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Tiivistelmä – Referat – Abstract
Tämä on tutkielma tulevan influenssapandemian hallinnasta Suomessa. Keskiössä ovat asiantuntijat ja
asiantuntijatieto valtionhallinnon tasolla ja valtion tutkimuslaitoksessa. Influenssapandemia tarkoittaa
maailmanlaajuista epidemiaa, jonka aiheuttaa uudentyyppinen virus, jolle ihmisillä ei ole vastustuskykyä. Asiantuntijat
arvelevat, että influenssapandemian tapahtuminen on varmaa, mutta sen ajankohtaa, vakavuutta eikä tarkkaa
aiheuttajaa voida tietää ennalta. Tämän tutkielman pyrkimyksenä on selvittää, miten influenssapandemiauhkaa, eli
yllättävää tulevaisuutta, voidaan hallita nykyhetkessä. Tämän selvittämiseksi tarkastellaan, millaisia tiedon,
interventioiden ja subjektiviteetin muotoja influenssapandemiauhkan hallinnassa on havaittavissa: Millainen on tämä
hallinnan kohde asiantuntijoiden mukaan? Millaisin keinoin sitä voidaan heidän mukaansa hallita? Millaisia
asiantuntijasubjekteja tämän uhkan hallinnassa vaikuttaa mahdollistuvan?
Tutkielmassa analysoidaan, miten tulevaa epävarmuutta on mahdollista hallita erilaisin logiikoin ja niiden ohjaamin
keinoin jo nykyhetkessä, ja näistä logiikoista keskitytään erikseen varautumiseen. Tässä tutkielmassa käsitellään siis
ensisijaisesti sellaisia hallintakeinoja, joita sovelletaan jo ennen influenssapandemian aktualisoitumista.
Influenssapandemiauhkaa ja siihen varautumista lähestytään foucault’laisen hallinnan analytiikan näkökulmasta.
Uhkaa analysoidaan teknologian objektina, eli tieteellisen tiedon ja siihen perustuvien tekniikoiden kohteena.
Influenssapandemialla on omat erityispiirteensä ja niitä varten kehitetyt torjuntatoimet, kuten rokotukset.
Influenssapandemiaan varautumisen kautta on kuitenkin mahdollista tarkastella laajempaa kysymystä siitä, miten
yllättävää, eli menneistä epidemioista mahdollisesti merkittävästi poikkeavaa tartuntatautiuhkaa voidaan nykyhetkessä
hallita. Influenssapandemiaan varautumisen kautta voidaan siis tarkastella biologisen elämän potentiaalien hallintaa,
eli riskejä ja epävarmuutta. Tässä tutkielmassa ei lähestytä riskejä ja epävarmuutta ainoastaan objekteina
maailmassa, vaan oletetaan, että ne viittaavat siihen, miten todellisuus ymmärretään ja millaisia oletuksia
tulevaisuudesta tehdään, eli niiden katsotaan mahdollistavan erilaisia elämän ja elävien hallinnan käytäntöjä.
Tutkimus perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveysturvallisuusosastolla toukokuusta joulukuuhun vuonna
2017 tehtyyn osallistuvaan havainnointiin sekä neljääntoista asiantuntijahaastatteluun, jotka tehtiin alkuvuonna 2018.
Tutkielmaa varten haastateltiin yhtätoista tartuntatautien hallinnan asiantuntijatehtävissä työskentelevää henkilöä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (9 hlöä) ja sosiaali- ja terveysministeriöstä (2 hlöä). Tämän lisäksi on kirjallisena
aineistona tarkasteltu varautumista ohjaavia dokumentteja, kuten Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa (2017), Suomen
kansallista riskiarviota 2015 ja Kansallista varautumissuunnitelmaa influenssapandemiaa varten (2012).
Tutkielmassa hahmotellaan potentiaalisen epävarmuuden ja virtuaalisuuden käsitteiden avulla, miten nopeasti
muuntuvien influenssavirusten hallinnassa toimintaa ja ajattelua eivät ohjaa vain riskit, joihin voidaan liittää tilastollinen
todennäköisyys, vaan myös määrittelemättömämpi epävarmuus. Tutkielmassa esitetään, että tartuntatautien
hallinnassa on nähtävissä varautumisen logiikkaan perustuvaa valppautta, mikä ilmentää Foucault’n analysoimien
turvallisuusmekanismien muutosta. Tutkimuksessa havaitaan, että influenssaspesifisten keinojen lisäksi
influenssapandemiaan varautumisessa sovelletaan merkittävästi sellaisia teknologioita, joissa painotetaan uhkasta
riippumatonta valmiutta toimia missä tahansa kansanterveydellisessä häiriötilanteessa. Korostamalla
kansanterveysjärjestelmän normaalitoimintojen sujumista, asiantuntijoiden resilienssiä ja jatkuvan valppauden
verkostoja torjuntajärjestelmä säilyttää oletuksen tulevaisuuden epävarmuudesta: tulevaa ei voida tietää etukäteen,
eikä sitä voida hallita vain sellaisten oletusten ohjaamana, jotka perustuvat nykyhetkessä saatavilla olevaan
informaatioon. Geneerinen, uhkista riippumaton varautuminen vastaa hyvin tulevaan epävarmuuteen niin, että sen
tarkkaa muotoa ei välttämättä tarvitse hahmottaa ennalta.
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Uuden pandemian aiheuttajaa ei voi ennustaa, ei sen vakavuutta
eikä sen lopullisia seurauksia. Väestön suojaamiseksi ja
yhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi pandemiaan on kuitenkin
varauduttava, kaikilla hallinnonaloilla. Tulevaa ei voi ennustaa,
mutta siihen varautuminen on viisasta.
(Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson Kansallisessa
varautumissuunnitelmassa influenssapandemiaa varten [2012, 11].)

-- Silloinhan sitä ajateltiin, että se seuraava pandemia olis
huomattavasti vakavampi kuin mitä se oikeasti oli. Et minä olin itse
silloin tosiaan tutkijana kuuntelemassa sellaista tiedotustilaisuutta
silloisessa Kansanterveyslaitoksessa, jossa käsiteltiin tätä aihetta,
ja muistan ihan suoraan silloisen osastojohtajan -- sanat, että
”moni meistä sairastuu, ja osa meistä kuolee”.
(Asiantuntija THL:ltä muistelee vuoden 2009
influenssapandemiaa.)
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Lyhenteet
CDC

Centers for Disease Control and Prevention (Yhdysvaltojen tartuntatautien
valvonta- ja ehkäisykeskukset)

ECDC

European Centre for Disease Prevention and Control (Euroopan
tautienehkäisy- ja -valvontakeskus)

EISN

European Influenza Surveillance Network

EPIS

Epidemic Intelligence Information System

EU

Euroopan unioni

EWRS

Early Warning and Response System

FDA

U.S. Food and Drug Administration

GHSA

Global Health Security Agenda

GHSI

Global Health Security Initiative

GIP

Global Influenza Programme

GISRS

Global Influenza Surveillance and Response System

GOARN

Global Outbreak Alert and Response Network

GPHIN

Global Public Health Intelligence Network

IHR

International Health Regulations (kansainvälinen terveyssäännöstö)

KTL

Kansanterveyslaitos

KVIV

Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten

NIC

National Influenza Center (kansallinen influenssakeskus)

PHEIC

Public Health Emergency of International Concern (kansainvälinen
kansanterveydellinen uhka)

SKR

Suomen kansallinen riskiarvio

STM

sosiaali- ja terveysministeriö

THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

WHO

World Health Organization (Maailman terveysjärjestö)

YTS

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia
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1 Johdanto
Influenssapandemia voi olla voimaltaan niin tuhoisa, että
huolimatta huolellisesta ennakkovarautumisesta ja suunniteltujen
toimenpiteiden toteuttamisesta pandemian aikana suuri osa
ihmisistä kuitenkin sairastuu pandeemiseen influenssaan ja
järkyttävän moni saattaa kuolla tautiin myös hyvin toimivassa
vauraassa länsimaassa. Samalla kun nöyrästi myönnämme tällaisen
mahdollisuuden, emme voi nostaa käsiä etukäteen pystyyn, sillä
sellaisessakin tilanteessa jokainen pelastettu ihmishenki on arvokas
ja sitä paitsi, yhtä mahdollista on, että seuraava pandemia onkin
vaikutuksiltaan vain kohtuullinen.
(Kansanterveyslaitoksen pandemiatyöryhmän puheenjohtaja
Tapani Hovi vuoden 2006 kansallisen
influenssapandemiasuunnitelman julkaisun jälkeen [Hovi 2006]).
Vuonna 2018 on kulunut tasan sata vuotta siitä, kun espanjantaudiksi kutsuttu
influenssapandemia tappoi arviolta ainakin 50 miljoonaa ihmistä maailmassa (Vuento
2016, 101; Lumio 2017a). Kyseinen merkkivuosi on näkynyt eri maiden medioissa:
lehtijutuissa käsitellään espanjantaudin aiheuttamia tuhoja ja todetaan vakavan
pandemian toistumisen olevan mahdollista tänäkin päivänä (esim. Independent
11.3.2018; Helsingin Sanomat 29.7.2018; CBS News 18.1.2018; National Geographic
2018). Sadassa vuodessa paljon on kuitenkin muuttunut lääketieteen saralla: uudet
taudinaiheuttajat löydetään ja tunnistetaan nopeammin ja on olemassa antibiootteja
jälkitautien kuten keuhkokuumeen hoitoon, influenssan oireita lieventäviä
antiviraalilääkkeitä ja täsmärokote noin viiden kuukauden kuluttua influenssapandemian
alkamisesta (CDC 2018c; Helsingin Sanomat 29.7.2018). Influenssapandemia on
kuitenkin yhä huolenaiheena: kuten Tapani Hovi sanottaa ylempänä, voi yhä
”järkyttävän moni kuolla tautiin myös hyvin toimivassa vauraassa länsimaassa”. Tähän
huolenaiheeseen vastataan muun muassa 114 maan kattavalla
influenssalaboratorioverkostolla (ks. CDC 2018c) ja kansallisilla influenssapandemiaa
koskevilla varautumissuunnitelmilla, joita oli Maailman terveysjärjestön (WHO)
selvityksen perusteella vuonna 2011 ainakin 142 maalla (WHO 2011a).
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Influenssapandemialla tarkoitetaan maailmanlaajuista epidemiaa, jonka aiheuttaa
uudentyyppinen influenssavirus, jolle ihmisillä ei ole vastustuskykyä. Asiantuntijat
kertovat mahdollisen influenssapandemian olevan yksi uusista ja uudelleen
ilmaantuvista tartuntataudeista (eng. emerging and re-emerging infectious diseases).
Infektiotaudit eli tartuntataudit ovat mikrobin (esimerkiksi viruksen, loisen tai
bakteerin) tai niiden tuottaman myrkyn aiheuttamia tulehdustiloja (Jalanko 2009).
Taudinaiheuttaja saadaan ihmisistä, eläimistä tai ympäristöstä (Lumio 2017b) joko
suoraan tai välillisesti (Tieteen termipankki 2018). Lääketieteellisessä diskurssissa
puhutaan uusista ja uudelleen ilmaantuvista tartuntataudeista silloin, kun halutaan
kuvata, kuinka aiemmin tuntemattomia taudinaiheuttajia löydetään ihmisistä (esim.
SARS) tai jo tunnetuille taudinaiheuttajille muodostuu vastustuskykyä lääkkeitä vastaan
(esim. antibiooteille resistentti tuberkuloosi). Uusien ja uudelleen ilmaantuvien
tartuntatautien esiintymisen syynä kerrotaan olevan muun muassa muutokset ihmisen ja
luonnon suhteessa, kun ihminen asettuu uusille alueille väestönkasvun ja elintapojen
muutoksien myötä. Esimerkiksi ihmisten ja lintujen läheisyyden arvellaan lisäävän
riskiä pandeemisten influenssavirusten synnylle, ja lisääntyneen globaalin liikkuvuuden
kuvaillaan mahdollistavan tartuntatautien aikaisempaa nopeampi leviäminen. Seuraavan
influenssapandemian tapahtuminen on asiatuntijoiden mukaan näissä olosuhteissa vain
ajan kysymys, ottaen huomioon myös sen, että influenssavirukset ovat nopeasti
muuntuvia ja influenssa tarttuu herkästi ihmisestä toiseen. (Ks. luku 3.)
Vaikka influensssapandemian tapahtumista pidetään varmana, on tulevalle
influenssapandemialle ominaista se, ettei sen aiheuttajaa, vakavuutta, ajankohtaa tai
lopullisia seurauksia voida tietää ennalta (KVIV 2012, 7; 11). Hallinnan kohteena tuleva
influenssapandemia eroaa tällä tavalla säännöllisesti väestössä esiintyvistä
tartuntataudeista, joita voidaan hallita esimerkiksi rokotteiden avulla. Riskejä
käsittelevässä sosiaalitieteellisessä kirjallisuudessa on tarkasteltu yhä enemmän
epävarmuuden roolia ja sellaisten tulevien uhkien hallintaa, joita on vaikea määritellä
riskienhallinnalle tyypillisin tilastollisin menetelmin (ks. luku 4.3). Ennalta vaikeasti
hahmotettavaa, aikaisemmin esiintymätöntä tartuntatautiuhkaa on kuitenkin mahdollista
hallita erilaisin logiikoin ja niiden ohjaamin keinoin jo nykyhetkessä: tällainen tulevan
epävarmuuden hallinta on tämän tutkielman aiheena, kun tarkastelen
influenssapandemiauhkaan varautumista Suomessa. Kuvailen ja analysoin tutkielmassa
siis joitain ulottuvuuksia ylirajallisesta kansanterveydellisestä pyrkimyksestä hallita
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epävarmaa tulevaa eli mahdollisesti katastrofaalista, seuraavaa influenssapandemiaa.
Tätä torjuntatyötä tehdään jokseenkin poissa tavallisen kansalaisen silmistä. Suomessa
varautuminen nivoutuu osaksi muuta, jokapäiväistä kansanterveydellistä työtä, mutta se
ilmenee myös esimerkiksi ylirajallisina tiedon ja biologisen materiaalin vaihdannan
verkostoina ja jatkuvana valppautena havaita uusia tartuntatautiuhkia sekä
materiaalisena varautumisena ja valmiusharjoituksina.
Vaikka tutkielmani keskittyy influenssapandemiaan varautumiseen, annan tekstissä
näkyä sen oivalluksen, jonka tein tutkielman teon aikana: influenssapandemiaan
varautumisessa on kyse paljon muustakin kuin tulevan influenssanpandemian
hallinnasta. Influenssapandemialla on omat erityispiirteensä ja sitä varten kehitetyt
torjuntatoimet, kuten rokotukset (ks. luku 5), mutta samalla influenssapandemiaan
varautumisen kautta on mahdollista tarkastella laajempaa kysymystä siitä, miten
ylipäätään yllättävää, eli menneistä epidemioista mahdollisesti merkittävästi poikkeavaa
tartuntatautiuhkaa voidaan nykyhetkessä hallita. Tulen kuvailemaan aineistoni avulla,
miten tähän kyseiseen uhkaan varautumisen kerrotaan tukevan uhkasta riippumatonta,
geneeristä valmiutta kohdata mikä tahansa terveydellinen häiriötilanne.
Tärkein yksittäinen ”toimenpide varautumisessa” influenssapandemiaa vastaan on
rokote, mutta sen kehittäminen voi alkaa ”vasta pandemiaviruksen eristämisen jälkeen”
(SKR 2015, 26). Rokotteen valmistus vie joitakin kuukausia, eli ”pandemian puhjetessa
ennaltaehkäisevää rokotetta ei ole” (ibid., 25–26). Kerron rokotteista hieman lisää
esimerkiksi luvussa 5, mutta en käsittele niitä syvällisesti. Olen kiinnostunut tässä
tutkielmassa ensisijaisesti sellaisista torjuntakeinoista, jotka ajoittuvat selkeämmin
ajallisesti ennen influenssapandemiaa sekä toimista, joita voidaan soveltaa
taudinaiheuttajasta riippumatta. En siis analysoi esimerkiksi influenssapandemian
aikaista viranomaisten tekemää tiedottamista kansalaisille, influenssavastaanottojen
perustamista, karanteenin käyttöä tai altistuneiden jäljittämistä (ks. KVIV 2012).
Tutkielmani tarkoituksena ei ole arvioida influenssapandemiaan varautumisen
tehokkuutta tai varautumisen vaikutusta ihmisten terveydelle. Tarkoituksena on sen
sijaan analysoida uhkaa toiminnan ja ymmärryksen kohteena, eli pyrin antropologisen
analyysin avulla tarkastelemaan, miten suuren epävarmuuden määrittämä uhka jäsentää
nykyhetkeen sijoittuvaa toimintaa. Käsittelen tätä anaysoimalla konkreettisia
esimerkkejä siitä, miten influenssapandemiauhkaa kuvaillaan ja miten sitä voidaan
tulevaisuuteen sijoittuvana tapahtumana hallita jo nykyhetkessä haastattelemieni
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asiantuntijoiden ja kirjallisen aineiston mukaan. Käsitän influenssapandemiaan
varautumisen olevan biopoliittista hallintaa, jossa asiantuntijatiedolla on suuri merkitys
(ks. Foucault 2010a; 2010b). Foucault’laisessa vallan analyysissa tieteellisen tiedon
katsotaan kytkeytyvän olennaisesti erilaisiin ”keinoihin ja tekniikoihin, joilla elämää ja
eläviä hallitaan” (Helén 2016, 89). Tutkin influenssapandemiaa teknologian objektina,
eli ”tieteellisen tiedon ja siihen perustuvien tekniikoiden kohteena” (ibid., 46). Tässä
tutkielmassa en lähesty riskejä ja epävarmuutta vain objekteina maailmassa, vaan
oletan, että ne viittaavat siihen, miten todellisuus ymmärretään ja millaisia oletuksia
tulevaisuudesta tehdään. Ne mahdollistavat siis erilaisia ”elämän ja elävien hallinnan
käytäntöjä” (Helén 2016, 110). Riski ja kenties myös nykyisin epävarmuus ovat
foucault’laisittain tulkitun hallinnan ytimessä, eli ne ovat keskeisiä biopoliittisissa
turvallisuusmekanismeissa (ks. esim. luvut 3.4; 3.5; 4.3; Foucault 2010b). Tässä
tutkielmassa olen kiinnostunut biologisesta elämästä tiedon ja käytäntöjen kohteena, ja
erityisesti potentiaalisen, tulevan elämän hallinnasta.
Tutkimuskysymykseni on, miten influenssapandemiauhkaa eli yllättävää tulevaisuutta
voidaan hallita nykyhetkessä. Tähän vastatakseni pyrin tarkastelemaan, millaisia tiedon,
interventioiden ja subjektiviteetin muotoja influenssapandemiauhkan hallinnassa on
havaittavissa: Millainen on varautumisen kohde asiantuntijoiden mukaan? Millaisin
keinoin sitä voidaan heidän mukaansa hallita? Millaisia asiantuntijasubjekteja tämän
uhkan hallinnassa vaikuttaa mahdollistuvan?
Olen valinnut tutkielmaani asiantuntijoita, jotka toimivat osana valtion keskushallintoa,
eli olen rajannut alueellisen ja paikallisen tason asiantuntijat sekä toimivaltaiset
viranomaiset pois. Tein tutkielmaa varten osallistuvaa havainnointia noin seitsemän
kuukauden ajan työsuhteeni ohella Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
Terveysturvallisuusosaston Infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksikössä. THL on
sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alainen asiantuntijalaitos. Osallistuvaa
havainnointia täydentämään tein puolistrukturoituja haastatteluja THL:n ja STM:n
influenssa- ja varautumisasiantuntijoiden parissa. Tein yhteensä neljätoista
kahdenkeskistä haastattelua yhdentoista informantin kanssa. Kirjallisena aineistona
tarkastelen varautumista ohjaavia dokumentteja, kuten Yhteiskunnan
turvallisuusstrategiaa (2017), Suomen kansallista riskiarviota 2015 ja Kansallista
varautumissuunnitelmaa influenssapandemiaa varten (2012). (Ks. luku 1.1.) Kiitän
erittäin paljon informanttejani tämän tutkielman mahdollistamisesta. On ollut hyvin
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antoisaa havainnoida heidän työtään sekä syventyä mielenkiintoisiin keskusteluihin
heidän kanssaan.
Tutkielman rakenne on seuraava: Luvuissa 1.1 ja 1.2 käsittelen tutkimuksen menetelmiä
ja tutkimuseettisiä kysymyksiä. Sen jälkeen luvussa 2 esittelen tartuntatautien torjunnan
ja varautumisen instituutioita Suomessa ja kansainvälisesti. Tätä seuraa kolme
analyysilukua, joista ensimmäisessä (luku 3) analysoin varautumisen kohteena olevaa
influenssapandemiaa ja -viruksia kirjallisen aineiston ja asiantuntijahaastatteluiden
perusteella. Tämän lisäksi tarkastelen influenssapandemiauhkaa sosiaalitieteellisen
kirjallisuuden avulla ja esittelen hallinnan analytiikkaan perustuvan lähestymistapani.
Pohdin tulevan epävarmuuden luonnetta influenssapandemiauhkan hallinnassa etenkin
antropologi Limor Samimian-Darashin (2013) ajatuksiin nojaten. Luvussa 4 analysoin
sosiaalitieteellisen kirjallisuuden avulla erilaisia tulevan epävarmuuden hallinnan
keinoja (ehkäisy, ennaltaehkäisy, spekulatiivinen estäminen ja varautuminen) sekä
erityisesti sitä, miten juuri varautuminen on osa kansainvälistä ja kansallista uusien ja
uudelleen ilmaantuvien tartuntatautien hallintaa. Esittelen kansallisia linjauksia, joihin
influenssapandemiaan varautuminen perustuu Suomessa, ja pohdin tartuntatautien
hallinnassa ilmenevää turvallisuusmekanismien muutosta muun muassa antropologi
Andrew Lakoffin kirjoitusten (2015; 2017) avulla. Tämä luku pohjustaa kolmatta
analyysilukua (5), jossa analysoin muutamia varautumiselle keskeisiä teknologioita,
joilla influenssapandemiauhkaa hallitaan Suomessa. Lopuksi yhteenvetoluvussa (6)
tarkastelen tutkielman tuloksia ja vastaan esittämääni tutkimuskysymykseen.
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1.1 Tutkimuksen toteutus
Yhteistyöni THL:n kanssa sai alkunsa siitä, että otin loppuvuodesta 2016 silloiseen
THL:n Infektiotautien torjuntayksikköön (nyk. Infektiotautien torjunta ja rokotukset yksikkö) yhteyttä kysyäkseni tartuntatautien torjunnan ja rajakontrollin suhteesta
Suomessa. Tarkoituksenani oli keskustella asiantuntijoiden kanssa siitä, missä voisin
tehdä osallistuvaa havainnointia näihin aiheisiin liittyen. Olin käsitellyt
kandidaatintutkielmassani Euroopan rajaregiimiä ja paperittomuutta, ja päätin pro gradu
-tutkielmassani yhdistää rajojen käsittelyn tartuntatautien kontrolliin sosiaali- ja
kulttuuriantropologian professorin Sarah Greenin innoittamana.
Tapaamisessani ja yhteydenpidossa yksikönpäällikön ja yhden asiantuntijan kanssa
ilmeni, että he voisivat palkata minut tekemään laadullisen selvityksen, joka koskisi
nimenomaan tartuntatautien torjuntaa ja kansallisia maarajoja. Työsuhde ajoittui
toukokuun loppupuolelta joulukuuhun vuonna 2017. Tekemäni selvityksen tavoitteena
oli havaita kehityskohteita maarajojen terveysturvallisuudessa, ja sitä voitaisiin
hyödyntää rajaviranomaisten valmiuden kehittämisessä tartuntatautitilanteita varten.
Tutustuin työtehtävieni kautta laajamittaiseen maahantuloon liittyvään varautumiseen,
mikä osoittautui myöhemmin varsin hyväksi perehdytykseksi varautumisen kansallisiin
linjauksiin (esim. Yhteiskunnan turvallisuusstrategioihin [2010; 2017] ja Suomen
kansalliseen riskiarvioon 2015) ja aihetta koskeviin lakeihin (valmiuslaki 2011/1552,
tartuntatautilaki 2016/1227). Sovimme, että pro gradu -tutkielma olisi selvityksestä
erillinen projekti, mutta voisin hyödyntää selvitystä varten kerättyä aineistoa soveltuvin
osin tutkielmassani viranomaisten tutkimuslupien ehtoja kunnioittaen. Selvitystä varten
haastattelin laajamittaisessa maahantulossa 2015–2016 toimineita viranomaisia ja
heidän yhteistyötahojaan sekä laajamittaiseen maahantuloon varautumisesta vastaavia
tahoja. Työsuhteeni aikana sain myös tehdä osallistuvaa havainnointia tartuntatautien
torjunnasta THL:llä tutkielmaani varten.
Olin ennen työsuhdettani lukenut antropologista kirjallisuutta kansanterveydellisestä
varautumisesta, joka kohdistuu tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuviin
tartuntatautikatastrofeihin (esim. Lakoff 2015; Collier & Lakoff 2015). Kerroin
informanteille sekä suullisesti että kirjallisesti käsitteleväni pro gradu -tutkielmassani
tartuntatauteja ihmisen toiminnan ja ajattelun kohteena, terveysturvallisuutta ja
maailmanlaajuisiin infektiouhkiin liittyvää riskienhallintaa ja varautumista (ks. luku
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1.2). Työsuhteeni aikana pro gradu -tutkielmani aihe tarkentui niin, että päätin keskittyä
laajan viranomaisjoukon sijaan vain terveyssektoriin ja influenssapandemiaan
varautumiseen. En siis hyödynnä tässä tutkielmassa laajamittaiseen maahantuloon
keskittyvää aineistoa, jonka keräsin THL:lle tekemääni selvitystä varten.
Työskentelin THL:n Terveysturvallisuusosaston Infektiotautien torjunta ja rokotukset yksikössä. Olin osana Tartuntatautien torjunta ja valmius -tiimiä ja osallistuin
esimerkiksi viikoittain tiimin järjestämiin epidemiapalavereihin, joissa käsiteltiin
Suomessa ja muualla maailmassa esiintyviä tartuntatauteja. Ajan salliessa osallistuin
erinäisiin tapahtumiin ja kokouksiin työni ohessa, kuten osaston kehittämispäiville,
bioturvakoulutukseen, influenssapandemiaa käsittelevälle luennolle (ks. luku 5.3),
sairaanhoitopiirien tartuntatautiseurannan neuvottelupäiville sekä muutamien
asiantuntijaryhmien ja säännöllisesti myös yksikön ja osaston järjestämiin kokouksiin.
Kävin työsuhteen aikana vapaamuotoisia, noin tunnin mittaisia keskusteluita
tartuntatautien torjunnasta kolmen eri asiantuntijan kanssa. Sain lisäksi vuoden 2018
keväällä havainnoida yhden päivän pituista tartuntatauteja koskevaa valmiusharjoitusta
Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Tutkielmani aineistonkeruun aikana, lähinnä
työtehtäviini liittyen, olin tekemissä sellaisen informaation ja viranomaistoiminnan
kanssa, jota koskee salassapitovelvollisuus. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
(1999/621 § 24) määrittelee esimerkiksi onnettomuuksiin ja poikkeusoloihin
varautumiseen liittyvät asiakirjat salassa pidettäviksi, mikäli niiden paljastaminen
vaarantaisi turvallisuutta tai poikkeusoloihin varautumista. Salassa pidettäviksi
määritellyt asiat jäävät luonnollisestikin tutkielmani ulkopuolelle, ja olen tarvittaessa
konsultoinut viranomaisia siitä, mitä yksityiskohtia pro gradu -tutkielmassa saa
käsitellä.
Osallistuvaa havainnointia täydentämään tein vuoden 2018 alussa puolistrukturoituja
haastatteluja THL:n (yhdeksän henkilöä) ja STM:stä (kaksi henkilöä) influenssa- ja
varautumisasiantuntijoiden parissa. Tein yhteensä neljätoista kahdenkeskistä
haastattelua yhdentoista informantin kanssa. Valikoin asiantuntijat heidän tehtäviensä ja
asiantuntijuutensa perusteella tutkimukseen. Usealla on esimerkiksi suoraan
varautumiseen liittyviä työtehtäviä tai vastuuta häiriötilanteiden aikaisesta toiminnasta
sekä erikoistumista influenssaviruksiin. Kaikilla paitsi yhdellä haastateltavalla on
luonnontieteellinen koulutustausta. Monet heistä ovat taustaltaan infektiotauteihin
erikoistuneita lääkäreitä tai esimerkiksi virologiaan perehtyneitä mikrobiologeja. En
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kuitenkaan anonymisoinnin vuoksi kuvaile yksittäisten informanttien asiantuntijuutta tai
virkaa tarkemmin. Yksittäisten haastetteluiden pituus vaihteli aina 22 minuutista hieman
yli kahteen tuntiin, mutta kuitenkin niin, että ne kestivät keskimäärin noin tunnin.
Nauhoitin kaikki haastattelut informanttien luvalla. Litteroin haastattelut ja analysoin
aineiston Atlas.ti-ohjelman avulla.
Tutkielman kirjallinen aineisto koostuu julkisista dokumenteista, joihin viittaan
tutkimuskirjallisuuden tapaan viittein. Näitä ovat esimerkiksi Kansallinen
varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten (eli KVIV 2012), Yhteiskunnan
turvallisuusstrategia (eli YTS 2017) ja Suomen kansallinen riskiarvio 2015 (eli SKR
2015). Kun siteeraan tutkielmassani englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta ja kirjallista
aineistoa, suomennan alkuperäisen tekstin lukemisen sujuvoittamiseksi.
Kun kirjoitan tässä tutkielmassa tartuntatautien torjuntasysteemistä tai
torjuntajärjestelmästä, tarkoitan laajaa kokonaisuutta, jonka pientä osaa olen
havainnoinut. Torjuntasysteemi käsittää kapeimmillaan ne toimijat, joiden vastuulla on
Suomen lain mukaan osallistua tartuntatautien torjuntaan. Näitä ovat siis esimerkiksi
jokaisen kunnan, sairaanhoitopiirin ja aluehallintoviraston tartuntataudeista vastaavat
lääkärit, asiantuntijalaitos THL, ministeriöistä STM ja siellä esimerkiksi tartuntatautien
neuvottelukunta. Laajemmin Suomessa tehtävään torjuntatyöhön vaikuttavat kuitenkin
myös esimerkiksi WHO, Euroopan unioni (EU) ja kansainvälinen tiedeyhteisö, sekä
Suomessa siihen osallistuvat poikkihallinnollisesti myös esimerkiksi maa- ja
metsätalousministeriö ja sen asiantuntijalaitos Evira. Tartuntatautien torjunta ja
varautuminen tapahtuvat institutionalisoituneiden valtarakenteiden ja tieteellisten
diskurssien laajassa kontekstissa, jota pystyn esittelemään tämän tutkielman puitteissa
vain kapeasti (ks. luku 2).

