pidettiin myös merkitsevänä tekijänä potilaan alhaiselle polioviruksen vasta-

ainetasolle. Korkeampien tiittereiden katsotaan estävän tehokkaasti viruksen aiheutta-

maa poliotautia. 

Opinnäytetyön aikana tehtiin yhteensä 18 näytesarjaa, joista yksi uusittiin työn heikon 

laadun ja epäloogisesti edenneen laimennossarjan vuoksi. Toisin sanoen loput 17 työtä 

olivat virallisesti hyväksyttyjä. Näytesarjojen laatuun eivät vaikuttaneet hemolyyttiset tai 

lipeemiset seeruminäytteet. Jokainen valmis analyysisarja hyväksytettiin edellä mainit-

tujen kriteereiden perusteella menetelmästä vastaavalla tutkijalla. Hyväksytyn työn jäl-

keen potilastulokset tallennettiin yksitellen THL:n potilastietojärjestelmään. 

8 Turvapaikanhakijoiden poliosuoja: tulokset 

WHO:n mukaan, poliovirusta suojaavana matalimpana vasta-ainetasona pidetään ≥1:8 

olevaa vasta-ainetiitteriä (The Immunological Basis for Immunization Series: Module 6 

Poliomyelitis. 1993). Opinnäytetyön tulosten analysoinnissa huomioitiin tämä arvo, mut-

ta myös ≥1:4 olevat tiitteritulokset katsottiin merkityksellisiksi. Opinnäytetyön kokonais-

otanta oli 239 turvapaikanhakijaa, joista kaksi hylättiin puuttuvien näyteputkien takia. 

Valitettavasti yksi näyte jäi opinnäytetyön tulostaulukoiden ulkopuolelle puuttuvan läh-

tömaan sekä inhimillisen virheen takia. Analysoitaviksi jäi siis 236 näytettä. Näistä kol-

melta puuttui tieto syntymäajasta ja yhden sukupuoli ei ollut tiedossa, mutta heidät las-

kettiin kuitenkin otantaan mukaan. Näytteet analysoitiin mikroneutralisaatiotestillä. 
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Tulokset käsiteltiin Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelmalla pääasiassa THL:n suo-

jatulla verkkolevyllä. Käytettäessä ulkopuolista verkkoyhteyttä, tuloksista poistettiin 

henkilötietoihin kytkeytyvät tunnistetiedot. Potilaat lajiteltiin maakohtaisesti siten, että 

omana yksikkönään oli Venäjä ja toisena yksikkönä muut lähtömaat (Afganistan n=12, 

Etiopia n=1, Irak n=21, Iran n=7, Kenia n=1, Somalia n=12 ja Valko-Venäjä n=1) sekä 

maaryhmän sisällä sukupuoli- ja ikäryhmittäin. Otannasta eniten oli venäläisiä (n=181), 

jonka vuoksi heidän tuloksiaan käsiteltiin selvyyden vuoksi omana ryhmänään. Ikäryh-

mät muodostettiin aluksi seuraavanlaisesti: 0–2-vuotiaat, 3–4-vuotiaat, 5–10-vuotiaat, 

11–15-vuotiaat, 16–20-vuotiaat, 21–25-vuotiaat, 26–30-vuotiaat, 31–40-vuotiaat, 41–

50-vuotiaat, 51–60-vuotiaat ja yli 61-vuotiaat. Myöhemmin ikäryhmien luokittelu yhte-

näistettiin vastaamaan Tartuntatautirekisterin luokitteluperustetta, jolloin ikäryhmiksi 

muodostui viiden vuoden intervalliväli: 0–4-vuotiaat, 5–9-vuotiaat, 10–14-vuotiaat, 15–

19-vuotiaat ja niin edelleen. Tulostaulukoissa ≥20–vuotiaat on yhdistetty omaksi jou-

kokseen erotellen kuitenkin venäläiset ja muut hakijat omiksi ryhmiksi. (ks. liite 3.) 

 

Tuloksista laskettiin ikäryhmittäin ja lähtömaittain molempien vasta-aineiden logaritmi-

sesti etenevä mediaani sekä tiittereiden ≥4 ja ≥8 prosenttiosuudet. Tärkeimpänä luokit-

teluperusteena pidetään ≤4-vuotiaiden ikäryhmää, sillä suurin osa poliorokotteista an-

netaan yleisesti ottaen ennen neljättä ikävuotta. Tämä käy myös ilmi taulukosta 1 (ks. 

taulukko 1). Rokotevastetutkimuksissa sukupuolella on harvoin merkitystä, joten opin-

näytetyössä ei sukupuolten välisiä poliovastetuloksia käsitellä taulukkoa 3 lukuun otta-

matta. 