1.2 Etiikka ja rajoitukset
Työsuhteeni aikana työtehtäväni asettivat luonnollisestikin pro gradu -tutkielmaan
käytettävissä olevalle ajalle rajoituksia. Onneksi työtehtäviini kuului paljon
aktiviteetteja ja lukemista, jotka edesauttoivat selkeästi sekä työprojektia että pro gradu
-tutkielmaa. Olisin mielelläni osallistunut vielä moninaisempiin aktiviteetteihin ja
seurannut tarkemmin yksikössä tehtävää työtä, josta nyt koen nähneeni vain pienen osan
noin seitsemän kuukauden työsuhteeni aikana. Aineiston rajallisuuden vuoksi
tutkielmassa esitetyt tulokset ovat suuntaa-antavia. Tutkielman haasteeksi, mutta myös
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vahvuudeksi, voisi katsoa sen, että olin osittain aineiston keräämisen aikana itse
virkamies. Osallistuin, pelkän havainnoinnin sijaan, terveysturvallisuuden kehittämiseen
THL:n työntekijänä. Tämä on korostanut tarvetta ottaa tietoisesti kriittistä etäisyyttä
aineistoon, mutta samalla olen kiitollinen siitä, että olen saanut näin erinomaisen
tilaisuuden tarkastella tartuntatautien hallintaa muutenkin kuin haastattelemalla
asiantuntijoita. Käytännössä työsuhteeni aikana tekemäni havainnot helpottivat hyvin
paljon haastattelukysymysten laatimista. Koin erittäin hedelmälliseksi sen, että sain
esimerkiksi haastatteluissa esittää joitain tekemiäni keskeisimpiä havaintoja
haastateltaville ja kuulla asiantuntijoiden näkemyksiä niistä.
Olen tätä tutkielmaa tehdessä sitoutunut ihmistieteisiin luettavien tutkimusalojen
eettisiin periaatteisiin. Ennen työsuhteen alkua pyysin pro gradu -tutkielman tekemiseen
luvan yksikön päälliköltä. Esittelin itseni ja tutkielmani aiheen lyhyesti yhteisessä
tilaisuudessa työsuhteeni alussa, jonka jälkeen muistutin sopiviksi katsomissani
yhteyksissä suullisesti kollegoita siitä, että kerään aineistoa pro gradu -tutkielmaan.
Informoin haastateltavia ja muuten kahden kesken tapaamiani informantteja etukäteen
kirjallisesti tutkielmastani sekä pyydettäessä myös suullisesti. Kerroin informanteille
käsitteleväni pro gradu -tutkielmassani tartuntatauteja ihmisen toiminnan ja ajattelun
kohteena, terveysturvallisuutta ja maailmanlaajuisiin infektiouhkiin liittyvää
riskienhallintaa ja varautumista.
Käytän kaikista informanteistani pseudonyymejä. Keskustelin aina ennen haastatteluita
anonymisoinnin haasteista: aihepiirin asiantuntijoita on suhteellisen pieni määrä
Suomessa, varsinkin tutkimukseen rajatuissa tahoissa. Suurin osa informanteista kertoi
voivansa osallistua tutkimukseen oikeilla nimillään. Kaikki eivät kuitenkaan ottaneet
asiaan kantaa, joten pitäydyin alkuperäisessä päätöksessäni käyttää pseudonyymejä.
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2 Tartuntatautien torjunnan ja varautumisen instituutiot
Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan Suomessa kunkin hallinnonalan
”vastuullinen ja toimivaltainen viranomainen vastaa varautumissuunnittelusta”
esimerkiksi valmiuslain (2011/1552), pelastuslain (2011/379) ja muun
erityislainsäädännön velvoittamana (YTS 2017, 9). Tämä tarkoittaa sitä, että
esimerkiksi tartuntatautilain mukaan tartuntataudeista vastaavien viranomaisten tulee
varautua terveydenhuollon häiriötilanteisiin (2016/1227 § 6). Koska tutkielman aiheena
on varautuminen influenssapandemiaan, esittelen tässä luvussa, mikä on se
institutionaalinen konteksti, jossa tartuntatauteja (ml. influenssapandemiaa) Suomessa
hallitaan. Esittelen myös keskeisimpiä kansainvälisiä instituutioita ja sopimuksia, jotka
vaikuttavat influenssapandemian hallintaan Suomessa. Suomen varautumista ohjaavassa
Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (2017) ja Suomen kansallisessa riskinarviossa
2015 huomioidaan influenssapandemia yhtenä ”tapahtumaskenaariona” ja lisäksi sitä
varten on oma kansallinen varautumissuunnitelmansa (KVIV 2012). Analysoin näitä
dokumentteja luvussa 3.2 käsitellessäni varautumista.
Influenssapandemia voi hallinnollisessa terminologiassa olla normaaliolojen
häiriötilanne (esim. KVIV 2012; ks. häiriötilanne: YTS 2017, 97), mutta vakava
pandemia voidaan luokitella myös poikkeusoloksi valtioneuvoston päätöksellä
(valmiuslaki 2011/1552; ks. KVIV 2012, 91). Vuoden 2011 lakiuudistuksessa tällainen
”vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt
vaarallinen tartuntatauti” lisättiin lakiin muiden poikkeusolojen rinnalle, joita voivat
olla esimerkiksi Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys tai maan talouselämän
perusteisiin kohdistuva erityisen vakava uhka (ks. Oikeusministeriö 2011). Valmiuslaki
mahdollistaa normaalien toimivaltuuksien muuttamisen poikkeusoloissa (ks. KVIV
2012, 28; 91; ks. poikkeusolot: YTS 2017, 98).
Tartuntatautien torjuntaa Suomessa ohjaa ja valvoo STM (tartuntatautilaki 2016/1227 §
7), joka vastaa näin ollen myös ”terveydenhuollon valmistautumisesta
pandemiauhkaan” THL:n ja tartuntatautien neuvottelukunnan tukemana (KVIV 2012,
34). Tartuntatautien neuvottelukunta on asiantuntijaelin, joka toimii STM:n yhteydessä
(tartuntatautilaki 2016/1227 § 11; ks. KVIV 2012, 30). THL:n ohella myös
Työterveyslaitos, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Sosiaali- ja terveysalan
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lupa- ja valvontavirasto sekä aluehallintoviranomaiset tukevat ministeriötä pandemian
torjuntatoimien valtakunnallisessa suunnittelussa ja ohjauksessa (KVIV 2012, 29–31).
Kuntien ja kuntayhtymien tehtävänä on järjestää tartuntatautien torjuntatyö alueellaan
(KVIV 2012, 33), ja kussakin kunnassa tulee tartuntatautilain mukaan olla
tartuntataudeista vastaava lääkäri, jonka on ”otettava selvää epäillyn tai todetun
tartuntataudin laadusta ja sen levinneisyydestä sekä ryhdyttävä tarpeellisiin
toimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi” (2016/1227 § 9). Myös sekä
aluehallintovirastossa että sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava lain mukaan
tartuntataudeista vastaavat lääkärit (tartuntatautilaki 2016/1227 § 8). Kunnan tasolla on
influenssapandemian suhteen itsenäinen päätösvalta sekä johtamis- ja suunnitteluvastuu,
jota alue- ja keskushallinnon viranomaiset tukevat ja valvovat: Sairaanhoitopiirien
kuntayhtymät laativat erikoissairaanhoidon pandemian varautumissuunnitelman ja
tukevat alueensa terveyskeskuksia (paikallistasoa) ja työterveyshuollon varautumista
asiantuntijuudellaan (KVIV 2012, 34). Aluehallintoviranomaiset valvovat, että niiden
alueen toimijat laativat varautumissuunnitelmansa (Ks. toimivaltuuksista: KVIV 2012,
28–34.)
Tämä asiantuntijoita ja asiantuntijatietoa tarkastelevan tutkimuksen informantit ovat
pääosin STM:n alaisen asiantuntijalaitoksen THL:n työntekijöitä, lukuun ottamatta
kahta STM:llä työskentelevää asiantuntijaa. THL:llä on muiden väestön hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen tehtävien (ks. laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta
2008/668) ohella tartuntatautilain (2016/1227) mukaisia tartuntatauteihin liittyviä
tehtäviä: THL ohjaa ja tukee kaikessa tartuntatautien torjuntatyössä terveydenhuollon
yksiköitä, kuntia, sairaanhoitopiirejä ja aluehallintovirastoja. Se seuraa, tutkii ja
selvittää tartuntatautien, kuten influenssan, ilmaantumista ja esiintymistä, kehittää
diagnostiikkaa ja esimerkiksi tiedottaa ja ohjeistaa väestöä ehkäisytoimista.
(Tartuntatautilaki 2016/1227 § 7; KVIV 2012, 30.)
Haastattelemani THL:llä työskentelevät asiantuntijat kuvailevat laitosta informaatioohjausorganisaatioksi tai ”pehmo-organisaatioksi”, jolla ei ole määräysvaltaa, mutta
jonka ohjeista harva paikallinen tai alueellinen toimija poikkeaisi. THL on toiminut
vuodesta 2009 alkaen, kun valtionlaitoksista Kansanterveyslaitos (KTL) ja Sosiaali- ja
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes) yhdistyivät (THL 2016c). THL
osallistuu myös ”toimialansa kansainväliseen toimintaan” (laki Terveyden ja
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hyvinvoinnin laitoksesta 2008/668 § 2), joka on juuri tartuntatautien ja niihin
varautumisen osalta merkittävässä roolissa. Tämän tehtävän ymmärtämiseksi on
tarkasteltava väestön terveyteen liittyviä kansainvälisiä tahoja, maiden välisiä
sopimuksia ja influenssaan liittyviä ohjelmia.
EU:ssa päävastuu terveyspolitiikasta on kullakin jäsenvaltioilla, ja komission tehtävä on
tukea tätä (Euroopan tilintarkastustuomioistuin 2016, 10). Euroopan
tilitarkastustuomioistuimen julkaisussa kerrotaan, että ”komissio (eli erityisesti
terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto) vastaa EU:n terveysstrategian ja politiikan asiaankuuluvien osien täytäntöönpanosta ja kehittämisestä” (ibid., 13).
Vuonna 2013 hyväksyttiin EU:ssa valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista
annettu päätös (1082/2013/EU), jonka tavoitteena on esimerkiksi sovittaa yhteen
jäsenmaiden reagointia terveysuhkiin ja niiden valmiussuunnittelua (ks. Euroopan
tilintarkastustuomioistuin 2016, 5; 12–13). Päätöksessä virallistettiin Euroopan
komission terveysturvakomitea, jonka kautta jäsenmaiden toimivaltaiset
terveysviranomaiset koordinoivat toimintaa (1082/2013/EU artikla 11 kohta 1).
Euroopan lainsäädäntö tukee informanttieni mukaan myös kansainvälisen
terveyssäännöstön toteutumista, jota käsitellään alempana.
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (The European Centre for Disease
Prevention and Control eli ECDC) on vuonna 2005 perustettu EU:n asiantuntijavirasto,
jossa työskentelee lähes 400 asiantuntijaa (ECDC 2018e; THL 2017a). Informanttien
mukaan ECDC on THL:ään verrattavissa oleva asiantuntijalaitos, jolla ei ole
toimivaltaa. Se seuraa infektiotauteja EU:n alueella, tekee riskinarviointia ja
säännöllisiä yhteenvetoraportteja infektiouhkatilanteista sekä toteuttaa
”maailmanlaajuista infektioepidemiologista tiedustelutoimintaa” (THL 2017a), eli kerää
systemaattisesti tietoa terveysuhkista analysoidakseen niitä (ks. ECDC 2018c; ks. luku
5.3). ECDC ylläpitää tartuntatautien varhaisvaroitusjärjestelmää (Early Warning and
Response System, EWRS), jonka kautta välitetään tietoa esimerkiksi epidemioista,
yksittäisistä merkittävistä tautitapauksista ja jäsenmaiden tekemistä torjuntatoimista
(KVIV 2012, 27). Palaan varhaisvaroitusjärjestelmiin luvussa 5.3.
Suomi on hyväksynyt vuonna 2005 Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainvälisen
terveyssäännöstön (International Health Regulations eli IHR) (KVIV 2012, 26).
Säännöstö koskee esimerkiksi ”jäsenmaiden valmiuksia tunnistaa äkillisiä
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kansainvälisiä terveysuhkia, antaa niistä tietoa viivytyksettä sekä torjua uhkien
laajenemista” (Ruutu 2007, 19). Sopimusvaltioiden tulee kehittää ”seurannan ja
reagoinnin keskeisiä valmiuksiaan havaita kansanterveyteen liittyvä hätätilanne”
(Euroopan tilintarkastustuomioistuin 2016, 11). Kansainvälisiä terveysuhkia tulee
säännöstön mukaan kuitenkin torjua aiheuttaen mahdollisimman vähän vahinkoa
kansainväliselle liikenteelle ja kaupalle (Lyytikäinen & Pekkanen 2016). Säännöstö ei
rajoitu vain tartuntatautiuhkiin, vaan se koskee myös kemiallisia uhkia ja säteilyuhkia
(Ruutu 2007, 19) sekä tuntemattomasta syystä johtuvia uhkia (ks. esim. IHR 2005, liite
2). Tämän luvun lopussa kuvailen lisää terveyssäännöstön mukaista kansainvälistä
kansanterveydellistä uhkaa.
Sekä WHO:lla että ECDC:llä on influenssaan liittyviä toimintaohjelmia ja verkostoja, ja
osittain niiden toiminta on myös yhdistettyä (ks. esim. ECDC 2017). ECDC:llä on
influenssoihin liittyvä ohjelma (ks. ECDC 2018a; ks. myös muut ohjelmat: ECDC
2018d), jonka puitteissa se koordinoi influenssan seurantaverkostoa (The European
Influenza Surveillance Network, EISN) ja tukee jäsenmaiden pandemiavarautumista (ks.
ECDC 2018b). WHO:lla on puolestaan jo vuonna 1947 perustettu influenssaohjelma
(Global Influenza Programme, GIP), joka muun toiminnan ohella esimerkiksi tukee
maita kausi-influenssaan ja influenssapandemiaan varautumisessa (WHO 2018b; 2018e)
esimerkiksi ohjeistamalla ”jäsenmaita pandemiasuunnitelmien laadinnassa” (KVIV
2012, 26). Influenssaohjelman puitteissa toimii virologinen laboratorioverkosto Global
Influenza Surveillance and Response System eli GISRS. Sen kautta tehdään
influenssavirusten virologista seurantaa, ja verkoston yhtenä tehtävänä on tunnistaa
viruksia, joilla on ”pandeemista potentiaalia”. (WHO 2018c.) Palaan kansainväliseen
yhteistyöhön luvussa 5.3 keräämääni aineiston avulla.
Tautien kansainvälinen seuranta ja laboratorionverkostojen toiminta perustuvat
kansallisten yhteistyötahojen nimeämiseen kussakin valtiossa. Suomessa esimerkiksi
kansallinen IHR-yhteistyöviranomainen (eng. National Focal Point) on THL, jonka
pitää olla jatkuvasti tavoitettavissa (KVIV 2012, 31). Tämä tarkoittaa esimerkiksi
”24/7-valmiutta tehdä riskinarvioita Suomesta ja kansainvälisesti viestityistä
biologisista uhkatilanteista, sekä käynnistää ja koordinoida niiden torjuntaa ja tilanteen
mukaista kansainvälistä viestintää” (KVIV 2012, 31). THL:n
Terveysturvallisuusosastolla toimii myös esimerkiksi WHO:n hyväksymä kansallinen
influenssakeskus (National Influenza Center eli NIC), joka raportoi Suomessa
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esiintyvistä influenssavirus- ja muiden hengitystieinfektioista WHO:lle ja Euroopan
tautikeskukselle ECDC:lle (Seurantakäsikirja 2017, 5; ECDC 2017).
Influenssapandemia mahdollisena tapahtumana huomioidaan sekä kansainvälisessä että
kansallisessa lainsäädännössä. Kansainvälinen terveyssäännöstö uudistettiin vuonna
2005 muun muassa vastaamaan paremmin ”uusiin ja uudelleen ilmaantuviin uhkiin”
(WHO n.d.; ks. myös Lakoff 2017, 4–5) esimerkiksi kehittämällä hallinnollinen
kategoria ”kansainvälinen kansanterveydellinen uhka” (IHR 2005, 498), eli englanniksi
public health emergency of international concern (PHEIC). Kansainvälisessä
terveyssäännöstössä on yksinkertainen päätäntäkaavio, jonka avulla maat arvioivat
”mahdollisesti kansainvälisen kansanterveydellisen uhkan aiheuttavia tapahtumia” ja
päättävät niiden ilmoittamisesta WHO:lle. Kaaviossa on kuitenkin mainittu neljä
taudinaiheuttajaa, joista tulee aina ilmoittaa: näistä yksi on uuden alatyypin aiheuttama
ihmisen influenssa. (Ks. IHR 2005, liite 2). Tapahtuman voi julistaa PHEIC:iksi
WHO:n pääjohtaja IHR-hätätilakomitean tukemana (ks. WHO 2017a). Kansainvälistä
lainsäädäntöä mukaillen ”A-tyypin influenssaviruksen H5N1- tai H7N9-alatyypin
taikka muun uuden tai harvinaisen alatyypin aiheuttama tauti” luokitellaan myös
tartuntatauteja koskevassa suomalaisessa lainsäädännössä yleisvaaralliseksi
tartuntataudiksi, josta lääkärin ja laboratorion on tehtävä tartuntatauti-ilmoitus THL:n
ylläpitämään tartuntatautirekisteriin (valtioneuvoston asetus tartuntataudeista 146/2017
§ 1; tartuntatautilaki 2016/1227 § 28; ks. tartuntatautirekisteri: THL 2017c).
Influenssapandemioiden hallinnan tueksi WHO kuvaa riskienhallintaoppaassaan
pandemialla olevan neljä eri vaihetta, jotka vastaavat riskienhallinnan eri vaiheita
(varautuminen, vastaaminen uhkaan ja toipuminen (ks. kuva 1). Vaiheet ovat
pandemioiden välinen jakso, pandemiasta varoittava jakso, pandeeminen jakso ja
siirtymäjakso (eng. interpandemic, alert, pandemic ja transition). (WHO 2017a.)
Kullekin influenssavirukselle voidaan määrittää oma vaiheensa, ja esimerkiksi
lintuinfluenssa H5N1-viruksen suhteen olemme WHO:n mukaan pandemiasta
varoittavassa vaiheessa globaalilla tasolla. WHO kannustaa kutakin maata tekemään
oman, paikalliset olosuhteet huomioivan riskinarvionsa H5N1-virukseen liittyen. (WHO
2018a.)
Pandemiasta varoittava jakso tarkoittaa sitä, että influenssaviruksen uusi alatyyppi on
esiintynyt ihmisissä, ja sen kykyä muuttua pandeemiseksi tulee arvioida tarkasti (WHO
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2017a, 13). Pandeemisessa jaksossa influenssaviruksen uuden alatyypin havaitaan
leviävän globaalisti. Siirtymäjakso tarkoittaa sitä, että vastatoimista (eng. response
activities) voidaan siirtyä korjaaviin toimenpiteisiin (eng. recovery actions) (ibid., 14).
Pandemian toteaa erikseen kuitenkin virallisesti käynnistyneeksi WHO:n pääjohtaja.
(WHO 2017a, 14.)

Kuva 1: Pandemiavaiheiden jatkumo WHO:n riskienhallintaoppaassa (CC BY-NC-SA 3.0).

WHO koordinoi tai on mukana kehittämässä myös muuta tartuntatautien kontrollointiin
liittyvää toimintaa: Epävirallisista ja virallisista lähteistä (esim. mediasta ja
internetsivustoilta) pyritään havaitsemaan viitteitä epidemioista ja muista
potentiaalisista kansainvälisistä kansanterveysuhista GPHINvarhaisvaroitusjärjestelmällä (The Global Public Health Intelligence Network), jonka
ovat kehittäneet WHO ja kanadalainen organisaatio Health Canada (WHO 2018h).
WHO:lla on myös Global Outbreak Alert and Response Network eli GOARN, jonka
kautta koordinoidaan vastausta kansainvälisiin terveydellisiin hätätiloihin (ks. WHO
2018f; myös Lakoff 2017, 82).
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3 Uhkana influenssapandemia
”Riskin toteutumisen todennäköisyys on hyvin suuri. Sitten taas -että kuinka merkittävä se riski on, siis siinä mielessä, että kuinka
vakava se on meillä, sitä on paljon vaikeampi arvioida. -- Mut mä
sanoisin, et riski sille, että pandemia tulee, on erittäin suuri. Onko
se vakava pandemia vai ei, sieltä tulee varmaan vakavampia ja
vähemmän vakavia.”
”-- Jos ajatellaan tämmöstä pandemiaa, niin kyllä kai se
influenssapandemia on se kaikkein todennäköisin uhka, mikä sitten
tulee. Ja influenssapandemioita on historian kuluessa ollut – ja
miten usein niitä tulee, niin se intervallihan vaihtelee hirveesti.”
(Asiantuntijat Kimmo ja Vertti THL:ltä arvelevat
influenssapandemian toteutumista.)
Tässä osiossa analysoin varautumisen kohteena olevaa influenssapandemiaa ja
influenssaviruksia kirjallisen aineiston, osallistuvan havainnoinnin ja
asiantuntijahaastatteluiden perusteella. Tavoitteenani on antaa lukijalle peruskuva siitä,
miten lääketieteessä ja kansanterveydessä määritellään influenssavirukset ja -pandemia
ja millaiseksi uhkaksi asiantuntijat ja kirjallinen aineisto influenssapandemian
määrittelevät. Tämän jälkeen tarkastelen influenssapandemiauhkaa sosiaalitieteellisen
kirjallisuuden avulla ja esittelen hallinnan analytiikkaan perustuvan lähestymistapani.
Lopuksi pohdin etenkin antropologi Limor Samimian-Darashin (2013) kirjoitusten
avulla, millaista epävarmuutta influenssavirusten hallintaan liittyy.

3.1 Influenssavirukset ja -pandemiat
Influenssa on äkillinen ylempien hengitysteiden tulehdus (THL 2018b). Haastateltujen
asiantuntijoiden mukaan influenssapandemialla tarkoitetaan väestölle uuden tyyppistä
A-influenssavirusta, jolle vastustuskyky on heikko tai sitä ei ole lainkaan ja joka leviää
maailmanlaajuisesti (myös KVIV 2012, 22). Tämä erotetaan vuosittaisesta,
maailmanlaajuisesta influenssasta, jota kutsutaan yleensä kausi-influenssaksi tai
influenssaepidemiaksi. Suomessa kausi-influenssakaudella influenssatartunnan saa 5–20
prosenttia väestöstä (Vuento 2016, 96). Tavanomaiseen kausi-influenssaan kuolee
maailmassa 291 000–646 000 ihmistä (CDC 2017f) ja Suomessa 500–2000 ihmistä
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yhtenä influenssakautena (KVIV 2012, 49). Influenssan kuvataan esiintyvän epidemiaaaltoina, jolloin tautia esiintyy runsaasti (ks. esim. Lumio 2018), ja tyypillisesti
pandemiat ovat esiintyneet useana eri aaltona (ks. esim. Lyytikäinen et al. 2011).
Kirjallisessa aineistossa ja asiantuntijahaastatteluissa todetaan, että influenssa A -virus
on aiheuttanut neljä pandemiaa viimeisen sadan vuoden aikana (esim. KVIV 2012, 13;
SKR 2015, 24). Pahimpana niistä pidetään espanjantautia (aiheuttajana H1N1 [THL
2.8.2013]), joka tappoi ainakin 50 miljoonaa ihmistä maailmassa vuosina 1918–1919
(Vuento 2016, 101; Lumio 2017a). Arviolta kolmasosa maapallon väestöstä sai
tartunnan, ja heistä 10–20 % kuoli (Independent 11.3.2018). Espanjantaudin lisäksi
1900-luvulla katsotaan esiintyneen vuonna 1957 aasialaiseksi nimetty pandemia
(aiheuttajana H2N2) sekä vuonna 1968 hongkongilaiseksi nimetty pandemia
(aiheuttajana H3N2) (THL 2013a). Kansallinen varautumissuunnitelma
influenssapandemiaa varten (2012, 49) kuvaa espanjantautia vaikeaksi pandemiaksi,
aasialaista ja hongkongilaista pandemiaa keskivaikeaksi ja influenssapandemioista
viimeisintä, eli vuoden 2009 influenssa A(H1N1) pdm09 -viruksen aiheuttamaa
”sikainfluenssapandemiaa”, lieväksi (ibid.; THL 2013a). Sikainfluenssassa kuolleisuus
oli tavallisen kausi-influenssan tasoa (Vuento 2016, 111). Kansallinen
varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten perustuu oletukselle vakavasta
pandemiasta, johon sairastuu ilman tehokasta rokotus- tai lääkeprofylaksiaa eli
estolääkitystä ”ensimmäisen aallon aikana 2 kuukauden kuluessa 35 % Suomen
väestöstä” (KVIV 2012, 49; ks. myös luku 4.4).
Influenssan eli äkillisen ylempien hengitysteiden tulehduksen aiheuttavat
influenssavirukset (THL 2018b). Influenssaviruksella on kolme eri serotyyppiä1 (A, B
ja C [Vuento 2016, 99]), joista A ja B aiheuttavat kausi-influenssaa (THL 2018b). Atyyppi jaetaan pintaproteiiniensa mukaan eri alatyyppeihin, joita merkitään H- ja Nkirjaimilla, kuten esimerkiksi alatyyppi H5N8. Kirjaimet alatyyppien nimiin on johdettu
viruksen pinnan antigeeneistä, joita kutsutaan hemagglutiniiniksi (H) ja
neuraminidaasiksi (N)2. Influenssaan sairastuneen tai influenssarokotteen saaneen
ihmisen vereen erittyy vasta-aineita, jotka reagoivat virusten pinnan antigeenien kanssa.
Serotyyppi eli ”vasta-aineiden avulla määritettävä bakteerien tai virusten alalaji” (Duodecim 2018).
”H- ja N-kirjaimilla kuvataan influenssaviruksen tarttumiskyvyn ja ihmisen immuunisuojan kannalta
keskeisiä viruksen pinnan valkuaisaineita eli hemagglutiniinia (tarttuu hengitystie-epiteelisolun pinnassa
olevaan reseptoriin) ja neuraminidaasientsyymiä (irrottavat valmiit viruspartikkelit hengitystieepiteelistä).” (KVIV 2012, 14).
1
2
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Vasta-aine yhtä alatyyppiä vastaan ei auta välttämättä muita alatyyppejä vastaan.
(Vuento 2016, 99; THL 2018b.) Influenssavirusten nopean muuntuvuuden vuoksi
rokotteiden valmistamisessa käytettävät viruskannat tarkistetaan kahdesti vuodessa
(WHO 2018j; THL 2018a). Influenssaviruksia erittyy sairastuneen ihmisen
hengitysteihin, joten se voi levitä helposti pisaratartuntana (aivastuksien ja yskimisen
yhteydessä) tai kosketustartuntana käsien välityksellä (THL 2018b). Influenssan oireet
ovat samankaltaiset kuin muissa nuhakuumeissa, mutta esimerkiksi kuume ja lihassäryt
ovat keskimäärin voimakkaammat ja jälkitaudit (kuten keuhkokuume) yleisempiä.
Influenssaan liittyvät kuolemat johtuvat yleensä perussairauksien pahenemisesta.
(Lumio 2018.) Aliisa (THL) pohtii influenssaviruksen ”tehokkuutta”
pandemianaiheuttajana seuraavasti:
--Jos ajatellaan jotain SARS:ia tai MERS:iä, ja -- ebolaa tai muuta,
niin tavallaan sit jos tauti on hirveen tappava, niin siinähän ne
tartunnanvälittäjät menehtyy: -- ne ei ne tartuntaketjut kanna niin
pitkälle. Että influenssahan on sillä lailla tehokas, että on iso osa
oireettomia infektioita, ja se tauti voi tarttua jonkin verran jo ennen
oireiden alkua. Ja tosiaan suurin osa ihmisistä selviää, mutta sitten
kun tauti on hyvin yleinen, niin tulee kuitenkin paljon vakavia
tapauksia ja myös menehtyneitä.

3.2 Uudet ja uudelleen ilmaantuvat tartuntataudit
Luonto on se pahin bioterroristi. (Lasse, THL)
--Ehkä influenssan haastavin [puoli] on se, kun se on niin
muuntuva. Ja siinä on niin paljon kuitenkin vielä niitä vaihtoehtoja,
mitkä voi olla. (Eija, THL)
Sosiaalitieteissä (esim. Keck 2015; Wald 2008; King 2002; Lakoff 2015; 2017) on
kiinnitetty huomiota lääketieteelliseen diskurssiin, joka koskee ”uusia ja uudelleen
ilmaantuvia tartuntatauteja” (Lyytikäinen & Nuorti 2002; ks. myös CDC 2014; Van
Doorn 2014; Morens & Fauci 2013) eli englanniksi emerging and re-emerging
infectious diseases tai lyhyemmin emerging infectious diseases (EID). Näillä
tarkoitetaan sairauksia, joiden ”ilmaantuvuus väestössä on lisääntynyt kahden viime
vuosikymmenen aikana tai joiden ilmaantuvuus uhkaa lisääntyä lähitulevaisuudessa”
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(Lyytikäinen & Nuorti 2002). Kyse voi olla uusien taudinaiheuttajien löytymisestä tai
tunnettujen taudinaiheuttajien muuttumisesta vastustuskykyisiksi ja/tai leviämisestä
uusille alueille (ibid.; myös CDC 2014). EID-diskurssin kerrotaan alkaneen pikkuhiljaa,
kun 1970-luvulla muun muassa isorokon hävittämisen jälkeen vallinnut optimismi
tartuntatautien voittamisesta alkoi haihtua uusien taudinaiheuttajien kuten HI-viruksen
ilmaantumisen ja leviämisen myötä 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa. (Ks. Wald 2008,
30; King 2002, 766; Lakoff 2015; Van Doorn 2014; Lyytikäinen & Nuorti 2002). Yksi
informanteistani jäljittää keskustelun alkaneen jo legionella-bakteerin löytämisestä
1970-luvun lopulla (ks. legionella-bakteeri: Lumio 2017d). Erään selvityksen mukaan
uusia ja uudelleen ilmaantuvia tauteja on lukumäärällisesti esiintynyt enenevässä määrin
1980-lukua kohden (ks. Jones et al. 2008).
Lääketieteellisessä kirjallisuudessa ja tämän tutkimuksen haastatteluissa tartuntatautien
leviämistä ja uusien ilmaantumista kerrotaan edistävän ihmisen oma toiminta (tai sen
puute), kuten väestönkasvu, kaupungistuminen, heikko terveydenhuolto ja köyhyys,
elintarviketuotannon globalisoituminen, lisääntynyt matkailu ja ilmastonmuutos, mutta
myös mikrobien eli taudinaiheuttajien sopeutuminen ja muuttuminen (Lyytikäinen &
Nuorti 2002, 2027–2028; Van Doorn 2014; Morens & Fauci 2013). Lääkärilehdessä
(1.5.1997) kuvataan, että Maailman terveysjärjestön perustamispäivänä vietettävän
terveyspäivän teema oli vuonna 1997 uudet, uhkaavat tartuntataudit: ”Suurin osa uusista
tartuntataudeista on peräisin luonnosta. Kun ihminen rupeaa muuttamaan alkuperäistä
ekosysteemiä rakentaessaan teitä, raivatessaan viljelysalaa tai padotessaan jokia, alkavat
tauditkin levitä.” Aiheeseen liittyen THL:n ja STM:n asiantuntijoista moni tuo esiin sen,
että diagnostiikka ja tartuntatautien seuranta ovat parantuneet viime aikoina ja siksi
saattaa tulla vaikutelma, että taudit itsessään olisivat lisääntyneet. Samalla monet
kuitenkin toteavat, että nykyisin ihmisten liikkuvuus on hyvin nopeaa, mikä helpottaa
tartuntatautien leviämistä. Haastattelemani asiantuntijoiden ajatuksia EID-diskurssista
käsitellään myös luvussa 5.3.
Antropologit ja muut sosiaalitieteilijät ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että EIDdiskurssissa uhkaavat tartuntataudit käsitetään ”globalisaation” tai ”modernisaation”
aiheuttamaksi ongelmaksi (esim. Lakoff 2015, 40–41; Lakoff & Collier 2008, 21–26;
Collier & Lakoff 2015, 21–22; Braun 2007, 15; King 2002, 764; 767–768; SamimianDarash 2011). Monet viittaavat suoraan tai epäsuorasti siihen, että uusien ja uudelleen
ilmaantuvien tartuntatautien hallinnan kontekstina vaikuttaa olevan etenkin Beckin ja
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Giddensin analysoima riskiyhteiskunta, jossa riskit ja niiden hallintapyrkimykset
määrittävät yhteiskunnan suhdetta tulevaan. Tuleva nähdään yhä vaikeammin
kontrolloitavana. Käsittelen riskiyhteiskuntaa alaluvussa 3.4.1 (ks. myös luku 3.5).
Lääketieteellisen kirjallisuuden mukaan suurin osa (60–80 %) uusista ja uudelleen
ilmaantuvista tartuntataudeista ovat zoonooseja, eli ihmisten ja muiden eläinten yhteisiä
tartuntatauteja (Morens & Fauci 2013; Taylor et al. 2001; Jones et al. 2008). 2000-luvun
alusta alkaen on yleistynyt myös näkemys siitä, että ihmisillä, eläimillä ja ympäristöllä
on ”jaettu, biologinen kohtalonsa” (Wolf 2015), ja tämän takia tartuntatauteihin pitää
puuttua sekä maailmanlaajuisesti että monitieteellisesti (ks. esim. CDC 2018a).
Nykyisin monissa instituutioissa, kuten esimerkiksi Maailman terveysjärjestössä, tästä
jaetusta kohtalosta puhutaan nimellä One Health (esim. WHO 2017b; STM 2015; ks.
myös Mason 2010; Wolf 2015; King 2002).
Tämän tutkimuksen informantit vahvistavat, että uudentyyppisen influenssaviruksen
”pandeeminen uudelleentulo”, kuten eräs heistä muotoilee, voidaan luokitella EID:ksi.
Useat informanteista kertovat One Health -ajattelun olevan tärkeää siksi, että erityisesti
linnuissa esiintyviä influenssaviruksia pidetään potentiaalisina pandemioiden
aiheuttajina (ks. myös Lumio 2017c; Vuento 2016, 110; CDC 2017a; SKR 2015).
Influenssa A -virukset ovat siirtyneet ihmisiin alun perin linnuista (Vuento 2016, 110),
joista niitä esiintyy etenkin vesilinnuilla (THL 2016a). Valta-osa alatyypeistä ei aiheuta
linnuille lainkaan oireita tai oireet ovat lieviä (ibid.), mutta korkeapatogeeniset eli
suuren taudinaiheuttamiskyvyn omaavat virukset voivat tappaa jopa 90–100 %
tapauksista (CDC 2017c). Pääosin nämä lintujen virukset tarttuvat ihmisiin harvoin,
mutta tartunnat ovat kuitenkin mahdollisia (THL 2016a; CDC 2017d). Linnuissa
esiintyy lähes kaikkia influenssa A -viruksen alatyyppejä (CDC 2017b), joita on noin
sata erilaista, ja niistä ”vain” viiden tiedetään aiheuttaneen epidemioita ihmisille (Lumio
2018). Ihmisille vakavimpia ovat H5N1-tartunnat, joiden tapauksessa kuolleisuus voi
olla jopa 60 % (Vuento 2016, 111), sekä H7N9-tartunnat, joissa kuolleisuus on 36 %:n
luokkaa (Lumio 2017c). Oireet voivat kuitenkin olla myös hyvin lieviä, kuten yleensä
esimerkiksi H7N9-tapauksissa (THL 2016b). Influenssaviruksia esiintyy lintujen lisäksi
esimerkiksi sioissa, hevosissa, kissoissa, koirissa, hylkeissä ja valaissa (CDC 2017b;
CDC 2017e).
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Influenssaviruksille on ominaista niiden suuri muuntuminen (ks. Vuento 2016, 109–
110; ks. influenssavirusten evoluutio: Morens & Fauci 2013). Muissa eläinlajeissa
esiintyvien influenssavirusten tarttuvuus ihmisiin voi kehittyä virusten perimäaineksen
asteittaisen muuntumisen eli mutaation kautta (eng. antigenic drift). Muuntuminen on
mahdollista myös äkkiseltään (eng. antigenic shift): kun eri influenssaviruksia esiintyy
yhtä aikaa yhdessä yksilössä, voi niistä muodostua aivan uudenlainen virus (mutantti),
jos eri virusten geenit yhdistyvät (Lumio 2017c; ks. myös Vuento 2016, 110; Pyhälä
1992). Tällaisella yhdistymisellä, jota kutsutaan reassortaatiomekanismiksi, katsotaan
syntyneen kolmen viimeisimmän pandemian (aasialainen, hongkongilainen ja
sikainfluenssa) aiheuttaneet influenssavirukset (KVIV 2012, 22) eli yhdistelmävirukset
tai reassortantit (Pyhälä 1992). Useat ihmisten ja lintujen influenssavirukset voivat
tarttua esimerkiksi sikoihin (CDC 2017b; Vuento 2016, 111), ja siksi niitä voidaan
kutsua erään haastattelemani virologin mukaan termillä mixing vessel (suom.
sekoitusalusta). Esimerkiksi sikainfluenssaviruksella oli geenejä ihmisten, lintujen ja
sikojen influenssaviruksista (Vuento 2016, 110). Vertti, asiantuntija THL:ltä, kuvailee
eläinten influenssaviruksia huolenaiheena seuraavasti:
-- Nämä erilaiset lintuinfluenssavirukset, niin nehän on kovasti
tietysti kiinnostuksen kohteena. Varmasti ennen kaikkea sen takia,
että ajatellaan, että ne -- voisivat aiheuttaa uuden pandemiauhkan
jos ne -- muuttuvat ihmisestä toiseen herkemmin tarttuvaksi. Että
nyt nämä H5N1, H7N9 ja tämän tyyppiset -- jos niissä tapahtuisi
jotain sopivia muutoksia, niin sitten ne voisivat lähteä leviämään
ihmiskunnassa.