Taulukko 3. Tulosten mediaanit sukupuolittain. (Huom. Muut maat – yhteenlaskettu otanta-
määrä on 54, sillä yhden hakijan sukupuoli ei ollut tiedossa.) 

 

PV1 (mediaani) PV3 (mediaani)

Venäjä

naiset (n=85) 1:768 1:192

negatiivisten määrä 10 12

miehet (n=96) 1:512 1:96

negatiivisten määrä 7 10

Muut maat*

naiset(n=27) 1:1536 1:512

negatiivisten määrä – –

miehet (n=27) 1:1024 1:320

negatiivisten määrä – 1

*Afganistan, Etiopia, Iran, Irak, Kenia, Somalia ja Valko-Venäjä
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Sukupuolittain tarkasteltuna turvapaikanhakijoiden poliovastetuloksissa ei ole merkittä-

viä eroavaisuuksia, mutta naisilla tulosten havaitaan olevan miehiä korkeammat sero-

tyypistä riippumatta. Tarkkaa syytä tälle lienee mahdotonta antaa. 

 

Venäläisten poliovasteet ovat alhaisemmat kuin muiden lähtömaiden. Toisaalta tuloksia 

vääristää ikäryhmien sisällä epätasaisesti jakautunut otosmäärä. Esimerkiksi 0–4-

vuotiaiden venäläisten ryhmässä on 14 henkilöä, mutta muiden lähtömaiden ikäryh-

mässä vain neljä. Vastaavasti yli 20-vuotiaiden venäläisten osuus 119, mutta muiden 

lähtömaiden kohdalla vain 37 henkilöä. Taulukossa 4 on kuvattu potilaiden otosmäärät 

ikäryhmittäin ja lähtömaittain, serotyyppien mediaanit sekä negatiivisten tulosten määrä 

ikäryhmittäin. 

Taulukko 4. Turvapaikanhakijoiden tulosten mediaanit polioviruksen serotyypeille 1 ja 3 läh-
tömaittain ja ikäryhmittäin luokiteltuna. 

 

 

Taulukon 4 perusteella kaikissa ikäryhmissä on korkeammat seroprevalenssit serotyy-

pille 1 kuin serotyypille 3. Lähtömaittain tarkasteltuna venäläisillä on muita lähtömaita 

alhaisemmat vasteet polioviruksen molemmille serotyypeille. Yleisesti ottaen kaikkien 

turvapaikanhakijoiden poliovasteet ovat kuitenkin opinnäytetyön tulosten perusteella 

melko korkeita, mutta yksi merkittävimmistä opinnäytetyön tuloksista on negatiivisten 

poliovasteiden runsas osuus alle 10-vuotiaiden venäläislasten kohdalla. 

 

Negatiivisessa neutralisaatiotuloksessa potilaalla ei ole mitattavia vasta-aineita. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa sitä, että potilaan rokotusohjelmaa ei ole aloitettu, se on puut-

teellisesti toteutunut tai luonnollinen infektio ole aiheuttanut vasta-aineiden muodostu-

mista poliovirukselle. Muutama yksittäinen negatiivinen havainto on sekä venäläisten 

että muiden lähtömaiden aikuisten ikäluokassa. Tämä itsessään ei ole merkittävä ha-

vainto, sillä aikuisella immuunijärjestelmä on kuitenkin jo hyvin pitkälle kehittynyt. Lap-

0–4 vuotta 5–9 vuotta 10–14 vuotta 15–19 vuotta 20– vuotta ikä tuntematon

Venäjä

(n=181) 14 21 18 9 119

PV1 (mediaani) 1:320 1:1280 1:448 1:768 1:512

negatiivisten määrä 10 7

PV3 (mediaani) 1:64 1:768 1:96 1:96 1:192 

negatiivisten määrä 11 8 1 2

Muut maat*

(n=55) 4 – 4 7 37 3

PV1 (mediaani) 1:4608 – 1:2560 1:2048 1:1536 1:1024

negatiivisten määrä

PV3 (mediaani) 1:1280 – 1:6144 1:256 1:512 1:128

negatiivisten määrä – 1

*Afganistan, Etiopia, Iran, Irak, Kenia, Somalia ja Valko-Venäjä.
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silla negatiivinen poliovasta-ainetaso sen sijaan on huomattava terveysriski. Turvapai-

kanhakijoiden tuloksista laskettiin poliovasteet tiitteriarvoille ≥4 ja ≥8. Taulukossa 5 on 

esitetty seropositiivisten tulosten prosenttisuudet niin lähtömaittain kuin ikäryhmittäin. 