3.3 Vääjäämätön uhka ja tiedon kumuloituminen
Tutkielman haastatteluaineiston ja kirjallisten lähteiden perusteella asiantuntijat pitävät
influenssapandemian tapahtumista erittäin todennäköisenä tapahtumana.
Influenssavirusten suuren muuntumisen ja influenssan herkän tarttumisen
(”tehokkuuden”, ks. ylempänä) perusteella on ”enemmänkin ajan kysymys” tai
”väistämätöntä”, että seuraava, uudenlainen virustyyppi syntyy ja leviää ihmisten
kesken. Asiantuntija Matias THL:ltä avaa, miten influenssapandemian tapahtumisen
todennäköisyyttä voidaan arvioida:
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”Mitään monimutkaista, matemaattista algoritmia ei käsitykseni
mukaan oikeestaan voikaan olla. Vaan se on lähinnä semmonen,
että se tulee kerran kahdessakymmenessä vuodessa tai jotain
tämmöstä näin. Ja siitä pääseminen eteenpäin on hyvin vaikeata. -Ja näiden lähivuosikymmenien pandemioitten valossa -- sitä riskiä
tietenkin arvioidaan, kun sellanen uhkatilanne syntyy. Jos se uus
alatyyppi on selvästi poikkeava aikaisemmista, niin sen riskihän on
100 %, et influenssavirus sitten leviää kyllä globaalisti. -- Ja se on
niin kuin fakta, et se tulee. Sitä ei kukaan kiistä. Joidenkin muiden
asioiden kohdalla voi hyvin kysyä, että tuleeko ne. Että tää on sillä
tavalla eriluonteinen.
Toinen asiantuntija THL:ltä, Ossi, kuvailee vastaavasti influenssapandemian
vääjäämättömyyttä:
-- Kyllä kai nykyinen ajatus on, että näitä influenssapandemioita on
väistämättä, että sellaisen syntyyn on koko ajan tietynlainen paine
näiden influenssavirusten muuntumisen myötä. Ja ajatellen sitä,
että ihmisten ja eläinten influenssavirukset sitten jossakin siassa tai
muussa sekottuu, niin näitä erilaisia, uusia yhdistelmiä, jotka sitten
lähtisi leviämään, niin riski siihen on koko ajan olemassa, ja sitten
kun kuluu riittävän paljon aikaa, niin se ennemmin tai myöhemmin
tapahtuu.
Muutamat informantit muistuttavat, että ajan kulumisesta ei tietenkään suoraan voi
päätellä seuraavan influenssapandemian ajankohtaa, sillä sen syntyminen vaatii ennen
kaikkea sopivia muutoksia influenssaviruksen geeneissä, jotta se voi levitä ihmisten
keskuudessa.
Vaikka influenssavirusten tuntemus on lääketieteellisesti sofistikoitunutta, on näiden
virusten muuntuvuuden takia seuraavan influenssapandemian ajankohtaa tai tarkempia
ominaisuuksia erään haastateltavan sanoin ”vaikea ennustaa”. Keskustelin
informanttieni kanssa siitä, miten tieteellinen tieto uudesta taudinaiheuttajasta lisääntyy
influenssapandemian aikana. Uudentyyppiselläkin influenssaviruksella on joukko
piirteitä, joiden voidaan olettaa säilyvän suhteellisen samanlaisina seuraavassa
pandemiassa (esim. tartuntatapa, taudinkuva, henkilökohtaisten hygieniatoimien teho,
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itämisajan suuri vaihtelu [ks. Ruutu 2010, 3]), mutta sillä on myös joukko
ominaisuuksia, jotka voidaan hahmottaa vasta taudin jo levitessä (ibid.), eli sen
aiheutettua laajoja epidemioita (KVIV 2012, 49). Eräs informanteista muistuttaa lisäksi,
että viruksen ominaisuudet saattavat muuttua edelleen leviämisen aikana. Viruksen
taudinaiheuttamiskyky (eli tapauskuolevuus), joka on yksi pandemian vakavuuden
parametreistä, selviää vasta riittävän tiedon kumuloitumisen jälkeen (ks. vakavuuden
määrittely: esim. tarttuvuus, taudinkuvan vakavuus ja vaikutukset terveydenhuollon
toimivuuteen [WHO 2017a, 30–31]). Eli vaikka muutamat asiantuntijoista
muistuttavatkin, että nykyisin ”molekyyligeneettisin ja muilla tavoin” virusta voidaan
luonnehtia varsin nopeasti, niin tarkkuutta esimerkiksi tapauskuolevuuden kohdalla
voidaan olettaa vasta myöhemmin (ks. myös WHO 2017a, 31; ks. esim. mallintaminen
vuoden 2009 pandemiassa: Kerkhove & Ferguson 2012). Asiantuntijoista esimerkiksi
Ossi kuvailee tyypilliseen tapaan, miten tieto kumuloituu taudinaiheuttajan jo levitessä:
No sit se sun kysymys, et mistä me tiedetään, että miten vakava se
on, niin… siihenkin on monenlaisia mittareita. Yksihän lähtee
tietysti tapauskuolleisuudesta, ja niin kuin viimekin pandemian
yhteydessä, niin ensivaiheessahan ne todettiin lähinnä
ruumishuoneelta ja tehohoidosta ne potilaat, ja alkuvaiheessa se
vaikutti paljon vakavammalta taudilta. Ja sit ku lähdetään
selvittämään sitä enemmän, niin huomataan, että niitä lievempiäkin
tapauksia on, ja sitten mennään edelleen eteenpäin, niin aha, niitä
oireettomiakin tapauksia väestössä on aika paljon, jolloin se
tapauskuolleisuus tyypillisesti kuukausien aikana laskee. Ja se tekee
sen tilanteen hirveen haastavaksi, et ... me helposti ylireagoidaan
siihen sen alkuvaiheen datan johdosta. -- On kauheen vaikee siinä
vaiheessa, kun meidän pitää kuitenkin päättää, että lähdetään
tilaamaan rokote ja lähdetään rokottamaan – niin meidän on vielä
vaikea tietää, että kuinka paljon se tauti sitten lainausmerkeissä
”tulee lievenemään” -Kuvaillessaan myös vuoden 2009 sikainfluenssan hallintaa, Lasse kertoo, miten tiedon
puuttuminen on oikeastaan tyypillistä kenttäepidemiologiassa (eli esimerkiksi
epidemiaselvityksissä [ks. myös Lakoff 2017, 106–107]).
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Lasse: -- Me ei tiedetä, onko se [influenssapandemia] lievä vai
vakava. Me tiedetään kyllä siis mitä influenssa sinänsä aiheuttaa,
minkä tyyppisiä oireita – hengitystieoireita ja näin – mutta -esimerkiksi sikainfluenssa, -- silloin kun se lähti liikkeelle, niin ei
kukaan tiennyt, että miten vakavasta influenssasta on kyse, vaan se
selvisi pikkuhiljaa.
Helmi: Eiks se vaikuttanut vakavalta?
Lasse: Se vaikutti vakavalta. Joo, tää on tätä tyypillistä
kenttäepidemiologiaa, että kun nimittäjätieto on puutteellista tai
ylipäätänsä ne parametrit ei oo kaikki tiedossa, niin voi olla – jos
nyt vaikka on kaksi henkilöä, jotka kuoli kymmenestä jossain
Meksikon sairaalassa, niin se vaikuttaa tosi vakavalta, mutta siinä
ei tiedetä et kuinka moni on sit oikeasti sairastunut -Olen esitellyt, että influenssa on äkillinen ylempien hengitysteiden tulehdus ja että
influenssapandemialla tarkoitetaan uudentyyppisen influenssaviruksen
maailmanlaajuista leviämistä. Mahdolliset uudentyyppiset influenssavirukset
luokitellaan uusiksi ja uudelleen ilmaantuviksi tartuntataudeiksi lääketieteellisessä
diskurssissa. Influenssavirukset ovat nopeasti muuntuvia ja herkästi leviäviä. Tuleva
influenssapandemia vaikuttaa aineiston perusteella uhalta, jonka tapahtumista pidetään
erittäin todennäköisenä, mutta jonka tarkkaa muotoa ei voida etukäteen olettaa.
Esimerkiksi käsitys taudin vakavuudesta syntyy uuden taudinaiheuttajan jo levitessä.
Muutamat THL:n asiantuntijat toteavatkin, että tulevan influenssapandemian kohdalla
yllätyksellisyydellä on merkittävä rooli, kuten muidenkin uusien tartuntatautiuhkien
kohdalla:
Ja sitten jos ajatellaan sitä pandemia-aiheuttajaakin, niin eihän se
näitä lintuinfluenssoja sitten ollutkaan. Et se yllätti sitten. Et eihän
sitä kukaan sit tiedä, et mikä se pandemia-aiheuttaja on. (Aliisa)
--Ne [pernaruttokirjetapaukset ja SARS] tuli ihan puskasta. -- Ja
sitten sikainfluenssa oli pandemia, mut ei ollenkaan sellanen
influenssapandemia kuin odotettiin tai oltiin ikään kuin virittäen
aika korkeelle H5N1:n takia niin viety se asia. -- Niin kuin
valmiudessa helposti käy, niin se pandemia, joka tuli, niin se oli
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ihan eri alatyypin aiheuttaja ja erityyppinen kuin ehkä odotettiin.
(Matias)

3.4 Riski ja epävarmuus sosiaalitieteellisessä kirjallisuudessa
Seuraavissa alaluvuissa käyn läpi antropologiassa ja yleisestikin sosiaalitieteissä käytyjä
keskusteluja riskeistä ja epävarmuudesta, mutta niiden hallinnan keinoihin paneudun
tarkemmin luvussa 4. Tässä tutkielmassa nojataan monien muiden biouhkia tutkineiden
antropologien tavoin Michel Foucault’n inspiroimaan hallinnan analytiikkaan.
Tarkastelen luvun lopuksi Samimian-Darashin (2013) esittämää ajatusta siitä, että
influenssapandemiaa hallitessaan torjuntajärjestelmät käsittelevät potentiaalista
epävarmuutta.
3.4.1 Riskiyhteiskunta
Riskejä ja epävarmuutta on käsitelty sosiaalitieteissä viimeisten vuosikymmenien
aikana paljon. Esimerkiksi sosiologi Ulrich Beckin (esim. 1992) ajatuksiin pohjautuva
lähestymistapa käsittelee nyky-yhteiskuntaa riskiyhteiskuntana, jossa modernin
yhteiskunnan omat piirteet tuottavat riskejä (Rasborg 2012, 4; ks. myös Zinn 2006;
Helén 2016, 109). Esimerkiksi saasteet ja ympäristöongelmat ovat esimerkkinä siitä,
että modernius on refleksiivistä siinä mielessä, että ”se joutuu enenevissä määrin
kohtaamaan itse aiheuttamansa seuraukset”3 (Rasborg 2012, 4; ks. myös Beck 1992), eli
teknillistieteellisen kehityksen tahattomat seuraukset (Ekberg 2007, 348). Taustalla on
sekä ajatus siitä, että teollistuneet yhteiskunnat kohtaavat uudenlaisia riskejä ja toisaalta
siitä, että riskienhallinta on niille ominaista (ks. esim. Helén 2016, 109; Mythen 2004,
3). Beckin (sekä Giddensin [ks. Rasborg 2012, 9]) yksi perusajatuksista
riskiyhteiskunnasta on, että erilaisilla historiallisilla ajanjaksoilla riskit ovat erilaisia, eli
laskettavien (ja vakuutettavien) rinnalle on etenkin toisen maailmansodan jälkeen tullut
myös sellaisia uhkia, joita on vaikea tai mahdoton laskea (Rasborg 2012, 10; Lakoff
2017, 16; myös O’Malley 2011, 41). Riskiyhteiskunnan analyyseissä esitetään, että
samalla kun tieteellinen tieto lisääntyy, sen rajoista ollaan riskiyhteiskunnassa entistä
tietoisempia (ks. Ekberg 2007; Samimian-Darash 2011, 932; Cañada 2018, 43). Riskien
laskettavuuteen palataan tarkemmin luvussa 4. Barbara Adam ja Joost van Loon (2000)
toteavat Ulrich Beckin kanssa toimittamansa kirjan alussa, että he ajattelevat riskejä
konstruktioina, jotka perustuvat tiettyjen elämää uhkaavien epävarmuuksien
3

Oma suomennos (ks. luku 1.1).
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selittämiseen (2000). Beckin riskiyhteiskuntateoriaa on kritisoitu esimerkiksi liian
universalisoivasta lähestymistavasta (Mythen 2004, 8) ja nojaamisesta realismiin
konstruktivismin kustannuksella (Rasborg 2012, 10–11). Etenkin hallinnallisuutta
analysoivat tutkijat kritisoivat sitä, että Beck ei huomioi riskejä koskevien diskurssien
kytkeytymistä ihmisten käytöksen sääntelyyn (Mythen 2004, luku 8). (Ks. myös EIDdiskurssi ja riskiyhteiskunta haastatteluihin perustuen: tämän tutkielman luku 5.3.)
Yksi lähestymistapa riskiin on liitetty Mary Douglasiin ja Aaron Wildavskyyn (1982).
Siinä vaara on erottamaton kulttuurin moraalijärjestelmistä, ja tähän tyyliin on
tarkasteltu esimerkiksi sitä, mitä asiantuntijat käsittävät riskialttiina tai miten tietyt asiat
”saavat merkityksen riskinä” (Helén 2016, 110; ks. myös Zinn 2006). He tarkastelevat
riskien tunnistamista ennen kaikkea sosiaalisena prosessina ja esittävät, että kutakin
sosiaalisen elämän muotoa vastaa tyypillinen kokoelma riskejä (ks. Douglas &
Wildavsky 1982, 6; 8-9). Rasborg tulkitsee, että he käsittävät riskit todellisina ilmiöinä
realismin mukaisesti, mutta sanovat, että tiettyihin riskeihin keskittyminen perustuu
sosiaaliseen konstruktioon (2012, 20). (Ks. Douglasista ja Beckistä: Lagerspetz 1997,
100–102.)
3.4.2 Elämän hallinnan analytiikka
Antropologit Limor Samimian-Darash ja Paul Rabinow kuvaavat, että Douglasin
klassiset teokset (Douglas & Wildasky 1982; Douglas 1966; Douglas 1994) käsittelevät
ennemminkin varmuuden luomista eri yhteiskunnissa, eivätkä erota vaaraa, riskiä ja
epävarmuutta käsitteellisesti (Samimian-Darash & Rabinow 2015, 2). Antropologit
Rabinow, Stephen Collier ja Andrew Lakoff (2004, 5) ehdottavat sen tarkastelua, miten
tietyt uhkat ”stabilisoituvat teknologisesti”, eli miten asiantuntijat tuovat ”uhkat ja
turvallisuuden teknisen intervention piiriin”. Sosiologi Ilpo Helén korostaa riskien
teknologista ulottuvuutta: ”riskien arviointi ja hallinta voidaan käsittää biopoliittisena
teknologiana”, eli riski viittaa siihen, miten todellisuus ymmärretään (2016, 110,
kursiivi alkuperäinen). Helén tarkastelee riskiä ”korostaen riskin ajatusta ympäröiviä ja
sen mahdollistamia elämän ja elävien hallinnan käytäntöjä” (ibid., 110). Riskeihin
liittyen juuri hallinnallisuuden tarkastelua on ehdottanut esimerkiksi Mitchell Dean (ks.
Rasborg 2012, 10–11). Vaikuttaakin siltä, että monet bioturvallisuudesta ja riskeistä
kirjoittavat antropologit hyödyntävät Michel Foucault’n ajatuksia hallinnallisuudesta ja
biopolitiikasta (ks. esim. Lakoff 2017; Samimian-Darash 2013; Samimian-Darash &
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Rabinow 2015; Collier & Lakoff 2015) sekä esimerkiksi Niklas Luhmannin riskin ja
vaaran teoretisointia (Samimian-Darash 2013; Samimian-Darash & Rabinow 2015; ks.
Gershon 2005, 109–110). Tarkastelen molempia alempana tarkemmin. Tässä
tutkielmassa käsittelen influenssapandemian hallintaa biopolitiikkana, eli hyödynnän
foucault’laista hallinnan analytiikkaa. Tutkielmassa tarkastellaan erityisesti keinoja,
joilla tulevaa influenssapandemiaa hallitaan. Nämä tekniikat kytkeytyvät olennaisesti
tieteelliseen tietoon ja asiantuntijoiden subjektivoitumiseen. Laajemmin tutkielman
aiheen voisi kuvailla olevan epävarmuuden hallinnan teknologiat osana biopoliittista
turvallisuutta.

Kuten todettu, muutamat antropologit hyödyntävät systeemiteoriastaan tunnetun Niklas
Luhmannin erottelua riskien ja vaarojen välillä (ks. Luhmann 1993, 21–22). Ilana
Gershonin mukaan Luhmannin vaaran ja riskin käsitteet perustuvat vastuun ja
kontingenssin suhteelle: vaara viittaa tilanteeseen, jossa ihmiset eivät kuvittele olevansa
vastuussa uhkasta tai häiriöstä, kun taas riskin kohdalla ihmiset ajattelevat tulevien
tapahtumien riippuvan toiminnastaan (2005, 109; ks. myös Samimian-Darash 2013, 3).
Rasborg muotoilee, että sille, joka tekee päätöksen jostain asiasta, toiminnan
mahdolliset seuraukset ovat riski, ja sille, joka ei päätä asioista, ne näyttäytyvät vaarana
(2012, 6–7). Samimian-Darashin mukaan Luhmannille riski ei siis ole niinkään objekti
(eli uhka) maailmassa vaan osa ”systeemin” tapaa hahmottaa tulevan olomuoto
riippuvaisena nykyhetken toiminnasta (2013, 3). Luhmannia siteeraten esimerkiksi
Collier, Lakoff ja Rabinow (2004) tulkitsevat bioterrorismin hallintaa kuvaillessaan, että
modernin yhteiskunnan taipumuksena on käsitellä epävarmoja uhkia riskeinä, oli kyse
sitten bioterrorismiuhkasta tai ympäristöön vaikuttavista onnettomuuksista (ibid., 4).
Vaarat tai uhkat siis teknologisoidaan eli muutetaan riskeiksi, ja näin nykyhetkessä
voidaan ottaa vastuuta tulevasta (ibid., 5). Käsittelen seuraavaksi biopolitiikkaa sekä
riskien ja epävarmuuden roolia biopoliittisessa hallinnassa.

Tartuntatauteihin kohdistuvia kansanterveydellisiä toimia ja esimerkiksi epidemiologiaa
on luonnehdittu sosiaalitieteissä biopolitiikaksi (esim. Lemke 2011, 5; Helén 2016, 123;
Lakoff 2015). Bíos tarkoittaa elämää kreikaksi (Lemke 2011, 2), ja siksi esimerkiksi
sosiologi Ilpo Helén puhuu biopolitiikasta suomeksi elämän politiikkana (2016, 8).
Biopolitiikka kuvaa siis tilannetta, jossa elämä itse on politisoitunut, eli ihmisen
biologinen elämä on politiikan kohteena (ibid., 11; 16; Foucault 2010a, 105; Lemke
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2010, 4). Biopoliittinen vallankäyttö ei perustu niinkään suvereenivallan tapaan
hallitsijan pelottavuudelle ja alamaisten alistamiselle, vaan elämän eli hallittavien
ohjaamiselle, kaitsemiselle ja muokkaamiselle (Foucault 2010a, 101–105; ks. myös
2003, 240–243). Heléniä mukaillen: biopolitiikka on historiallisesti erityinen
hallitsemisen muoto, joka on tyypillinen teollistuneille moderneille yhteiskunnille,
erityisesti sosiaalivaltioille (2016, 280). Tällainen hallinta on persoonatonta,
institutionalisoitua vallankäyttöä, joka pyrkii vaikuttamaan ihmisten toimintaan ja
käyttäytymiseen vakiintuneiden käytäntöjen kautta (Tiisala 2010; Helén 2016, 131).
Hallinta tarkoittaa vallankäyttöä, jolle tieteellinen tieto on oleellista (Helén 2016, 19–
22; Foucault 2010b; ks. biovallan kaksi kehityssuuntaa, eli kurinpito ja väestön
biopoliittinen hallinta: Foucault 2010a, 103.) Palaan tieteellisen tiedon merkitykseen
alempana.