Taulukko 5. Seropositiivisten turvapaikanhakijoiden prosenttiosuudet tiitteriarvoilla ≥4 ja ≥8. 

 

 

Kuten taulukosta 5 voidaan havaita, 0–4-vuotiailla venäläislapsilla (n=14) vain 29 % eli 

noin joka neljännellä on riittävä poliosuoja serotyypille 1. Samasta ikäryhmästä vain 14 

% eli noin joka seitsemännellä lapsella on WHO:n suosittelema vasta-ainetaso (≥8) 

serotyypille 3. Seuraavassa venäläisten ikäryhmässä tulokset ovat parempia: vain 34 

% on negatiivisia tyypille 1 ja 43 % negatiivisia tyypille 3. Negatiivisten tiittereiden mää-

rä vähenee iän kasvaessa. Vastaavia havaintoja ei ole muissa turvapaikanhakijoiden 

lähtömaissa, joissa täydellisesti suojaava poliovaste saavutetaan lähes kaikkien ikä-

ryhmien kohdalla. Kuvioissa 14 ja 15 on jäsennelty tarkemmin venäläisten alle 10-

vuotiaiden lasten poliovasteita ikävuoden tarkkuudella. 

  

0–4 vuotta 5–9 vuotta 10–14 vuotta 15–19 vuotta 20– vuotta ikä tuntematon

Venäjä

(n=181) 14 21 18 9 119

P1 (%)

4≥ 29 66 100 100 100

8≥ 29 66 100 100 99

P3 (%)

4≥ 21 62 94 100 98

8≥ 14 57 94 89 96

Muut maat*

(n=52) 4 – 4 7 37 3

P1 (%)

4≥ 100 – 100 100 100 100

8≥ 100 – 100 100 100 100

P3 (%)

4≥ 100 – 100 100 97 100

8≥ 100 – 100 100 97 100

*Afganistan, Etiopia, Iran, Irak, Kenia, Somalia ja Valko-Venäjä. 
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 Alle 10-vuotiaiden venäläislasten seroprevalenssi polioviruksen serotyypille 1. 

Negatiivisia PV1 rokotevasteita on määrällisesti eniten vuosien 2015–2017 aikana syn-

tyneiden lasten kohdalla. Venäjän poliorokoteohjelmista taulukon yksi (ks. taulukko 1) 

mukaisesti neljään ikävuoteen mennessä olisi pitänyt toteutua viiden poliorokotteen 

annokset. Ainoastaan vuosina 2009, 2014 ja 2018 syntyneiden lasten ikäryhmässä ei 

ole negatiivisia vasteita. 

 

 

 Alle 10-vuotiaiden venäläislasten tulokset polioviruksen serotyypille 3. 
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Negatiivisia poliovasteita (PV3) on enemmän lähes jokaisessa ikäryhmässä verrattuna 

kuvioon 14. Toisaalta samankaltaisuutta on havaittavissa myös vuosina 2014 ja 2018 

syntyneiden lasten kohdalla, jossa ei ole laisinkaan negatiivisia vasteita. Molempien 

taulukoiden perusteella voidaan tehdä neljänlaisia olettamuksia: 1) potilaille muodostuu 

parempi immuniteetti serotyyppiä 1 vastaan, 2) osalle potilaista on annettu enemmän 

tai vähemmän rokotteita, 3) rokotteet ovat olleet liian tehottomia tai 4) rokotteita ei ole 

annettu ollenkaan. Kuvio 16 tukee esimerkkinä väitettä neljä: eniten negatiivisia havain-

toja on kolme- ja kaksivuotiaiden ikäryhmässä eli rokoteohjelmien toteutumisen kannal-

ta kaikkein kriittisimmissä ikäryhmissä. Kaiken kaikkiaan kaikista alle ≥10-vuotiaista 

venäläislapsista (n=39) jopa 41 % ei ole ollenkaan mitattavissa olevia vasta-aineita 

poliolle. 