Michel Foucault korosti sitä, että tieto, totuus ja rationaalisuus, kuten myös subjektit,
ovat historiallisesti muuttuvia (Helén 2016, 17), ja hän katsoi, että ”ajattelun
edellyttämät käsitteet ovat kielellisesti rakentuneita” (Tiisala 2010), eli ajattelulla on
historiallisesti erityiset ehdot. (Ks. tiedon arkeologia ja genealoginen kritiikki, Helén
2016, luku 1). Kai Alhasen (2007, 28–31; 33) ja Tuomo Tiisalan (2010) mukaan
Foucault tutki historiallisesti partikulaareja käytäntöjä, joiden kautta jokin ilmiö (esim.
uhkaavat tartuntataudit) tulee ajattelun ja toiminnan kohteeksi tietyllä tavalla.
Helénin mukaan biopolitiikan eri ulottuvuudet (esim. 2016, 41), tai Alhasen esityksen
mukaan käytännöt, voidaan jakaa analyysin näkökulmasta kolmeen eri alueeseen:
tietoon, valtaan ja etiikkaan (Alhanen 2007, 32; ks. esim. Foucault 1997, 115–117). On
siis tiedon käytäntöjä, jotka ”määrittävät, miten ilmiöistä voi puhua totuudellisesti”
(Alhanen 2007, 33). Analyysin kohteena ovat tällä alueella diskursiiviset käytännöt, tai
Tiisalan (2010) sanoin, ”lausumia tuottavat teot” ja niiden säännöt. Nämä ohjaavat
kohteiden havainnointia, subjektien ja objektien välistä suhdetta, ja luovat erilaisia
subjektipositioita, kuten vaikka lääkärin kliinisen katseen (Alhanen 2007, 61–70; ks.
Foucault 2013). Ihmisten vitaalisuutta käsittelevän tiedon ja sen käypyyden ehtoja
koskevat kamppailut ovat siis elämän politiikan ensimmäinen ulottuvuus (Helén 2016,
41). Valtakäytännöt puolestaan ”ohjaavat ilmiöihin kohdistuvaa toimintaa”, eli
tarkasteltava ovat erilaiset hallinnan käytännöt (Alhanen 2007, 32–33). Biopolitiikan
toinen ulottuvuus muodustuu siis interventioita koskevista valtapyrkimyksistä (Helén
2016, 41). Etiikan käytännöt tarkoittavat käytäntöjä, jotka ”jäsentävät ja muokkaavat
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ihmisten itseymmärrystä subjekteina, joissa nämä ilmiöt vaikuttavat” (Alhanen 2007,
33). Tämä kolmas biopolitiikan ulottuvuus koskee siis subjektivoitumista ja oman
elämän hallintaa (Helén 2016, 41).

Foucault tarkasteli tietoa käytössä, eli tiedon ja käytäntöjen yhteyttä (Helén 2016, 18–
21). Oleellista on hahmottaa tässä kohtaa, että foucault’laisessa vallan analyysissa
tieteellisen tiedon katsotaan kytkeytyvän olennaisesti erilaisiin ”keinoihin ja
tekniikoihin, joilla elämää ja eläviä hallitaan” (Helén 2016, 89). Tästä syystä Helén
puhuu ihmisestä teknologian objektina, eli ”tieteellisen tiedon ja siihen perustuvien
tekniikoiden kohteena” (ibid., 46; myös Lakoff 2015, 42; ks. teknologia: Uusitalo 2015,
31; Holmberg 2017, 8–9). Esimerkiksi bakteriologinen ja epidemiologinen
tutkimustieto (eli tieto mikrobeista ja väestön sairauksien esiintyvyydestä) oli
erottamaton osa vaikkapa tuberkuloosin vastaisia terveyspoliittisia kampanjoita 1900luvun alkupuolella (Helén 2016, 52). Foucault’n (2010b) mukaan ”biovallan
sommitelmat ja käytännöt” (Helén 2016, 38) tai turvallisuusmekanismit ovat
muodostuneet 1700-luvun jälkipuoliskolla Euroopassa, ja hän erottaa ne oikeudellislaillisista mekanismeista (suvereeniudesta) ja kurin mekanismeista (Foucault 2010b,
21–25). Turvallisuusmekanismien (kuten viemäröinnin, rokotuskampanjoiden ja
sairausvakuutusten [Helén 2016, 38]) kohteena oli ensimmäistä kertaa väestö ja sen
biologisten ominaisuuksien hallinta. Turvallisuuden mekanismeilla turvattiin
ihmisryhmien, valtioiden ja kaupunkien elinvoima, ja ne perustuivat merkittävästi
todennäköisyyslaskelmiin (Foucault 2010b, 69–70; 2003, 246–249; Helén 2016, 38; ks.
myös Collier & Lakoff 2015, 21). Turvallisuusmekanismeissa, kuten isorokon
hallinnassa, syntyi näin myös riskin käsite (ks. Foucault 2010b, 71–72). Biopoliittisessa
turvallisuudessa riski (Collier & Lakoff 2015, 21) ja mahdollisesti myös epävarmuus
(Samimian-Darash 2016, 361) ovat keskeisessä roolissa (ks. myös Zeiderman 2015,
185–187). Palaan aiheeseen alempana. Käsittelen tartuntatauteihin liittyviä
turvallisuusmekanismeja sen sijaan tarkemmin luvussa 4.3. (Ks. turvallisuuden
muodoista: Collier & Lakoff 2015, 21; 23; myös Foucault’sta ja turvallisuudesta:
Collier 2009).
Foucault’n analysoimien perinteisempien biovallan kohteiden (ks. esim. Foucault 2003,
242–245; 2010a, 102–103; 2010b, 77–84), eli väestön ja yksilön lisäksi, on korostettu
uutta tasoa, johon elämää ohjaileva hallinta voi kohdistua (ks. Lemke 2010, luku 7;
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Helén 2016, 83–86; ibid., luku 7). Helén kutsuu tätä suomeksi molekyyliseksi tasoksi
(2016, 83–86). ”Ihmisorganismin elintoimintoihin” (ibid., 223) vaikuttavien
mikroskooppisten pienten asioiden politisoituminen on tullut mahdolliseksi
biolääketieteen ja molekyylibiologisen teknologian kehittymisen myötä pikkuhiljaa 70luvulta alkaen (ibid., 83; 226). Ihmisiä voidaan siis käsitellä esimerkiksi taudinkantajina
tai erilaisina ryhminä geeniperimän perusteella, mutta politiikka voi kohdistua myös
viruksiin, bakteereihin, sukusoluihin, proteiineihin, entsyymeihin ja niin edelleen.
Biopolitiikan kohdistuminen molekyylitasoon ei kuitenkaan ole aivan uusi ilmiö, sillä
esim. bakteriologia kehittyi jo 1800-luvun lopulla (ibid., 223). Collier ja Lakoff (2015)
analysoivat puolestaan ”refleksiivistä biopolitiikkaa”, eli elintärkeiden systeemien
turvallisuutta, eräänlaisena biopolittisen turvallisuuden mutaationa. Sen kontekstissa
suojellaan väestön lisäksi siis infrastruktuuria kuten sähkö-, vesi- ja tietojärjestelmiä.
Samat elintärkeät järjestelmät, jotka pitävät väestön hyvinvointia ja terveyttä yllä, tai
jopa mahdollistavat ne, nähdään tässä kollektiivisen turvallisuuden muodossa
haavoittuvuutensa vuoksi myös mahdollisina heikkouksina. (Ks. Collier & Lakoff 2015,
19; 21; 23.) Vastaavasti Suomessa varautumisen tavoitteena on elintärkeiden
toimintojen (ks. YTS 2017, 14–24) ja kriittisen infrastruktuurin turvaaminen (ks.
valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista 2013/857). Sivuan aihetta luvussa
4.1, mutta sen yksityiskohtaisempi tarkastelu Suomeen liittyen vaatisi kuitenkin lisää
aineistoa esimerkiksi Turvallisuuskomitean ja Huoltovarmuusorganisaation toiminnasta.
Tarkastelen seuraavaksi riskin roolia biopoliittisessa hallinnassa. Helén puhuu
normalisoinnista ja riskinhallinnasta välineistöjen regulatiivisina periaatteina. Muut
kirjoittavat välineistöistä vastaavasti esimerkiksi tiedonintressinä tai ideologiana, tai
Foucault’n tavoin dispositiivina. Ymmärtääkseni Helénin idea on, että elävien hallinta
edellyttää tiedon, keinot ja pyrkimykset yhteen kokoavaa apparaattia, välineistöä. (Ks.
Helén 2016, 89–92.) Ne kääntävät tiedon käytäntöön, ja tälle kääntämiselle on erilaisia
periaatteita, kuten normalisointi ja riskinhallinta. Normalisointia (ks. Foucault 1977,
183; 2000b, 78–79; 2010b, 67–74; Alhanen 2007, 143; Helén 2016, 92–94) esiintyy
erilaisissa tartuntatauteihin liittyvissä yhteyksissä (esim. rokotuskampanjoissa [Helén
2016, 104]), ja normaalin avulla järjestetään esimerkiksi laboratoriokokeiden
testituloksia tai potilasrekistereihin kerättyä informaatiota (Helén 2016, 99). Tässä
kohtaa kiinnostavampia ovat kuitenkin riskit ja riskienhallinta, sillä tietynlaisiksi
riskeiksi tartuntataudit katsotaan myös EID-diskurssissa, kuten aiemmin tässä luvussa
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on ilmennyt (ks. myös esim. King 2002). Helén mainitsee riskin käsitteen lähestulkoon
korvanneen normaalin biopoliittisissa yhteyksissä (2016, 109): normalisoinnin sijaan
”riskilaskenta ja siihen liittyvä ennakoiva ajattelutapa” ovat ”hallitseva ajatusmuoto
ihmisten elämän, elinolosuhteiden ja elinvoimien hallittaviksi tekemisessä” (ibid., 114;
myös ibid., 112; 118; 238). Riskinä jokin asia on siis määriteltävissä ja usein myös
laskettavissa, jolloin siihen voidaan jollakin tavalla reagoida (ibid., 112–113; 239), eli
vaikkapa epidemiologia käsittelee sairauksia riskinä (ibid., 114–118; ks. Foucault
2000a, 215–216; 2003, 246–249; 2010b, 69–72).

Kun sosiaalitieteilijät pyrkivät kuvaamaan tulevan hallinnan erilaisia logiikoita ja
käytäntöjä, viitataan riskeillä ja riskienhallinnalla yleensä juuri ”mahdollisen
laskentaan” (Helén 2016, 109), eli riskeihin, jotka muodostuvat
todennäköisyyslaskennan kautta (ibid., 111; O’Malley 2011, 54–55; Samimian-Darash
2013, 4; Lakoff 2015; 2017; ks. myös luku 4). Tämän lisäksi on tunnistettu tällaisen
riskikäsityksen jättävän liian vähän tilaa tulevan ennustamattomuudelle (Helén 2016,
124–125). Termeillä, kuten mittaamattomat riskit (Anderson 2010, 783), katastrofit
(Keck 2015) tai potentiaalinen epävarmuus (Samimian-Darash 2013), pyritään
kuvaamaan, että on sellaista tulevaa epävarmuutta, joka ei ”jäännöksettä alistu
laskettavaksi” (Helén 2016, 125). Joka tapauksessa riskit, vaarat ja katastrofit viittaavat
kaikki tulevaisuuteen. Helén korostaa nykyisen biopolitiikan usein käsittelevän tällaisia
elämän potentiaaleja, niin uhkia kuin mahdollisuuksiakin (2016, 346): hän kertoo, että
”riskin rinnalle ennakointia ja tulevaa jäsentäväksi ideaksi nousee epävarmuus” (ibid.,
125, kursiivi alkuperäinen; ks. myös Zinn 2004).

3.5 Epävarmuus ja uusien tartuntatautien hallinta
Muutamat antropologit ovat foucault’laisen vallan analyysin innoittamina tarkastelleet
erityisesti hallintaa, joka kohdistuu uusiin ja uudelleen ilmaantuviin tartuntatauteihin,
kuten siis potentiaaliseen influenssapandemiaan. Virusten mutaatioiden ja muuntumisen
kuvaillaan olevan esimerkkejä juuri sellaisista uhkista, joiden tapahtumista tai piirteitä
ei voida tarkasti laskea ennakkoon (Lakoff 2016, 4; Braun 2007, 15–16). Usein uuden
viruksen tai muun taudinaiheuttajan ominaisuuksia voidaan tutkia paremmin sen jo
levitessä (esim. Lakoff 2015, 47), kuten tämän tutkimuksen informantit toteavat
uudentyyppisen influenssan kohdalla (ks. myös Helén 2016, 125). Esimerkiksi Frédéric
Keck (2015, 166) ja Andrew Lakoff (2017; 2015) yhdessä muun muassa Stephen
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Collierin (2015) ja Paul Rabinowin kanssa (2004) tulkitsevat, että väestön terveyden
hallinnassa käsitellään nyt uutta ongelmaa: miten hallita uusien tai uudelleen
ilmaantuvien tartuntatautien mahdollisesti aiheuttamia katastrofeja, kun niitä koskien ei
välttämättä ole riittävästi tilastollista aineistoa, jolle riskinarviointi ja -hallinta ovat
yleensä perustuneet (ks. esim. Lakoff 2015, 40–41). Voisi siis päätellä, että
huolenaiheena oleviin uhkaaviin tartuntatauteihin liittyvä välineistön regulatiivinen
periaatekin (Helén 2016,92), eli se periaate, jolla tieto välittyy käytäntöihin, on jollakin
tapaa toisenlainen. Perinteisemmän laskettavan riskin rinnalla ”hallitseva ajatusmuoto
ihmisten elämän, elinolosuhteiden ja elinvoimien hallittaviksi tekemisessä” (Helén
2016, 114) vaikuttaa olevan nyt myös ennustamaton katastrofi tai kriisi ja siihen
valmistautumisen logiikka (ks. esim. Keck 2015, 166; Lakoff 2015; 2016; Collier &
Lakoff 2015). Esimerkiksi Keck (2015, 168) tulkitsee, että uusia ja uudelleen
ilmaantuvia tartuntatauteja koskeva keskustelu (esim. ”luonto on pahin bioterroristi”) on
esimerkkinä uudenlaisesta epävarmuuden rationaliteetista. Epävarmuuteen ja sen
hallintaan syvennytään tarkemmin luvussa 4. Tietysti monilla uhilla on laskettaviakin
puolia, ja niihin vastataan edelleen perinteisemmillä ehkäisy- ja kontrollitoimilla, kuten
rokotuksilla.

Samimian-Darash ja Rabinow esittävät toimittamassaan teoksessa Modes of
Uncertainty: Anthropological Cases (2015), että riskin ja epävarmuuden käsitteellinen
erottaminen olisi järkevää, sillä on tulevaisuuden hallinnan muotoja, jotka vastaavat tai
perustuvat ennemminkin epävarmuuteen kuin numeerisiin riskeihin (ks. myös
Samimian-Darash 2016, 360). Jo riskiyhteiskuntaa koskevassa keskustelussa todettiin
riskien muuttuneen yhä vaikeammin laskettaviksi (esim. O’Malley 2004, 2; SamimianDarash & Rabinow 2015, 4), mutta Samimian-Darash ja Rabinow haluavat kiinnittää
huomiota ennen kaikkea siihen, millaisia tiedon, teknologioiden ja subjektiviteetin
muotoja nimenomaan epävarmuuden ympärille on kehkeytynyt (Samimian-Darash &
Rabinow 2015, 1). Luhmannin tavoin he käsittävät sekä riskin että epävarmuuden
”ennemminkin käsitteinä kuin asioina maailmassa” (ibid., 3), jotka mahdollistavat
tietynlaisia tietämisen tapoja ja käytäntöjä (Samimian-Darash & Rabinow 2015, 3; 5).
Niitä tarkastellaan siis heidän teoksessaan foucault’laisen perinteen mukaan
”teknologioina ja hallinnan muotona” (ibid., 5), ja esimerkiksi epävarmuus käsitteenä
”heijastaa tulevaisuuden havainnoinnin muotoa” (ibid., 7).
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Samimian-Darash (2013) analysoi kiinnostavalla tavalla, miten tulevaa hallitaan juuri
influenssapandemiaan varautumisen kontekstissa Israelissa. Etenkin alaluvussa 3.3
kuvailin, miten asiantuntijat pitävät influenssapandemian tapahtumista hyvin
todennäköisenä tai väistämättömänä, mutta sen aiheuttamaa virustyyppiä eikä sen
kaikkia ominaisuuksia voida etukäteen tietää. Luhmannin riskin ja vaaran erotteluun
nojaten Samimian-Darash (2013) erottaa toisistaan mahdollisen epävarmuuden (eng.
possible uncertainty) ja potentiaalisen epävarmuuden (eng. potential uncertainty).
Mahdollinen epävarmuus vastaa hänen mukaansa pitkälti Luhmannin riskikäsitettä ja
kuvaa sitä, että epävarmuutta syntyy tiedon puutteesta, joka koskee jonkin tietyn
mahdollisuuden realisoitumista (Samimian-Darash 2013, 3). Hän ehdottaa, että
influenssapandemiaan varautuessaan torjuntajärjestelmä joutuu käsittelemään
puolestaan potentiaalista epävarmuutta, eli niin laajaa kirjoa mahdollisia muotoja, jonka
influenssapandemia voisi ottaa, ettei yksittäisten mallien mukaan varautuminen riitä
ikään kuin vastaukseksi siihen (ibid., 2). Hän kuvaa tämän takia tulevaa
influenssapandemiaa virtuaaliseksi tapahtumaksi etenkin Gilles Deleuzin kirjoituksiin
viitaten. Vastaavasti maantieteilijä Bruce Braun toteaa (2007), että molekyylibiologisen
teknologian kehittymisen myötä (ks. myös Helén 2016, 83; 226) ja esimerkiksi EIDdiskurssin esimerkillistämänä, on levinnyt käsitys siitä, että biologinen elämä voi
itsessään olla ennustamatonta ja muuttuvaa (Braun 2007, 17). Hän käyttää sen
kuvailuun virtuaalisuuden käsitettä, ja kertoo esimerkkinä H5N1-influenssaviruksesta
(ibid.). Influenssapandemiavarautumista väitöskirjassaan tutkinut sosiaalipsykologi Jose
Cañada selkeyttää Samimian-Darashin termejä niin, että mahdollinen epävarmuus
kuvaa sitä, että tunnetaan tapahtuma, mutta sen realisoituminen on epävarmaa, kun taas
potentiaalinen epävarmuus kuvaa tapahtumaa, jonka muoto itsessään on epävarma.
Nämä erilaiset tapahtumat vaikuttavat eri tavoin varautumiseen. (2018, 57.)

Samimian-Darashin ja Braunin käsitykset virtuaalisesta biologiasta tai epävarmuudesta
perustuvat virtuaalisen ja aktuaalisen suhteeseen (Samimian-Darash 2013, 3; Braun
2007, 17). Virtuaalisen vastakohta on aktuaalinen (Samimian-Darash, 3; Teoriapiikki
n.d.). Kun mahdollisena pidetyn asian erottaa ”varsinaisesta asiasta” vain olemassaolo
(Teoriapiikki n.d.), niin virtuaalinen sen sijaan aktualisoituu ”eriytymällä ja eroamalla:
aktuaalinen ei muistuta virtuaalista” (Teoriapiikki n.d.). Braun selkeyttää, että
virtuaalisuus viittaa siis ”potentiaalisuuteen, jota on kaikissa asioissa ja kaikissa
tilanteissa” (2007, 17), ja ”toisin kuin ’mahdollinen’, joka on todellisen vastakohta,
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virtuaalinen on todellista” (ibid.). Influenssaviruksen virtuaalisuus on Braunin mukaan
juurikin sitä, että on lukuisia eri mutaatioita ja niiden yhdistelmiä, jotka kaikki viruksen
nykyinen muoto tekee mahdolliseksi (ibid). Hänen mukaansa siis tuleva on jo läsnä
tässä hetkessä, mutta sen muotoa ei voida etukäteen tietää. Virtuaalinen ei myöskään ole
laskettavissa, sillä mikään algoritmi ei voisi käsitellä kaikkia mahdollisia
aktualisoitumisen muotoja (ibid., 19). Braun päättelee, että molekyylitason elämän
ymmärtäminen virtuaalisena muuttaa suhdettamme tulevaan, joka on nyt ”radikaalisti
auki” (ibid., 17) ja näyttäytyy usein katastrofaalisena. Hän siteeraa erästä
lintuinfluenssa-asiantuntijaa, joka informanttieni tavoin toteaa, että on enemminkin ajan
kysymys, milloin seuraava pandemia tulee (ibid., 17–18).

Influenssavirusten hahmottaminen potentiaalisena epävarmuutena tai virtuaalisena
asiana näkyy esimerkiksi siinä, miten eräs informanttini THL:ltä kuvailee kuuluisaa
tutkimusta, jossa kansainvälinen tutkimusryhmä muokkasi H5N1-influenssaviruksesta
frettien kesken ilmateitse leviävän (ks. esim. Herfst et al. 2012).
Helmi: Onks nää [kokeet, joissa muokataan virusgenomia] sit
kuitenkin jollakin tavalla niin kuin hyvä asia, että sitten on saatu
siitä [influenssasta] enemmän tietoa?
Pipsa: No mä itse ajattelisin, että se oikeesti on kakspiippunen asia.
Että se tiedon lisääntyminen varmasti on hyvä asia --. Mutta
toisaalta, nään myös niin, että tämmöisessä kokeessa voidaan
testata yhtä mahdollista evoluutioreittiä. Mut luonto on kyllä paljon
fiksumpi kuin ihminen laboratoriossa pystyy keskimään. Että siellä
oikeesti voi virusgenomissa tapahtua semmosia muutoksia, että tää
ei tavallaan ennusta, että se tulis menemään näin. Että sen
perusteella ei välttämättä voi sanoa, että oltais sen paremmin
varautuneita. Koska sillähän näitä juuri perustellaan, että
tavallaan valmiustarkoituksessa tehdään tämmöistä tutkimusta, että
tiedetään, kuinka se käyttäytyisi se virus sitten. Mutta se ei – se on
yks tapa, tai yks mahdollinen reitti, mitä se virus voi kehittyä ja
miten se voi muuntua, mutta se ei varmasti ole ainoa. Kyllä ne on
fiksumpia kuin me.

35

3.6 Yhteenveto: luku 3
Ottamatta yllä esiteltyä syvällisemmin kantaa filosofiseen keskusteluun mahdollisesta,
potentiasta, virtuaalisesta ja aktuaalisesta, Samimian-Darashin (2013) ajatuksena lienee
ennen kaikkea kiinnittää huomiota riskien monimuotoisuuteen4. Käsitän siis, että Braun
(2007) ja Samimian-Darash (2013) kuvaavat influenssapandemiauhkaa (hallinnan
kohteena) virtuaaliseksi. Kiinnostavaa on, että tulevan hallinnassa toimintaa ja ajattelua
eivät ohjaa vain yhdenlaiset (laskettavat) riskit, vaan mahdollisesti myös
määrittelemättömämpi epävarmuus, johon voi liittyä joitain erilaisia tietämisen ja
totuusväitteiden, interventioiden ja tekniikoiden sekä subjektivoitumisen muotoja
(Luova sopeutuminen viheliäisiin ekososiaalisiin murroksiin (WISE) -hankkeen
lukupiiri 18.5.2018). Ehdotan tässä luvussa, että tuleva influenssapandemia on
kansanterveydelliselle hallintajärjestelmälle Samimian-Darashin (2013) ja Braunin
(2007) muotoilemana virtuaalinen asia, eli potentiaalista epävarmuutta. Tulevaa
influenssapandemiaa voidaan kuitenkin myös hallita influenssaspesifisin keinoin, joiden
yhteydessä se muistuttaa enemmän mahdollista epävarmuutta eli laskettavaa riskiä (ks.
luku 5.3). Käsittelen näitä molempia puolia ja tämän uhkan moninaisia hallinnan
keinoja seuraavien lukujen aikana.
Olen tässä luvussa analysoinut influenssapandemiaa hallinnan kohteena, ja kuvannut,
mitä alan asiantuntijat kertovat kyseisestä uhkasta ja tiedosta, joka sitä koskee. Olen
tässä luvussa esitellyt riskejä käsittelevää sosiaalitieteellistä keskustelua ja
hallinnallisuutta käsittelevän lähestymistapani. Riskit ja epävarmuudet eivät siis ole
ainoastaan objekteja maailmassa, vaan niitä voidaan tarkastella nimenomaan hallinnan
muotoina. Riski ja kenties myös nykyisin epävarmuus ovat foucault’laisittain tulkitun
hallinnan ytimessä, eli ne ovat keskeisiä biopoliittisissa turvallisuusmekanismeissa.
Seuraavissa luvuissa puolestaan analysoin toimintaa, jota tulevaan
influenssapandemiaan kohdistuu. Aiheenani on siis biologiseen elämään liittyvän
tulevan epävarmuuden hallinta. Tarkastelen epävarmuuteen liittyviä teknologioita ja
teen alustavia havaintoja asiantuntijasubjekteista. Analysoin tässä tutkielmassa
teknologioita, jotka vastaavat mielestäni juuri tulevaan influenssapandemiaan
potentiaalisena epävarmuutena, eli tarkastelen, miten influenssapandemian
virtuaalisuutta voidaan hallita nykyhetkessä. Keskityn varautumiseen tulevan
4

Kiitän Turo-Kimmo Lehtosta tästä ajatuksesta, jonka sain kuulla Luova sopeutuminen viheliäisiin
ekososiaalisiin murroksiin (WISE) -hankkeen puitteissa järjestetyssä lukupiirissä 18.5.2018.
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epävarmuuden hallinnan keinona. Samimian-Darash (2013, 2) kuvailee, että tulevaa
influenssapandemiaa hallitaan erilaisin teknologioin, joissa tulevaa epävarmuutta
käsitellään eri tavoin. Kyseistä uhkaa voidaan hallita esimerkiksi riskiteknologioin tai
varautumisteknologioin, kuten varaamalla viruslääkkeitä ja laskemalla sairaaloiden
kuormitusta menneisiin pandemioihin ja kausi-influenssoihin perustuen (SamimianDarash 2013, 7–9). Omassa aineistossani juurikin hallinnan keinojen moninaisuus
näyttää ilmeiseltä, vaikken niistä kaikkia voikaan käsitellä tässä tutkielmassa.
Päätän luvun keskusteluun, jonka kävin Lassen kanssa. Mielestäni esimerkissä
kertautuu hyvin se, millaiseksi hallinnan kohteeksi tulevaa influenssapandemiaa ja
-viruksia on tässä luvussa kuvailtu.
Lasse: Eli kun influenssavirukset muuntuu kahden mekanismin
kautta: toinen on se, että ne vaihtaa geenejä keskenään tai sitten
tapahtuu tämmöisiä pistemutaatioita. Niin se, että missä se
tapahtuu ja milloin tulee se ratkaiseva mutaatio, tai tämmöinen
geenivaihto, joka vaikuttaa sitten siihen, et se leviää tehokkaasti
ihmisten kesken, niin kyllä se on tosi vaikee ennakoida. -- Ja mikä
tyyppi on se, joka sitten -- aiheuttaa seuraavan pandemian. Nyt me
ollaan puhuttu paljon näistä lintuinfluenssa H5N1-, H7N9-, H5N8
-tyypeistä…
Helmi: Niin, että niitä seurataan tarkasti?
Lasse: Niitä seurataan tarkasti, niistä on ilmoittamisvelvollisuus
IHR:n alla kaikista tämmösistä uusista, ihmisiin tarttuvista
eläinperäisistä viruksista. Mutta nyt esim. H7N9, joka on tosi
seurattu ja sitä pidetään uhkana – Kiinassa nimenomaan on ollut 5
tämmöstä epidemia-aaltoa – siltikään se ei vielä oo missään
tapauksessa osoittanut merkkejä, että se ois tehokkaasti ihmisestä
toiseen leviävä. Mutta että me ei voida tietää onko se se, joka
aiheuttaa seuraavan pandemian. Se saattaa olla jotain muuta ja
tulla täysin puun takaa. Nää on niitä asioita, mitä me ei tiedetä.
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4 Varautuminen
On kysytty, onko varautuminen näin epävarmassa tilanteessa
mahdollista tai edes järkevää. On kuitenkin vahvoja tekijöitä, jotka
puoltavat aktiivista toimintaa. Pahimmat uhkakuvat laajamittaisen
pandemian seurauksista ulottuvat kaikille yhteiskunnan
toimintaalueille, jopa häiriten yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja.
Ensimmäistä kertaa historian aikana pystymme lisäksi seuraamaan
uuden influenssaviruksen leviämistä ja muuntumista; siten meillä
on paremmat mahdollisuudet valmistautua pandemian syntyyn kuin
koskaan aiemmin. Päättäjien yksituumainen vastaus eri maissa on
siksi ollut: olisi vastuutonta olla varautumatta. (Eskola 2006)
Edellisessä luvussa hahmottelin hallinnan kohteena olevaa, tulevaa influenssapandemiaa
ja ehdotin, että sitä voisi luonnehtia virtuaaliseksi eli potentiaaliseksi epävarmuudeksi
Samimian-Darashin (2013) havaintojen mukaisesti. Esimerkiksi ihmiseen tarttuvia,
tappavia lintuinfluenssaviruksia on jo olemassa, mutta ne eivät ole vielä aiheuttaneet
pandemiaa, eli hallinnan kohteella ei ole vielä muotoa (Samimian-Darash 2013, 7), tai
ainakaan tarkkaa sellaista. Miten tällaista uhkaa, joka ei ole vielä aktualisoitunut,
voidaan nykyhetkessä kuitenkin hallita? Tulevaa, joka käsitetään riskiksi tai
epävarmuudeksi, voidaan hallita erilaisin keinoin, ja tässä luvussa analysoin erityisesti
sitä, miten juuri varautuminen on osa kansainvälistä ja kansallista uusien ja uudelleen
ilmaantuvien tartuntatautien hallintaa. Tarkastelen varautumiseen liittyvää suomalaista,
kirjallista aineistoa, kuten Suomen kansallista riskiarviota 2015, Yhteiskunnan
turvallisuusstrategiaa (2017) ja Kansallista varautumissuunnitelmaa
influenssapandemiaa varten (2012), ja käyn läpi lisää riskejä käsittelevää
sosiaalitieteellistä kirjallisuutta. Tämä luku pohjustaa seuraavaa lukua (5), jonka
aineisto kytkeytyy tiukemmin tutkimuskentällä tekemiini havaintoihin.

4.1 Varautumista ohjaavat dokumentit
EU:n pelastuspalvelumekanismin (ks. Euroopan neuvosto 2018) mukaisesti EU-maat
laativat kansallisen riskiarvion, jonka yhteenvedon ne toimittavat Euroopan komissiolle
joka kolmas vuosi (SKR 2015, 5; Sisäministeriö n.d.). ”Riskiarviossa kartoitetaan
erilaiset ihmisiä, ympäristöä, omaisuutta sekä kriittisiä järjestelmiä ja palveluja
uhkaavat riskit, joihin viranomaisten on toiminnassaan varauduttava”, kerrotaan
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sisäministeriön sivustolla (Sisäministeriö n.d.). Suomen kansalliseen riskiarvioon 2015
on ”valittu 21 tapahtumaskenaariota, jotka ovat Suomessa mahdollisia”, joista kuusi on
”laajasti yhteiskuntaan vaikuttavia tapahtumaskenaarioita” ja viisitoista ”vakavia
alueellisia tapahtumaskenaarioita” (SKR 2015, 5). Riskinarvion mukaan näistä ensin
mainitut skenaariot ovat vaikutuksiltaan niin laajoja, että ”niihin on varauduttava joka
tapauksessa riippumatta niiden todennäköisyydestä” (ibid., 5), eli niitä arvioidaan
”lähinnä niiden mahdollisten vaikutusten perusteella” (ibid., 12). Sen sijaan vakavia
alueellisia tapahtumia arvioidaan ”yhteisellä arviointikriteeristöllä, jotta eri skenaariot
saataisiin vertailukelpoisiksi” (ibid., 12), eli niiden todennäköisyyttä, vaikuttavuutta ja
itse tapahtuman arvion luotettavuutta arvioidaan (ibid., 12–13).
Yksi laajasti yhteiskuntaan vaikuttava tapahtumaskenaario on ”maailmanlaajuisesti tai
Suomen lähialueilla esiintyvät vakavat tarttuvat taudit ihmisiin” (SKR 2015, 24–27).
Tarkemmin kyseinen tapahtuma määritellään nimenomaan influenssapandemiaksi
(ibid., 24), ja sen kuvaillaan uhkaavan ”lähes kaikkia yhteiskunnan elintärkeitä
toimintoja” (ibid., 25). Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot tarkoittavat seitsemää
erilaista toimintoa, joiden turvaaminen on lähtökohta varautumiselle ”kaikilla
toimintatasoilla” (ibid., 14): näitä ovat esimerkiksi maan johtaminen, puolustuskyky
sekä väestön toimintakyky ja palvelut (ks. YTS, 2017, 14–24). Riskinarviossa
kuvaillaan, että influenssapandemian todennäköisyys on suuri, mutta sen aiheuttajaa,
ajankohtaa tai vakavuutta ”on mahdotonta tietää etukäteen” (ibid., 26), kuten
asiantuntijoiden haastatteluissa todettiin tämän tutkielman edellisessä luvussa.
Menneiden pandemioiden perusteella on kuitenkin tehty laskelmia esimerkiksi
sairaalahoitoa vaativien ihmisten määrästä ja kuolleisuudesta vakavuuksiltaan erilaisissa
pandemioissa (ks. KVIV 2012; SKR 2015, 24–26). Ihmisten ja tavaroiden lisääntyneen
liikkuvuuden katsotaan nopeuttavan pandemian leviämistä ja todennäköisimmän
aiheuttajan katsotaan olevan eläimistä ihmisiin tarttuvan uuden viruskannan (SKR 2015,
26). Itse riskiarvion laadusta todetaan, että ”influenssapandemiaa on tutkittu runsaasti ja
arviota voi pitää luotettavana” (ibid., 27).
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on vuonna 2017 neljättä kertaa laadittu (2017, 5)
valtioneuvoston periaatepäätös, ”joka yhtenäistää varautumisen kansallisia periaatteita
ja ohjaa hallinnonalojen varautumista” (ibid., 1). Suomen kansallinen riskiarvio ja
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia päivitetään täydentämään toisiaan (ks. ibid., 6).
Varautuminen tarkoittaa Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan ”toimintaa, jolla
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varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti
tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet normaaliolojen häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa” (YTS 2017, 9). Esimerkeiksi varautumisesta mainitaan
”valmiussuunnittelu, jatkuvuudenhallinta, etukäteisvalmistelut, koulutus ja
valmiusharjoitukset” (ibid.). Esimerkiksi valmiuslain mukaan ”valtioneuvostolla,
valtion hallintoviranomaisilla, valtion itsenäisillä julkisoikeudellisilla laitoksilla, muilla
valtion viranomaisilla ja valtion liikelaitoksilla sekä kunnilla, kuntayhtymillä ja muilla
kuntien yhteenliittymillä” on varautumisvelvollisuus poikkeusoloja varten (2011/1552 §
12; ks. myös pelastuslaki 379/2011). Uusin Yhteiskunnan turvallisuusstrategia korostaa
tämän lisäksi, että varautumiseen osallistuvat edellisten ohella esimerkiksi järjestöt,
kansalaiset, elinkeinoelämä, yliopistot ja tutkimuslaitokset ”suomalaisen
kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin” mukaisesti (2017, 5; 7). Yhteiskunnan
elintärkeistä toiminnoista pyritään huolehtimaan siis laajalla yhteistyöllä (ks. ibid., 7;
93). Tämän tutkimuksen aineistossa kokonaisturvallisuuden periaate näkyy käytännössä
esimerkiksi niin, että THL:n Terveysturvallisuusosastolla tehdään säännöllisesti
yhteistyötä maa- ja metsätalousministeriön alaisen elintarviketurvallisuusvirasto Eviran
kanssa. Influenssapandemiaan varautumisen vastuulliset ja toimivaltaiset viranomaiset
on esitelty tämän tutkielman luvussa 2.
Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa kuvataan varautumisen yleistä prosessia (2017,
9). ”Varautumisessa pyritään reagoinnin sijasta ennakointiin”, ja esimerkiksi
”toimintaympäristön muutostrendien seuranta” sekä valmiusharjoitukset lisäävät
”valmiuksia odottamattomissa tilanteissa” (ibid., 10). Lisäksi varautumisen arvioimisen
kerrotaan olevan osa varautumissuunnittelua, esimerkiksi auditointien ja asiantuntijaarviointien kautta. Keskustellessamme informanttien kanssa varautumisen prosessista
kuvan (2) avulla, eräs heistä (Sonja, STM) tiivistää, että ”siinä ajatus on nimenomaan
ennakoida, [että] mitä täytyy tehdä, jotta toimintakyky säilyy myös erityisissä,
yllättävissä, poikkeavissa tilanteissa”.
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Kuva 2: Varautumisen yleinen prosessi kuvattuna Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa 2017. Kuvan
käyttöön on kysytty lupa Turvallisuuskomitealta.

Influenssapandemiaa varten on oma, kansallinen varautumissuunnitelmansa (2012).
Kansallisen varautumissuunnitelman tavoitteeksi kerrotaan väestön terveyshaittojen
rajoittaminen (esimerkiksi rokotteilla [ks. tämän tutkielman luvut 5.3 ja 5.5]) ja
yhteiskunnan toimintojen jatkuvuuden turvaaminen (KVIV 2012, 7). Suunnitelmassa
kuvaillaan esimerkiksi rokotteiden hankintaprosessia ja eri tahojen vastuualueita ja
tehtäviä influenssapandemian eri vaiheissa. Siinä käsitellään influenssapandemiaa
edeltävänä toimintana esimerkiksi materiaalista varautumista (koskien
hengityksensuojaimia, lääkkeitä jne.). Sairaanhoitopiireillä, kunnilla ja hoitoyksiköillä
on omat influenssapandemiaan varautumisen suunnitelmansa. Suunnitelma perustuu
oletukseen vakavasta pandemiasta, kuten tämän tutkielman edellisessä luvussa todettiin.
(KVIV 2012.)

Suurimmalla osalla WHO:n jäsenmaista on jonkinlainen varautumissuunnitelma
influenssapandemiaa varten (ks. WHO 2011a, 1), eli tässä Suomi noudattaa
kansainvälistä trendiä. WHO julkaisi vuonna 1999 ensimmäisen oppaan kansallista ja
alueellista influenssapandemiasuunnittelua varten (ibid., 3), jonka jälkeen opasta on
päivitetty kolme kertaa (WHO 2017a, 10; myös Lakoff 2017, 96). Oppaassa kehotetaan
maita tarkastamaan ja päivittämään kansalliset suunnitelmansa WHO:n suunnitelman
mukaisiksi (WHO 2017a, 8). Toki WHO:n influenssaa koskevalla muulla toiminnalla,
kuten laboratorioverkostolla, on jo huomattavan pitkä historia (ks. esim. tämän
tutkielman luvut 2 ja 5.3). Suomen varautumissuunnitelmassa kuvaillaan, että 200041

luvun alun erilaisten ”kansainvälisten biouhkien” (vuoden 2001 pernaruttokirjeiden,
vuoden 2003 SARS-epidemian sekä vuodesta 2003 lähtien havaittujen H5N1influenssatapausten) sekä STM:n vuonna 2004 tekemän selvityksen myötä huomattiin,
että Suomen ”valmistautuminen biologiseen uhkaan eli laajaan tartuntatautiepidemiaan
tai pandemiaan oli vaillinainen” (KVIV 2012, 13). WHO sekä Euroopan yhteisö ja
Euroopan tautikeskus kannustivat jäsenmaita suunnitelmien tekoon (ibid., 13). Suomen
ensimmäinen kansallinen suunnitelma tehtiin vuonna 2006, ja se päivitettiin vuonna
2012 etenkin sikainfluenssakokemusten perusteella (KVIV 2012, 13). Eräs informantti
kuvailee, että ensimmäisellä kansallisella varautumissuunnitelmalla oli ”korkean
profiilin ulostulo”, niin että sitä esiteltiin esimerkiksi valtioneuvostolle. Tätä
varautumissuunnitelmaa edelsi KTL:n (THL:n edeltäjän) oma suunnitelma, joka oli
laadittu 10 vuotta ennen laajempaa, kansallista suunnitelmaa (Hovi 2006).

On yllä esitetyn valossa ilmeistä, että varautuminen on vakiintunut termi
tutkimuskentälläni, ja luvussa 5 syvennytään sen ilmenemiseen tarkemmin. Suomen
varautumista ohjaavassa Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (2017) ja Kansallisessa
riskinarviossa 2015 huomioidaan influenssapandemia yhtenä ”tapahtumaskenaariona”,
ja lisäksi uhkaa varten on myös oma kansallinen varautumissuunnitelmansa (KVIV
2012). Tämän tutkimuksen aineisto ei sovellu syvälliseen katsaukseen
influenssapandemiaan varautumisen historiasta Suomessa tai muualla maailmassa,
mutta etenkin sosiaalitieteellisen kirjallisuuden perusteella vaikuttaa siltä, että siihen
ennalta varautuminen on jo muutamien vuosikymmenien ajan ollut jokseenkin tavallista
monissa maissa (esim. Samimian-Darash 2013; Keck 2015; Mason 2010; Lowe 2010;
ks. myös globaalista hallinnallisuudesta: Jappah & Smith 2015; ks. myös Suomen
huoltovarmuuden historiasta: Aaltola et al. 2016, luku 2). Tarkastelen seuraavaksi,
miten tällaista tulevan epävarmuuden hallintaa on analysoitu sosiaalitieteissä ja miten
itse hallinnassa on tapahtunut muutoksia muutamien viimeisten vuosikymmenien aikana
juuri terveyden saralla.