 

 

 Alle 10-vuotiaiden venäläislasten negatiiviset poliovasteet serotyypeille 1 ja 3. 

9 Pohdinta 

Turvapaikanhakijoiden huippuvuotena Suomen lisäksi moniin muihin Euroopan maihin 

jätettiin jopa satoja tuhansia hakemuksia. Todennäköistä kuitenkin lienee, että Euroo-

passa vastaavanlaisia turvapaikanhakijamääriä vielä tulevaisuudessa nähdään. (Maa-

hanmuuton tilannekatsaus 1/2017. 2017.) Länsimaisen lääketieteen näkökulmasta tar-

kasteltuna vieraista hygienia- ja terveyskulttuureista saapuvat ihmiset voivat kantaa ja 

3
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levittää mikrobeja, joiden vaikutuksia väestöön ei olla tutkittu vielä riittävästi. Turvapai-

kanhakijoiden terveyttä on jatkossakin tutkittava entistä enemmän – jo terveyttä ja hy-

vinvointia edistävän etiikan ja hyödyn takia, mutta myös THL:n lakisääteisten velvoittei-

den vuoksi. 

Valmistuvan bioanalyytikon näkökulmasta opinnäytetyö ja sen työympäristö ovat toimi-

neet oivallisena näköalapaikkana tutkimukselliseen mikrobiologiaan ja erityisesti virolo-

gian eri tutkimuskohteisiin. Kokemus virologian laboratoriotyöskentelystä voikin lisätä 

tulevaisuudessa henkilökohtaisia työnsaantimahdollisuuksia. Pitkä opinnäytetyön to-

teuttamisaika THL:ssa on antanut aikaa prosessoida uuden oppimista syvällisemmin ja 

kriittisemmin, mikä on antanut mahdollisuuden tarkastella opinnäytetyötä useasta eri 

näkökulmasta. Ymmärrys laboratorioprosessin vaiheista ja virhelähteiden vaikutuksista 

ovat antaneet valmiuksia opinnäytetyön menetelmän parissa työskentelyyn ja tulosten 

tarkasteluun. 

9.1 Tulosten arviointi 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset johdettiin THL:n immuniteettitutkimussuunnitelman 

perusteella. Poliovirusspesifisen mikroneutralisaatiotestin tulosten mukaisesti turvapai-

kanhakijan lähtömaalla ja iällä ei pääasiassa ole merkitystä poliovirusserotyyppien 1 ja 

3 vasta-ainemäärään seerumiveressä. Poikkeuksen kuitenkin muodostavat Suomeen 

Venäjältä saapuneet alle 10-vuotiaat, erityisesti 0–4-vuotiaat, turvapaikanhakijat. Hei-

dän kohdallaan WHO:n määrittelemä suojaava kynnysarvo poliovirusta vastaan on 

erityisen heikkoa. Sukupuoli on rokotevastetutkimuksissa toissijaista, mutta naisilla 

poliovasteiden havaittiin olevan hieman miehiä korkeampia. Opinnäytetyön toinen hy-

poteesi kumoutui, sillä Afganistanista, Irakista ja Somaliasta saapuneilla turvapaikan-

hakijoilla ei ole suomalaiseen väestöön verrattuna alentuneita poliovasteita eikä eroa-

vaisuutta väestönsuojelun kannalta ole todettavissa. Syyrialaisia turvapaikanhakijoita ei 

saatu tutkimukseen mukaan. 

 

Tulosten perusteella voidaan yleistäen sanoa, että Venäjällä tulisi kiinnittää enemmän 

huomiota poliorokoteohjelmien toteuttamiseen tai ainakin lisätä perheiden tietoisuutta 

poliorokotteiden tuomista hyödyistä. Voisiko esimerkiksi neuvolapalveluiden kehittämi-

nen Venäjällä parantaa rokotekattavuutta? Muiden tutkimukseen osallistuneiden läh-

tömaiden poliovasteista voidaan vain todeta, että tällä otosmäärällä ja -suhteella polio-
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vasteet ovat riittävän korkeat eri lähtömaista saapuneilla turvapaikanhakijoilla, vaikka 

rokotekattavuus lähtömaissa voi vaihdella. 

Opinnäytetyön tulokset tukevat melko hyvin Alankomaissa, Italiassa ja Yhdysvalloissa 

tehtyjä havaintoja aikuisten turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten poliovasteista. Polion 

seroprevalenssi on lähtömaasta riippumatta yleisesti ottaen korkea, mutta tulokset voi-

vat vaihdella hieman tutkittavan otantajoukon mukaan. Myöskään ikä- tai sukupuoli 

eivät juurikaan vaikuta polion seroprevalenssiin. (Freidl ym. 2018: 1664–1672; Tafuri 

ym. 2010: 203–205; Roscoe ym. 2015: 2968–2970.) Toisaalta kansainvälisten tutki-

musten vertailtavuutta opinnäytetyön tuloksiin vaikeuttaa otantajoukkojen heterogeeni-

syys niin lähtömaiden kuin iän ja otantamäärien osalta. Opinnäytetyössä venäläisten 

osuus on suurin, mutta kansainvälisissä tutkimuksissa heitä ei ole ollut mukana. Lisäksi 

opinnäytetyön otos on melko pieni ja ikäryhmiä tarkastellaan laajasti lapsuudesta van-

huuteen. Ikäryhmien suhteet ovat vinoutuneita, mikä voi johtaa siihen, että todellisuu-

dessa Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden poliovasteet voivat olla alhaisem-

pia. Esimerkiksi noin 30–40-vuotias mies on hyvin tyypillinen turvapaikanhakija, kun 

taas alle viisivuotias lähes harvinaisuus. 

Toisaalta vertailtavuutta lisää kaikissa kansainvälisissä tutkimuksissa käytetty vastaa-

vanlainen neutralisaatiomenetelmä kuin opinnäytetyössä, vapaaehtoisesti immunologi-

siintutkimuksiin suostuneet henkilöt sekä Freidlin ym. samanlainen tutkimusasetelma 

kuin TERTTU 2019-tutkimuksessa. Kaikesta huolimatta voidaan kuitenkin todeta, että 

opinnäytetyön tulokset ovat vertailukelpoisia kansainvälisten tutkimusten kanssa, mutta 

niitä on kuitenkin tarkasteltava myös Suomen maantieteellisen sijainnin ja tutkimuk-

seen liittyvien kontekstien näkökulmasta. Tämän vuoksi yleistyksiä Suomeen saapu-

neiden turvapaikanhakijoiden poliorokotesuojasta ei voida opinnäytetyön perusteella 

tehdä, mutta mahdollisesti varovaisia arvioita. 

Tulosten vertailukelpoisuutta lisännee luotettavasti sekä avoimesti edennyt opinnäyte-

työn prosessi. Työn laatua ohjaavat tekijät, kuten THL:n tutkimuseettisten ohjeiden 

noudattaminen, laboratorioturvallisuudesta huolehtiminen sekä työympäristön asiantun-

tijuus tuovat opinnäytetyön tuloksille uskottavuutta. Tutkimusetiikka perustuu lainsää-

däntöön sekä tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) asetelmiin. Näistä näkökul-

mista opinnäytetyöhön käytettyä materiaalia ja tutkimustuloksia on analysoitu, käsitelty 

ja julkaistu asianmukaisesti. (Tietosuoja ja tutkimusetiikka. 2018; Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta. 2019.) Prosessin aikana tapahtuneista virheistä tai vääristä toiminta-
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tavoista on kerrottu rehellisesti ja virhelähteitä on tavoiteltu estettäväksi perehdytyksel-

lä niin laboratorioympäristöön, tutkimusmenetelmään kuin THL:n tietoturvaan. Kuviois-

sa ja taulukoissa on pyritty selkeyteen ja ymmärrettävyyteen, sillä ne paitsi havainnol-

listavat opinnäytetyössä käytettyä tutkimusmenetelmää mutta ovat myös perusteina 

tulosten tarkastelulle. Opinnäytetyön kannalta tietoperustaksi on pyritty valitsemaan 

merkityksellisimmät lähteet, joista suurin osa on kansainvälisiä ja ajankohtaisia julkai-

suja. Lähteiden tulkinnassa ja viittaamistekniikassa on tavoiteltu oikeellisuutta ja täs-

mällisyyttä. Riittävän monipuolinen teoriatausta auttaa ymmärtämään opinnäytetyön 

tuloksia ja suhteuttamaan niitä vastaavanlaisiin tutkimuksiin sekä ymmärtämään opin-

näytetyön tuloksia osana Suomen polioseurantajärjestelmää. 