4.2 Tulevan epävarmuuden hallinta
Riskejä ja turvallisuutta etenkin etnografisesti tutkineet sosiaalitieteilijät esittävät, että
epävarmaa tulevaa voidaan nykyhetkessä hallita eri tavoin. Yksi tulevan hallinnan
keino, ehkäisy (eng. prevention), perustuu todennäköisyyslaskentaan, jossa menneiden
tapahtumien perusteella voidaan laskea, miten tulevaan kannattaa nykyhetkessä
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suhtautua (Samimian-Darash 2013, 11; Lakoff 2017, 7). Vakuutusta voi pitää hyvänä
esimerkkinä ”ennakoivasta käytännöstä, joka muuntaa tulevat ja mahdolliset uhat
tarkasti määriteltäviksi objekteiksi” (Helén 2016, 115, kursiivi alkuperäinen; ks. myös
Lakoff 2017, 101), eli joka ”koostaa ihmiselämää riskeiksi” (Helén 2016, 114). Myös
esimerkiksi epidemiologia käsittelee sairauksia yleensä riskinä, jolloin niitä voidaan
erinäisin interventioin pyrkiä tiettyjen väestönryhmien kohdalla ehkäisemään (ibid.,
114–118). Lakoff luonnehtii tällaisen riskienhallinnan perustuvan aktuaariselle
logiikalle (2015; 2017). Esittelen tätä tarkemmin seuraavassa alaluvussa. Antropologi
Meg Stalcupin mukaan ehkäisyssä mahdollisen tapahtuman ja sen seurausten välillä on
suora suhde, ja epävarmuus johtuu liian vähäisestä informaatiosta (2015, 73–74).
Edellisessä luvussa (3.4.2) totesin, että kun sosiaalitieteilijät pyrkivät kuvaamaan
tulevan hallinnan erilaisia logiikoita ja käytäntöjä, viitataan riskeillä ja riskienhallinnalla
yleensä juuri ”mahdollisen laskentaan” (Helén 2016, 109), eli riskeihin, jotka
muodostuvat todennäkköisyyslaskennan kautta (ibid., 111; O’Malley 2011, 54–55;
Samimian-Darash 2013, 4; Lakoff 2015; 2017). Tällaisen riskikäsityksen on tunnistettu
jättävän liian vähän tilaa tulevan ennustamattomuudelle (Helén 2016, 124–125), eli sen
kuvaamiselle, että on tulevaa epävarmuutta, joka ei ”jäännöksettä alistu laskettavaksi”
(Helén 2016, 125). Niinpä esimerkiksi Ulrich Beckin riskiyhteiskuntateoriasta lähtien
sosiaalitieteissä on kiinnostuttu mittaamattomista riskeistä ja niiden hallinnasta (ks.
luvut 3.4 ja 3.5; myös Samimian-Darash 2013, 5; Samimian-Darash 2016, 361;
O’Malley 2011, 41; Zeiderman 2015, 185–188).
Etenkin historioitsija ja filosofi François Ewaldin (2002) mukaan eräs tulevan
epävarmuuden hallinnan prinsiippi, erityisesti vaikeasti laskettavien uhkien kohdalla, on
ennaltaehkäisy (eng. precaution), josta Helén puhuu ”ennalta varovaisuutena” (Helén
2016, 125; ks. myös Lakoff 2017, 19; Samimian-Darash 2016, 362). Siinä huomioidaan
pahin mahdollinen tapahtuma ja yritetään estää se, myös sellaisissa tapauksissa, joissa
uhkaan johtavia kausaalisia suhteita ei olisi vielä välttämättä tieteellisesti osoitettu
(O’Malley 2011, 27–29; Ewald 2002, 286; Lakoff 2017, 19). Sosiologi Pat O’Malley
kuvaa, että ennaltaehkäisy perustuu olettamukseen, että uhka on ehkäistävissä (2011,
49). Epävarmuutta voidaan siis ennaltaehkäistä esimerkiksi kieltämällä
geenimanipulointi ruoantuotannossa, vaikkei sen mahdollisia vaikutuksia olisi vielä
täysin selvitetty (ks. Helén 2016, 125). Tämän lisäksi ennaltaehkäisyä sovelletaan
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ilmastonmuutokseen liittyvissä uhissa (ks. O’Malley 2011, 46–47; Anderson 2010,
788–789).
Ennaltaehkäisyä lähellä oleva tulevan epävarmuuden hallinnan muoto on
spekulatiivinen estäminen (eng. pre-emption). O’Malley kuvailee, että tässä mallissa
toiminta oikeutetaan nimenomaan tulevaan liittyvällä suurella epävarmuudella
tilanteessa, jossa toimettomuuden mahdolliset seuraukset olisivat katastrofaaliset (2011,
51–55). Tarkemmin tarkasteltuna huomataan, että vaikka tulevaisuus onkin avoin, sitä
voidaan hallita ikään kuin se tunnettaisiin: esimerkiksi Yhdysvallat aloitti ”ennalta
ehkäisevän sodan” Irakissa vuonna 2003, aivan kuin joukkotuhoaseita todella olisi
olemassa (ibid., 2011, 54; ks. myös O’Malley 2012, 26:55–28:02; Stalcup 2015, 71–
73). Stalcup lisää, että tässä muutetaan tai kuvitellaan potentiaalinen epävarmuus tai
virtuaalisuus tiettyyn muotoon, johon voidaan sitten reagoida (2015, 72; 74).
Maantieteilijä Ben Anderson tulkitsee, että jos ennaltaehkäisyllä puututaan tapahtumiin,
jotka ovat jo jollakin tapaa olemassa ja joiden ei haluta etenevän, niin estämisessä
puututaan asioihin ennen kuin niitä on määritelty varmoiksi (Anderson 2010, 789–790).
Yksi tulevan epävarmuuden hallinnan muoto on varautuminen (eng. preparedness), jota
esimerkiksi Lakoff (2017) on tarkastellut laajasti. Hänen mukaansa tällä vastataan
yleensä vaikeasti laskettaviin, katastrofaalisiin uhkiin, mutta kuitenkin niin, että uhkaa
ei pyritä estämään (ibid., 19). Sen sijaan varautumisessa tuotetaan tietoa uhkaavan
tapahtuman mahdollisista seurauksista esimerkiksi simulaatioiden ja skenaarioiden
avulla, niin että havaittuihin heikkouksiin voidaan puuttua jo ennen uhkatilanteita (ibid.,
19; ks. myös O’Malley 2011, 50–51). Lakoffin teoksesta voi tulkita, että varautumisen
mallissa tulevien uhkakuvien tarkka hahmottaminen ei ole välttämätöntä (niin kuin ehkä
spekulatiivisessa estämisessä), sillä tavoitteena on enemmänkin minkä tahansa häiriön
seurausten minimoiminen, eli valmius mitä tahansa uhkaa kohtaan (ks. esim. Lakoff
2017, luku 4; ks. myös Stalcup 2015, 74; Cañada 2018, 52–53). Stalcup, joka puhuu
tosin ennakoinnista (eng. anticipation) eikä varautumisesta, kuvailee, että ennakoinnissa
odotetaan valppaina sellaisen uhkan tapahtumista, jolla ei ole vielä tarkkaa muotoa, eli
uhkan, joka on potentiaalista epävarmuutta (2015, 74). Lakoffin mukaan varautumisessa
toimitaan ikään kuin katastrofi tulisi kuitenkin tapahtumaan (2017, 19), toisin kuin
esimerkiksi ennaltaehkäisyssä, jossa tuleva uhka pyritään kokonaan torjumaan
(O’Malley 2011, 49).
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Suomen kansallisessa riskiarviossa 2015 todetaan, että ”influenssan ja sen leviämisen
ehkäisy onnistuu vain hyvin rajoitetusti” (ibid., 25), mikä viittaa siihen, että sen
hallinnassa painotetaan enemmänkin seurausten lieventämistä kuin koko uhkan
ehkäisyä. Kansallisessa varautumissuunnitelmassa tosin kuvaillaan, että estämällä
pandemiauhkaa aiheuttavan influenssaviruksen tarttumista tuotantoeläimistä ihmisiin,
voidaan mahdollisesti estää tai viivästyttää pandemian alkamista, mutta tieteellinen
näyttö tällaisten torjuntatoimien tehosta on vähäinen (KVIV 2012, 54; 130–134).
Tyypillisiä varautumisen tekniikoita ovat Lakoffin mukaan esimerkiksi
varhaisvaroitusjärjestelmät, valmiusharjoitukset, valmiusvarastointi ja kapasiteetti
kriisiajan kommunikointiin (2017, 20), joita kaikkia käsitellään esimerkiksi
Kansallisessa varautumissuunnitelmassa influenssapandemiaa varten (2012).
Alaluvussa 4.1 kuvatuissa dokumenteissa todettiin, että Suomessa varaudutaan
influenssapandemiaan, ja että sen todennäköisyyttä pidetään suurena ja että se uhkaa
lähes kaikkia yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, mutta samalla sen aiheuttajaa,
vakavuutta tai ajankohtaa ei voida tietää etukäteen. Kuvailen seuraavassa luvussa
tarkemmin, miten myös geneerinen hätätilaan varautuminen ilmenee
influenssapandemiaan varautumisessa. Lisäksi tutkielman teon aikana huomasin, että
yhteiskunnan, ja etenkin terveydenhuoltojärjestelmän, kykyä kohdata laajoja
terveysturvauhkia arvioidaan esimerkiksi Kansainvälisen terveyssäännöstön
toimeenpanoa tarkastelevassa JEE-arvioinnissa, jonka osoittamia mahdollisia
heikkouksia pyritään korjamaan valmiuden lisäämiseksi (ks. esim. GHSA 2018).
Tarkastelen siis tässä tutkielmassa juuri tulevaan epävarmuuteen varautumista, vaikka
muitakin tulevan hallinnan keinoja on toki käytössä tähän uhkaan liittyen. En tarkastele
myöskään torjuntatoimia, joita käytetään pandemian käynnistyttyä (esim. KVIV 2012,
54–56).
Ylempänä esitellyt erilaiset tulevan epävarmuuden hallinnan keinot (ehkäisy,
ennaltaehkäisy, spekulatiivinen estäminen, varautuminen) viittaavat siihen, että
tulevasta voidaan tehdä nykyhetkessä interventioiden kohde erilaisin tavoin (Lakoff
2017, 7). Nämä erilaiset tulevan hallinnan logiikat ja niihin liittyvät keinot eivät sulje
toisiaan pois, eli yhtä ja samaa uhkaa voidaan lähestyä monin eri tavoin (Anderson
2010, 788). Anderson muotoilee, että ennaltaehkäisy, estäminen ja varautuminen
perustuvat tulevaisuuden käsittämiseen ”häiritsevänä yllätyksenä” (ibid., 791). Kaikki
nämä puolestaan edellyttävät tulevan tuomista nykyhetkeen esimerkiksi laskennan,
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performanssin tai kuvittelun kautta (ibid., 791). Samimian-Darash (2013) tunnistaa
kolme erilaista teknologiaa, joilla hänen potentiaaliseksi epävarmuudeksi
tulkitsemaansa, tulevaa influenssapandemiaa hallitaan Isrealiessa: riskin teknologialla
(tuleva muutetaan laskettavaksi riskiksi [ibid., 2]), valmiusteknologialla (tuntemattoman
tulevan kuvittelu ja sen realisointi [ibid., 2; 5; 8–9]) ja tapahtumateknologialla
(potentiaalinen epävarmuus säilyy ja tulevaa hallitaan epävarmana [ibid., 2]). Hän
kuvailee, miten kaikki nämä ovat havaittavissa influenssapandemiaan varautumisessa
(viruslääkkeiden varaaminen, kuolleisuuden laskeminen menneiden epidemioiden
perusteella ja oireisiin perustuva seuranta [ibid., 7–11]).
Tahdon vielä selventää, että tulevan, ja etenkin jo käynnissä olevan
influenssapandemian hallinnassa hyödynnetään merkittävästi kaikkea kertynyttä tietoa
menneistä epidemioista ja tunnetuista taudinaiheuttajista sekä tietysti uusista
taudinaiheuttajista aina sitä mukaa kun tietoa niistä saadaan kerättyä. Tätä tietoa
voidaan hyödyntää esimerkiksi matemaattisessa mallinnuksessa, jolla pyritään
kuvaamaan epidemian leviämistä populaatiossa tai erilaisten interventioiden
tehokkuutta päätöksenteon tueksi. (Ks. mallintamisesta: esim. Anderson 2010, 784; Van
Kerkhove & Ferguson 2012; Gambhir et al. 2015; Pan-InfORM 2009; Lee et al. 2013).
Pandeemisista potentiaalia omaavia virustyyppejä vastaan voidaan kehittää myös
rokotteita (ks. luvut 5.3 ja 5.5; myös esim. WHO 2018g; FDA 2018). Jóse Cañada
muistuttaa osuvasti, että laskettavat riskit sekä mittaamaton epävarmuus ohjaavat
molemmat influenssapandemiaan varautumista ja siihen vastaamista (2018, 42; 59).

Seuraavassa alaluvussa kuvailen tarkemmin, miten Lakoffin mukaan kansanterveys
perustuu laskettavan riskin hallintaan, mutta kuitenkin niin, että nykyisin sovelletaan
myös ”valppautta” tai varautumista. Varautumisen logiikka vaikuttaa yleistyneen
hallintapyrkimyksissä, jotka kohdistuvat ”elämän potentiaaleihin” (Helén 2016, 346) tai
virtuaalisiin asioihin (Braun 2007; Samimian-Darash 2013), joita uusien ja uudelleen
ilmaantuvien tartuntatautien ja influenssapandemian voidaan katsoa edustavan EIDdiskurssissa. Muutoksen esitetään liittyvän erityisesti siihen, että menneisiin
epidemioihin perustuvat riskinlaskennan ja -hallinnan keinot eivät aina vaikuta
riittäviltä uudenlaisten tartuntatautiuhkien hallinnassa (ks. esim. Lakoff 2015, 40–41;
2017; Keck 2015, 166; Lakoff & Collier 2015).
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4.3 Varautuminen ja kansanterveys
Lakoff on tutkinut laajasti sitä, miten varautumisen logiikka on yleistynyt juuri
kansanterveydellisten ongelmien hallinnassa (esim. 2015, 51; 2017). Hän on
kartoittanut teoksessaan Unprepared: Global Health in a Time of Emergengy (2017),
miten parin viimeisen vuosikymmenen aikana on kehkeytynyt globaalin
terveysturvallisuuden ”koneisto”, jota hän kuvaa kokoelmaksi erilaisia elementtejä,
jotka on adaptoitu esimerkiksi väestönsuojelusta, kansanterveydestä ja hätätilojen
hallinnasta (ibid., 7; luku 2). Tarkastellessaan erikseen Yhdysvaltoja, hän huomaa, että
kansallisella varautumisella voidaan hallita hyvin erilaisia uhkia, kuten terrorismia,
luonnonkatastrofeja ja pandemioita (2017, 15), ja hän jäljittää sen juuret tarkemmin
kylmän sodan ydinaseiskuihin ja asutuskeskuksiin kohdistuviin ilmaiskuihin
varautumiseen (ibid., 21). Hän kuvaa yksityiskohtaisesti, miten turvallisuussektorilla
Yhdysvalloissa alettiin käsittää aiemmin ”luonnon” aiheuttamat epidemiat myös
mahdollisena terrorismin välineenä, mikä edesauttoi varautumisen logiikan leviämistä
terveyssektorille (2017, 50–52). En voi päätellä tämän avulla juurikaan mitään Suomen
varautumisen historiasta, mutta tutkielmaani osallistuneet informantit kommentoivat,
että Yhdysvaltojen rooli on ollut merkittävä esimerkiksi juuri vuonna 2014 perustetun
Global Health Security Agendan (GHSA) eteenpäin viemisessä globaalisti (ks. GHSA
2018) ja että Yhdysvallat korostaa nimenomaan bioterrorismiin varautumista. GHSAohjelma on 44 maan ja kansainvälisen järjestön ”yhteistyöfoorumi”, joka tähtää
kansallisten terveysjärjestelmien ja tartuntatauteihin varautumisen parantamiseen (STM
2015). Suomi toimi ohjelman puheenjohtajana vuonna 2015 (STM 2018a). Lakoff
mainitsee vielä vanhemman aloitteen vuodelta 2001 (Global Health Security Initiative,
GHSI), jonka perusti Yhdysvaltojen terveysministeri Tommy Thompson globaalin
terveysturvallisuuden edistämiseksi (2017, 59–60; ks. GHSI n.d.).

Lakoffin sanoma on, että globaali terveysturvallisuus on terveyttä koskevana regiiminä
muodostunut tilanteessa, jossa etenkin uudet ja uudelleen ilmaantuvat tartuntataudit
ovat osoittaneet haasteeksi kansallisiin toimijoihin ja tilastolliseen analyysiin
nojautuville kansanterveysjärjestelmille (Lakoff 2017, 73; 78). Taustalla vaikuttivat
esimerkiksi vuoden 2003 SARS-epidemia ja vuoden 2004 lintuinfluenssaviruksen
H5N1 uudelleenesiintyminen (Lakoff 2017, 111). Lakoff kuvailee, että vuonna 2007
Maailman terveysjärjestö esitti ”globaalia terveysturvallisuutta” vastauksena tähän
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muuttuneeseen tilanteeseen (2017, 77–78; 5), jossa uusia tauteja ilmenee
ennennäkemättömällä vauhdilla (ks. WHO 2007). WHO:n kansainvälinen
terveyssäännöstö uudistettiin vuonna 2005 tukemaan uusiin ja uudelleen ilmaantuviin
tartuntatauteihin varautumista (2017, 10; 83–91; ks. myös WHO n.d.; WHO 2007, 12).
Uudistuksen myötä luotiin esimerkiksi hallinnollinen kategoria, “kansainvälinen
kansanterveydellinen uhka”, jotta uusiin uhkiin voidaan vastata nopeasti (Lakoff 2017,
7; 83–91), olivat ne sitten uuden taudinaiheuttajan tai esimerkiksi kemiallisten aseiden
aiheuttamia (WHO 2018d; ks. PHEIC: tämän tutkielman luku 2). Maita velvoitetaan
parantamaan tartuntatautien valvontaa sekä kehittämään kykyään hallita niitä, ja
epidemiologisen tiedon lähteiksi tunnistettiin valtiollisten toimijoiden lisäksi
esimerkiksi media (ks. Lakoff 2017, 85–86).
Lakoff (2015; 2017, luku 4) tarkastelee, miten väestön terveyden hallinnassa näkyvät eri
tavat käsitellä tulevaa epävarmuutta: kansanterveys on perustunut pitkälti tilastolliseen
päättelyyn, mutta hän esittää, että tämän rinnalla varaudutaan sellaisiin yllättäviin
uhkiin, jotka eivät ole tilastollisen menetelmien kautta hahmotettavissa (esim. 2017, 20;
103; 2015, 40). Lakoff tarkastelee siis omien sanojensa mukaan Foucault’n
analysoimien turvallisuusmekanismien muutosta eli ”välineiden, jotka on sunniteltu
hallitsemaan kollektiivista elämää uhkaavia asioita” (2017, 99; myös 2015, 40–45; ks.
myös Zeiderman 2015, 185–186; Samimian-Darash 2016, 360–362.) Foucault’n
(2010b) analysoimassa biopoliittisessa hallinnassa ja sen turvallisuusmekanismeissa,
joita Lakoff luonnehtii aktuaariseen logiikkaan perustuvaksi riskienhallinnaksi,
tartuntatautien haittoja minimoidaan esimerkiksi rokotteilla, mikä vaatii tartuntataudin
hahmottamista tilastollisin menetelmin (Lakoff 2015, 42). Taudin esiintymisen riski
yksilölle tai eri väestöryhmille voidaan laskea ja taudit nähdä säännönmukaisina
ilmiöinä (ibid., 42–43; 2017, 100), jolloin niitä voidaan hallita rationaalisella
suunnittelulla ja kustannustehokkailla interventioilla (Lakoff 2015, 43; 45; Foucault
2000a, 215–216; 2003, 246–249; 2010b, 69–72). Lakoff kuvailee, että tällainen
tilastolliseen analyysiin perustuva riskinarviointi ja -hallinta yleistyivät etenkin 1800luvun alussa, mikä näkyy esimerkiksi eläkkeiden, teollisuudessa sattuneiden
onnettomuuksien ja kansanterveyden hallinnassa (Lakoff 2015, 43–44; Foucault 2010b,
70–74; ks. myös tämän tutkielman luku 3.4.2). Tämä ”aktuaarinen päättelytyyli” on yhä
vallitsevana kansanterveydellisessä tautien hallinnassa (2015, 45; 2017, 102), tai kuten
Helén toteaa, tilastollinen analyysi on kansanterveystyön vankkana perustana (Helén
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2016, 117; ks. esim. Foucault 2000a, 215–216). Tällaisia riskienhallintaan perustuvia
turvallisuusmekanismeja Lakoff luonnehtii Foucault’hon viitaten väestön
turvallisuudeksi (eng. population security), ja kuvaa ehkäisyn (eng. prevention) olevan
sille ominainen logiikka tartuntatautien kohdalla (Lakoff 2017, 38-40).
Lakoff kuvailee, että 1900-luvun viimeisten vuosikymmenien aikana on voitu havaita
toisenlaisia turvallisuusmekanismeja tartuntatautien kohdalla. Hänen mukaansa
sosiologit Francis Chateauraynaud ja Didier Torny hahmottavat muutoksen nimeämällä
kaksi erilaista teknokraattista lähestymistapaa: riskienhallinnan ja valppauden (eng.
vigilance; 2017, 102–103). Valppautta sovelletaan tilanteissa, joissa vaarallista tulevaa
ei voida hahmottaa laskemalla ja joissa tulee varautua yllätyksiin (2017, 103).
Aktuaaristen välineiden (esim. ”life table” [ks. Lakoff 2017, 101]) sijaan valppaudessa
hyödynnetään vartioimiseen tai vahtimiseen perustuvia keinoja. (Lakoff käyttää
englanniksi ilmaisua sentinel devices. Sentinel tarkoittaa vartiosotilasta, mutta sanaa
käytetään myös lääketieteessä tarkoittamaan indikaattoria, joka ilmoittaa taudista [ks.
Oxford Dictionaries 2018].) Nämä varoittavat mahdollisimman aikaisin vaaran
ilmenemisestä (2017, 103) ja niitä sovelletaan, kun on pakko tehdä päätöksiä nopeasti
puutteellisesta tiedosta huolimatta (2015, 40; 45; 2017; 103). Esimerkeiksi tällaisista
keinoista tai välineistä hän mainitsee muun muassa tautien oireseurannan (2015, 45–46;
2017, 103–104). Oireseurannassa pyritään havaitsemaan epidemia mahdollisimman
varhain jo ennen diagnooseja esimerkiksi etsimällä poikkeamia käsikaupan
lääkemyynnissä tai päivystyspoliklinikkakäynneissä (ks. THL 2018c). Myös
esimerkiksi lintujen influenssaviruksia voidaan seurata (Lakoff 2015, 45–46; 2017,
103–104; ks. Machalaba et al. 2015). Hän huomauttaa, että tällaiset keinot vain
hälyttävät, että merkittävä tapahtuma on käynnistynyt, joten niitä täydennetään usein
erilaisin varautumissuunnitelmin, joita esimerkiksi tilannetta hallitsevien viranomaisten
tulee seurata (2015, 46), eli ne ovat osana laajempaa varhaisvaroitus- ja
reagointijärjestelmää (eng. alert-and-response [2017, 104]). Kyse on laajemmin
Lakoffin mukaan uudenlaisista turvallisuusmekanismeista, joissa suhtautumista
tauteihin ohjaa varautumisen logiikka ja joissa esimerkiksi juuri vartiointiin perustuvat
keinot ylläpitävät jatkuvaa valppaustilaa (2015, 41; 45). Tulkitsen, että hän ehdottaa
elintärkeiden systeemien turvallisuuden olevan esimerkki siitä, miten Foucault’n
analysoimat biopoliittiset turvallisuusmekanismit tai turvallisuuden keinovalikoimat
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ovat muuttuneet (ks. Lakoff 2017, 38–39; 114; Collier & Lakoff 2015; myös Foucault
2010b; ks. elintärkeiden systeemien turvaaminen: tämän tutkielman luvut 3.4.2 ja 4.1).
Lakoff esittää, että esimerkiksi WHO:n reaktiossa vuoden 2009 sikainfluenssaan sekä
tämän reaktion kritiikissä näkyvät näiden erityyppisten turvallisuusmekanismien
jännitteisyys (2015, 54–55): pandemiaa seurasivat valitukset ja selvitykset liittyen
siihen, että toiminnan ei nähty vastanneen pandemian vakavuutta, eli esimerkiksi
rokotehankinnat, joista monet länsimaat olivat tehneet ostosopimuksia lääkeyritysten
kanssa etukäteen, saivat kritiikkiä osakseen (ks. 2017, 109–112). Uuden
taudinaiheuttajan levitessä epidemian vahingollisuutta ei voida päätellä hänen mukaansa
aiemmin kertyneen tiedon perusteella (2015, 54), kuten säännöllisesti esiintyvien
tartuntatautien kohdalla, vaan torjuntatoimia muutetaan kertyvän tiedon mukaisesti
reaaliajassa epidemian ollessa jo käynnissä (2015, 47; 54; ks. myös reaaliaikainen
tilastollinen analyysi ja sikainfluenssa: Van Kerkhove & Ferguson 2012). Lakoff erottaa
siis tällaisen reaaliaikaisen terveyden hallinnan aktuaarisista lähestymistavoista (2015,
47). Lakoff myös tulkitsee, että kerryttämällä tietoa uudesta taudinaiheuttajasta ja sen
esiintymisestä pyrittiin pandemiatilanteessa siirtymään valppaudesta riskienhallintaan
(2015, 48), mutta tästä huolimatta esimerkiksi päätökset rokotteisiin liittyen oli tehtävä
ennen tietoa muun muassa pandemian vakavuudesta (2015, 48; 2017, 107; ks. myös
tämän tutkielman luku 3.3). Tiedon puutteesta huolimatta viranomaisten tulee siis
toimia uudessa, yllättävässäkin tilanteessa (Lakoff 2017; 103; 107; 113). Lakoff
kirjoittaa, että tulevan katastrofin hallinnassa riskinarviointi ei suojaa päätöksentekijöitä
vastuulta tai syyllisyydeltä. Ei riitä, että toteaisi riskin olevan mitätön, vaan myös
yllätyksiin on varauduttava. (Lakoff 2017, 103.) Influenssapandemian tapauksessa
esimerkiksi Kansanterveyslaitoksen ylijohtaja toteaa, että ”olisi vastuutonta olla
varautumatta” (Eskola 2006).