9.2 Opinnäytetyön tarpeellisuus tulevaisuudessa? 

Tutkimalla pelkästään venäläisten lasten polion seroprevalenssia voitaisiin arvioida 

tarkemmin poliorokoteohjelman toteutumista Venäjällä. TERTTU-tutkimusta varten 

jokaista turvapaikanhakijaa haastateltiin yksittäisesti tai vanhempien avustuksella. 

Haastattelumateriaalien perusteella voisi olla mahdollista selvittää, onko venäläislasten 

alhainen poliorokotekattavuus riippuvainen esimerkiksi tietystä asuinalueesta Venäjäl-

lä, perheen koulutusasteesta vai onko se kulttuurisidonnaista. Valitettavasti tällaisiin 

tietoihin ei kuitenkaan ole pääsymahdollisuuksia rajoitetun tietosuojan takia. Suomen 

korkean poliorokotekattavuuden sekä tarkan polioseurantajärjestelmän vuoksi, tutki-

mukseen osallistuneilla venäläislapsilla ei pitäisi olla riskiä sairastua poliotautiin. Nega-

tiivisista tapauksista on kuitenkin tiedotettu immuniteettitutkimuksesta vastaavia tutki-

mushoitajia ja lääkäreitä, jotka yrittävät vastaanottokeskusten avustuksella tavoittaa 

kyseisiä perheitä ja suosittaa lasten rokottamista poliota vastaan. Erityisen mielenkiin-

toista olisi kuitenkin selvittää, että ovatko polion suhteen negatiiviset lapset rokotettu 

muita tartuntatauteja vastaan vai ovatko he täysin immuunipuutteisia. 

Opinnäytetyössä tarkasteltiin myös viiden yleisimmän turvapaikanhakijan lähtömaan 

laboratoriomenetelmin varmistettuja AFP-tapauksia. Somaliassa cVDPV-havaintoja on 

lähtömaista kaikista eniten ja kiertävä virus kulkeutunee helposti myös Somalian naa-

purivaltioihin. Kierron mahdollistanee alhainen rokotuskattavuus – Somaliassa poliroko-

tekattavuus on alle 50 %. Polioendeemisessä Afganistanissa villiä virusta havaitaan 

usein, mutta rokotekattavuus on kuitenkin Somaliaa parempi. Huolimatta siitä, että 

Suomeen saapuneille turvapaikanhakijoille tarjotaan vastaanottokeskuksissa rokotus-

mahdollisuutta, niin olisiko kuitenkin tarpeen arvioida tarkemmin Afganistanista tai Afri-
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kan sarvesta saapuneiden henkilöiden polion seroprevalenssia, vaikka opinnäytetyön 

perusteella heidän rokotuskattavuutensa on hyvä? Onko olemassa edes pieni mahdol-

lisuus, että poliovirus kulkeutuisi näistä turvapaikanhakijoiden lähtömaista Suomeen 

aiheuttaen epidemian? Toisaalta, onko turvapaikanhakijoiden rokotekattavuuksia edes 

tarpeen tutkia, etenkin jos poliorokotekattavuus on suomalaisten keskuudessa hyvä? 

Ajankohtaisen opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää ja vertailla esimerkiksi tule-

vissa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetöissä. THL:ssa aloitettiin kesällä 2019 suoma-

laisen väestön eri ikäryhmien kattavat rokotevastetutkimukset, joissa tutkitaan muun 

muassa vastaavia rokottein ennaltaehkäistäviä tartuntatauteja kuin turvapaikanhakijoi-

den immuniteettitutkimuksessa. Väestöimmuniteettitutkimuksen poliovastetulosten pe-

rusteella saadaan tuore arvio siitä, kuinka hyvin eri-ikäiset suomalaiset on rokotettu 

poliovirusta vastaan ja onko laumasuoja riittävä vastaisuudessakin kannattelemaan 

seuraavan mahdollisen turvapaikanhakija-aallon tuomaa polioepidemian uhkaa. Polion 

seurantajärjestelmät ovat siis avainasemassa polion hävittämisessä ja opinnäytetyö 

tuloksineen on pieni osa tätä järjestelmää. 

Laajempaa, pitkäjänteisempää sekä tutkittuun tietoon perustuvaa tutkimusta turvapai-

kanhakijoiden rokotuksin ennaltaehkäistäviä tartuntatauteja vastaan on kuitenkin tuo-

tettava tulevaisuudessa entistä enemmän, ja tähän opinnäytetyö antaa yhden näkö-

kulman. Serologista tutkimusta tulee lisätä erityisesti polion osalta sillä lokakuun lopus-

sa 2019 villin tyypin 3 poliovirus julistettiin WHO:n toimesta hävitetyksi maailmasta. 

Julistus on erittäin merkittävä askel polion hävittämisohjelman toteutumiselle ja koko 

ihmiskunnalle. (Two out of three wild poliovirus strain eradicated. 2019). Seropreva-

lenssi poliota vastaan on oltava väestössä riittävän korkea, jotta polioviruksella ei ole 

maailmassa tulevaisuutta. Tämän vuoksi serologista tutkimuksia on edelleen tehtävä. 

Opinnäytetyön lopullisena johtopäätöksenä voidaan todeta, että polioviruksen kulkeu-

tuminen Suomeen on mahdollista, mutta polioepidemia lienee epätodennäköinen suo-

malaisten korkean rokotekattavuuden vuoksi. Riski kuitenkin on olemassa, sillä pienellä 

osalla turvapaikanhakijoista on täysin puutteellinen poliosuoja. Pohdittavaksi jää, voiko 

rokottamattomuus johtua esimerkiksi rokoteohjelmien osittaisesta toteutumisesta tai 

rokotekielteisyydestä ja miten asia voitaisiin ratkaista siten, että polioviruksen vastainen 

taistelu saataisiin päätökseen. 
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Virus- ja plasmakontrollin seurantalista opinnäytetyön aikana 

Neutralisaation aloitusajankohta PV1 (TCID50 30–300) SPR P1 (960–2560) PV3 (TCID50 30–300) SPR P3 (1280–5120)

11.3.2019 100 1920 56 1920

18.3.2019 100 1280 24 2560

1.4.2019 ei virustitrausta 1920 ei virustitrausta 1280

4.4.2019 ei virustitrausta 1920 ei virustitrausta 2560

8.4.2019 24 1280 75 3840

25.4.2019 56 1280 100 2560

2.5.2019 100 960 133 2560

6.5.2019 32 960 42 1920

9.5.2019 56 1280 75 2560

13.5.2019 100 1920 42 2560

16.5.2019 75 2560 100 2560

20.5.2019 56 640 24 2560

22.5.2019 42 1920 42 2560

27.5.2019 100 1280 56 1920

3.6.2019 75 1920 42 3840

22.7.2019 56 1920 100 5120

2.9.2019 100 2560 100 1920
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Lähtömaa / ikäryhmä 0–4 vuotta 5–9  vuotta 10–14 vuotta 15–19 vuotta 20–29 vuotta 30–39 vuotta 40–49 vuotta 50–59 vuotta 60– vuotta ikä tuntematon

Venäjä, yht. 181

(n=) 14 21 18 9 28 36 33 19 3

PV1 (mediaani) 1:320 (10 neg.) 1:1280 (7 neg.) 1:448 1:768 1:896 1:768 1:512 1:384 1:512

PV3 (mediaani) 1:64 (11 neg.) 1:768 (8 neg.) 1:96 (1 neg.) 1:96 1:384 (1 neg.) 1:112 1:128 (1 neg.) 1:192 1:256

Afganistan, yht. 12

(n=) 2 2 3 2 3

PV1 (mediaani) 1:1024 1:1552 1:1536

PV3 (mediaani) 1:2048 1:288 1:128

Iran, yht. 7

(n=) 1 2 1 2 1

PV1 (mediaani) 1:6144 1:1216 1:96 1:2048 1:2048

PV3 (mediaani) 1:2048 1:224 1:32 1:192 (1 neg.) 1:4096

Irak, yht. 21 

(n=) 2 – 2 4 6 4 2 1

PV1 (mediaani) 1:1584 – 1:2048 1:1152 1:2304 1:224 1:120 1:3072

PV3 (mediaani) 1:448 – 1:6144 1:224 1:640 1:224 1:800 1:384

Somalia, yht. 12

(n=) 1 4 3 3 1

PV1 (mediaani) 1:2048 1:352 1:384 1:1024 1:2048

PV3 (mediaani) 1:48 1:144 1:512 1:512 1:2048

Kenia, Valko-Venäjä ja Etiopia yht. 3

(n=) 1 1 1

PV1 (mediaani) 1:12288 1:48 1:6144 

PV3 (mediaani) 1:3072 1:32 1:12288 

Turvapaikanhakijoiden lähtömaiden tulokset laajennetulla ikäasteikolla serotyypeille 1 ja 3 

 

 

 