4.4 Todellisuus vs. skenaario
Olen esitellyt, että tuleva influenssapandemia on uhkana jokseenkin ennustamaton: sen
tapahtumisen todennäköisyyttä pidetään suurena, mutta sen tarkkaa muotoa ei voida
etukäteen hahmottaa. Influenssapandemia vaikuttaa uhkalta, joka vaatii Lakoffin (2015;
2017) kuvailemaa valppautta havaita nopeasti uusi epidemia ja kykyä toimia tilanteen
vaatimalla tavalla, jopa silloin kun tieto siitä on puutteellista. Influenssapandemiaa
hallitaan kuitenkin myös väestön turvallisuudelle ominaisin keinoin (aktuaarisin
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menetelmin). Menneiden pandemioiden perusteella on mahdollista laatia muun muassa
vakavuusskenaarioita, jotka kuvaavat arvioita esimerkiksi sairaalahoitojaksojen ja
kuolemantapausten määristä vakavuuksiltaan erilaisissa pandemioissa (ks. KVIV 2012,
49–51).
Kansallisessa varautumissuunnitelmassa influenssapandemiaa varten (2012) todetaan,
että ”aiemmista pandemioista kertyneeseen tietoon perustuva skenaario” ja siihen
liittyvät luvut (koskien esim. sairaalahoidon tarvetta ja kuolemantapauksia [ibid., 50])
ovat ”oletuksia, eivät ennusteita” (ibid., 49). Oletuksena on ollut vuoden 2006 ja 2012
varautumissuunnitelmissa, että noin kolmasosa väestöstä sairastuu kahden kuukauden
aikana ilman tehokasta rokotetta tai lääkitystä (ks. Hovi 2006; KVIV 2012, 49). Tapani
Hovi, joka toimi KTL:n pandemiatyöryhmän puheenjohtajana vuoden 2006
varautumissuunnitelman laatimisen aikana, kertaa, että ”heistä 11–36 000 tarvitsee
sairaalahoitoa ja 3 400–9 000 kuolee”, ja lisää, että ”todellisuudessa seuraava pandemia
voi vaikutuksiltaan olla lievempikin – mutta myös paljon pahempi”. Numerot edustavat
siis ”kuvitteellista pandemiaa”, joka on voimakkaampi kuin vuoden 1957 pandemia,
mutta lievempi kuin vuoden 1918 pandemia. (Hovi 2006.) Uudemmassa
varautumissuunnitelmassa todetaan, että uhka ”ilmenee hyvin epätodennäköisesti
suunnitelmassa esitetyllä tavalla” (2012, 24). Muutamat haastattelemistani
asiantuntijoista kuvailevat jokseenkin vastaavasti, että todellisuus ja skenaariot eivät
vastaa toisiaan, mikä kuvaa sitä, että kyse on uhkasta, joka voi realisoitua lukuisilla eri
tavoilla (ks. luku 3). Kuten luvussa 3.3. mainitsin, uudet ja uudelleen ilmaantuvat
tartuntataudit on ilmetessään koettu ”yllättäviksi”. Asiantuntija Pipsa (THL) kuvailee,
että
-- Tavallaan se varautuminen voi olla onnistunutta, tai se on vähän
sinne päin. Riippuen, että mitä oikeesti tapahtuu. Että ihan samalla
tavalla rokotekehitys voi olla onnistunutta. Et kuvitellaan, et se on
nyt tämän tyyppinen virus, joka on se seuraava pandemian
aiheuttaja ja lähdetään sitä vastaan kehittämään rokotetta, mut voi
myös olla, et se onkin sit joku ihan muu kanta, et se rokote ei sit
millään tavalla suojaa.
Lasse (THL) toteaa, kun keskustelemme poikkihallinnollisuuden toteutumisesta
influenssapandemiavarautumisessa, että ”-- se on aina näin, missä tahansa tilanteessa:
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sulla on suunnitelma, ja sit sulla on se tilanne. Ja miten hyvin se sit toteutuu, sitä ei voi
tietää.” Kimmo (THL) muistuttaa, että ”se on selvää, että -- emme pysty mallintamaan
tulevaisuutta, niin että voisimme tietää kaiken, mihin pitää varautua”.

WHO:n selvitys (2011b, 10) Kansainvälisen terveyssäännöstön toimimisesta vuoden
2009 sikainfluenssan hallinnassa kuvailee, että on olemassa taipumusta tulkita tulevien
influenssapandemioiden piirteitä, kuten esimerkiksi niiden vakavuutta, menneiden
influenssapandemioiden perusteella. Menneiden pandemioiden perusteella voitaisiin
esimerkiksi olettaa, että seuraavat influenssapandemiat ovat edeltäjiään lievempiä.
Selvityksessä muistutetaan kuitenkin, että neljä pandemiaa ovat lukumäärältään ”liian
vähän tämän tulkinnan tukemiseksi” (ibid., 10). Varmuuden puutteen todetaan olevan
tällä hetkellä todellisuutta määrittävä tekijä mitä tulee influenssaan, ja siksi olisi
selvityksen mukaan syytä painottaa esimerkiksi joustavuutta ja sopeutumiskykyä
odottamattomiin olosuhteisiin (ibid.). Juuri tällaiseen joustavuutta yllättävän uhkan
edessä korostavaan hallintaan paneudutaan tarkemmin luvussa 5.

4.5 Yhteenveto: luku 4
Tässä luvussa tarkastelin sosiaalitieteellisen kirjallisuuden avulla erilaisia tulevan
epävarmuuden hallinnan keinoja (ehkäisy, ennaltaehkäisy, spekulatiivinen estäminen ja
varautuminen). Näistä keskityin eniten varautumiseen, ja esittelin kansallisia linjauksia,
joihin influenssapandemiaan varautuminen perustuu Suomessa. Esittelin Andrew
Lakoffin (2015; 2017) näkemyksen siitä, että tartuntatautien hallinnassa aktuaariseen
logiikkaan perustuvan riskienhallinnan ohelle olisi yleistynyt eräänlainen jatkuva
valppaustila, joka ilmenee yllättävään tulevaisuuteen varautumisena. Lakoff (2015;
2017) luonnehtii tätä Foucault’n (2010b) tarkastelemien turvallisuusmekanismien
muutoksena. Tulevien tartuntatautien hallinta ei perustu siis vain tilastollisiin
menetelmiin, sillä etenkin täysin uudet taudinaiheuttajat ovat levitessään tilastollisen
analyysin kannalta haasteellisia, kun tietoa niistä on rajallisesti etukäteen saatavilla.
Tärkeää on siis uuden tiedon reaaliaikainen huomioiminen torjuntatoimissa. Totesin
lopuksi, että aineistoni mukaan todellisen influenssapandemian ei odoteta vastaavan
esimerkiksi varautumissuunnittelun taustalla olevia oletuksia tai skenaarioita, mutta
varautuminen on kuitenkin välttämätöntä (eli ”olisi vastuutonta olla varautumatta”
[Eskola 2006]). Tämä luku pohjustaa seuraavaa lukua (5), jonka aineisto kytkeytyy
tiukemmin tutkimuskentällä tekemiini havaintoihin. Seuraavassa luvussa analysoin
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varautumisen geneeriyttä korostavia teknologioita, joita Samimian-Darash voisi kutsua
tapahtumateknologioiksi. Kuvailen esimerkiksi valppautta, joka näkyy
maailmanlaajuisissa verkostoissa, normaalitoimintojen sujumisen korostamista sekä
resilienssiä, joita asiantuntijasubjekteilta toivotaan suuren epävarmuuden kontekstissa.
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5 Havaintoja kentältä – tulevan epävarmuuden hallinnan
teknologioita
-- Tavallaan se torjuntainfrastruktuuri kansallisesti, sekä sitten
kaikki menetelmät ja osaaminen ja oikeet kontaktit ja tiedonsaannin
varmistaminen – niin kaikki tämmöset pitäs olla kunnossa ennen
kun mitään tapahtuu, mitään semmosta vakavampaa. (Pipsa, THL)
Edellisissä osioissa olen kuvaillut, että tulevaa influenssapandemiauhkaa voisi kuvailla
potentiaaliseksi epävarmuudeksi. Influenssavirukset voivat aktualisoida lukuisin eri
tavoin, joko erilaisiksi pandemioiksi tai ei. Lisäksi uuden virustyypin aiheuttaman
influenssapandemian olennaisten piirteiden kuvaaminen vaatii tiedon kumuloitumista,
ja varautumisen perustaksi laadituttujen skenaarioiden muistutetaan vastaavan
”kuvitteellista pandemiaa” eikä suoraan todellisuutta. Miten viranomaiset ja heitä
tukevat muut asiantuntijat, joilla on lain säätämä velvollisuus influenssapandemiaan
varautumiseen, hallitsevat nykyhetkessä tätä tulevaa epävarmuutta? Tässä luvussa
analysoin muutamia keskeisimpiä teknologioita, joita asiantuntijat korostavat
aineistossani influenssapandemiaan varautumiselle merkittäviksi.

5.1 Prototyyppi
Se [influenssapandemiaan varautuminen] on tämmönen prototyyppi
isoon infektioepidemiaan – muuhunkin pandemiaan –
varautumisesta. (Matias, THL)
Suomen kansallisessa riskiarviossa 2015 ei käsitellä muita mahdollisia taudinaiheuttajia
pandemialle kuin influenssavirusta (2015, 24–27). Kenttätöideni aikana THL:llä selvisi,
että monen asiantuntijan mukaan influenssapandemiaan varautuminen toimii muihin
laajoihin tartuntatautiuhkiin varautumisen mallina. Myös Kansallisessa
varautumissuunnitelmassa influenssapandemiaa varten (2012) todetaan, että
”pandemiaan varautuminen tehostaa samalla olennaisesti Suomen valmiutta torjua mitä
tahansa laajaa kansainvälistä tai globaalia epidemiaa” (ibid., 24; ks. vastaavasti
Yhdysvalloissa: Lakoff 2017, 36). Kenttätöiden alkuvaiheessa juttelimme pitkän tovin
erään asiantuntijan kanssa. Muistiinpanoni tapaamisesta kuuluvat seuraavasti:
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Influenssapandemian varautumissuunnitelma on prototyyppi
infektiotautien varautumissuunnitelmasta, jossa on asiantuntijoiden
mukaan ne komponentit, joita pandemiaan varautumiseen tarvii,
kuvaili informantti. Hän on itse ajatellut – kokemuksen perusteella
– että hyvä, hyvin päivitettävä influenssapandemiasuunnitelma
muodostaa niin hyvän lähtökohdan pandemioille, eli jos tehtäis
geneerisempi [suunnitelma], niin sitä ei tarvita. ”Toi muodostaa
riittävän hyvän lähtökohdan lähteä liikkeelle”, hän totesi.
Kiinnostuin prototyyppiajatuksesta ja toin sen esiin haastatteluissa. Myötäilyn lisäksi
noin puolet asiantuntijoista esittävät myös kritiikkiä ajatusta kohtaan. He kuvailevat,
ettei varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten ole tarpeeksi ”geneerinen”,
muun muassa siksi, että siinä käsitellään rokotteita, joita ei kaikkia taudinaiheuttajia
vastaan ole olemassa. Esimerkiksi Anssi THL:ltä kuvaa, että useammassa maassa on
jonkinlainen influenssapandemiasuunnitelma, jonka taustalla on ajatus sen
sovellettavuudesta muihin uhkiin. Sovellettavuus on kuitenkin ”vähän ehkä ruusuinen
toive” uhkien eroavaisuuksien vuoksi. THL:n asiantuntijoista Kimmo muotoilee asian
näin:
-- Influenssavarautuminen -- voi olla tietyntyyppisiin tilanteisiin
tämmöinen prototyyppi. Ja samaa perusrakennetta toteutetaan
lähes kaikissa, oli sit mistä hyvänsä tämmöisistä tietyntyyppisistä,
ennen kaikkea virusten aiheittamista, pandemioista. Mutta -- se ei
ole kuitenkaan ainut -- uhka tietenkään, mitä meillä on olemassa,
mihin meidän pitäisi varautua. Meillä on myöskin -- hitaita
pandemioita, ja sitten periaatteessa bakteerit voi aiheuttaa
vastaavantyyppisiä. -- Influenssahan on perinteisesti sellainen, että
siinä se iso merkittävä osuus tulee olee rokotteilla, jotka jossain
vaiheessa aina saadaan käyttöön. Mutta sitten meillä saattaa olla
sellaisia viruksia, joihin me emme saa rokotteita. Jolloin -- se
rakenne – tietyiltä osin kyllä kelpaa niihinkin varautumiseen, mutta
ei sitten siltä osalta, että tässä influenssapandemiasuunnitelman
ajatuksenahan on voittaa aikaa, jotta saadaan rokote. -- Mä oon
samaa mieltä, että se on tällainen malli, mutta ei se kyllä kaikkeen
kelpaa, ei se kaikkeen kelpaa.
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Lisäksi esimerkiksi julkisesti saatavilla olevasta THL:n lausunnossa, joka koskee
Suomen kansallista riskiarviota 2015, esitetään, että influenssapandemiaskenaario
riskiarviossa on ”relevantti”, mutta ”yksinään esitettynä kapea fokukseltaan”, sillä
”merkittävää yhteiskunnan häiriötä aiheuttavia infektiouhkia on kuitenkin monenlaisia”.
Samalla sivulla kuvaillaan, että viimeisten 50 vuoden aikana on esiintynyt useita
ihmisille uusia infektioita, joista useimmat ovat zoonooseja. Tekstissä mainitaan
kuitenkin myös, että influenssapandemiaa ”käytetään esimerkkinä varautumisessa laajaa
ja vakavaa epidemiaa varten”, esimerkiksi sen tyypillisen ”2-3 kertaa 100 vuoden
ajanjaksona” ilmenemisen vuoksi. (THL 2015, 6.)

Aineisto antaa viitteitä siihen, että esimerkiksi WHO kannustaa maita nykyisin
enemmän nimenomaan uhkasta riippumattomaan varautumiseen. Myös Lakoff toteaa
saman (ks. 2017, 163). Esimerkiksi uusimmassa WHO:n influenssapandemiaan
varautumisen ohjeistuksessa suositellaan valtioita varautumaan
influenssapandemiauhkaan osana muuta hätätilanteisiin varautumista, eli niin, että
varaudutaan enemminkin hätätilaan kuin tiettyihin tapahtumiin. Lisäksi varautumisen
multisektoraalisuutta, eli eri hallinnonalojen yhteistyötä, korostetaan. (WHO 2017a, 8;
10; 17–18; ks. emergency risk management for health eli ERHM-lähestymistapa: ibid.,
17–18). WHO:n oppaassa mainitaan erikseen, että influenssavirusten ”hyvin
ennustamaton luonne” korostaa tarvetta varautumiselle, joka perustuu ”laajaan ja
vakaaseen seurantaan ja näyttöön perustuvaan riskinarviointiin” (ibid., 27). Lakoffin
kuvailema jatkuva valppaus näkyy siis tässä ohjeistuksessa: pitää olla valmiutta uusien
uhkien nopeaan havaitsemiseen jatkuvan seurannan avulla. Keskittyminen pelkkään
lintuinfluenssauhkaan ei kannata oppaan mukaan (ibid.), ja opasta voi käyttää mallina
soveltuvin osin kaikkien ”relevanttien terveyshätätilojen hallintaan” (WHO ibid., 10).
Aliisa (THL) kommentoi WHO:n ohjeistusta seuraavasti:
--Mä tulkitsin ne WHO:n ohjeet sillä lailla, --[että] vietäis
tavallaan niitä pandemiavarautumissuunnitelmia… – et ei ajateltais
ihan pelkästään sitä influenssaa. Tokihan influenssa on vaan
esimerkki. Et ne [varautumissuunnitelmat] ois tavallaan tällasia
yleisempiä.
Vertti (THL) kuvailee, miten varautumisessa on lähiaikoina panostettu uhkasta
vähemmän riippuvaiseen, geneeriseen varautumiseen:
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-- Nähdäkseni tässä varautumisessa erilaisiin terveydenhuollon
uhkatekijöihin pyritään nykyään enemmän nimenomaan semmoseen
– et nää pohjautuis tämmöseen yleiseen varautumissuunnitelmaan,
jota sitten voidaan soveltaa vähän erilaisiin ilmiöihin. -- Tiedän,
että monessa muussa maassa onkin jo – että se ei ole pelkästään se
spesifi [influenssa]pandemiasuunnitelma, vaan se on tämmönen -laajempi varautumissuunnitelma erilaisiin terveysuhkiin. Joskus
oon tuolla Euroopan tautivirastossa ECDC:ssä ollut jossakin
verkostokokouksessa, niin siellä muistaakseni todettiin, että joka
tapauksessa niistä elementeistä joku 80 % on ihan samoja, että oli
se ihan -- mikä tahansa terveysuhka.
Vaikuttaa siltä, että influenssapandemiaan varautuminen ei koske ainoastaan
influenssapandemiauhkaa, sillä sen kuvaillaan tukevan yhteiskunnan valmiutta kohdata
muitakin terveysuhkia, ja samanaikaisesti muutamat asiantuntijat arvelevat, että
varautumista voitaisiin viedä vielä ”geneerisempään” suuntaan. Esimerkiksi WHO
vaikuttaa tukevan tällaista painotusta varautumisessa. Joka tapauksessa näyttää siis siltä,
että influenssapandemiaan varautuminen on osa laajempaa varautumista uusiin uhkiin.
Samalla kuitenkin influenssapandemia uhkana vaikuttaa asiantuntijoiden kuvausten
perusteella olevan merkittävä, ja siihen varaudutaan influenssaspesifisesti kansallisessa
varautumissuunnitelmassa (2012) kuvatuilla tavoilla (esim. rokotteen
ostovaraussopimuksella [ibid., 59] ja varmuusvarastoimalla viruslääkkeitä [ibid., 60]).
Miten varaudutaan uhkasta riippumattomasti ja samalla kuitenkin
influenssapandemiaan? Tätä analysoin seuraavissa alaluvuissa.

5.2 Normaalitoiminnot ja niiden tehostaminen
Aliisa: -- Kyllähän suurin osa sitä varautumista on, että tavallaan
tää jokapäiväinen toimii ja pyörii hyvin. Eikä vaan et meil on jotain
semmosta ekstraa, jota ei koskaan käytetä. Et kyl se koko
varautuminen perustuu tähän meidän jokapäiväiseen toimintaan.
Helmi: Niin, rutiinitoimintaan, joku sanoi niin.
Aliisa: Niin, rutiinitoimintaan, kyllä, kyllä. Ja se perustuu siihen.
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Kenttätöideni aikana ja etenkin haastatteluiden perusteella huomasin, että yksi niistä
asioista, joita suomalaiset asiantuntijat korostavat varautumisessa on
normaalitoimintojen tai rutiinitoimintojen sujuminen. Vaikuttaa siltä, että tartuntatautien
torjunnan lähes kaikessa laajuudessaan käsitetään tukevan tai muodostavan
perustavanlaatuisen pohjan influenssapandemiaan ja muihin häiriötilanteisiin
varautumiselle: mitä paremmin esimerkiksi perusterveydenhuolto,
laboratoriodiagnostiikka, tartuntatautien seuranta, epidemiaselvitykset ja
epidemiologinen koulutus toimivat, sitä varautuneempia tai valmiimpia ollaan myös
häiriötilanteisiin. Kuvailen kenttäpäiväkirjassani (24.08.2017), miten
Terveysturvallisuusosaston kehittämispäivillä esiteltiin valmiutta: ”’Valmiuskeijua ei
ole olemassa’ = valmius on seurantaa, tutkimista, koulutusta, epidemiaselvityksiä…
ilman sitä ei ole valmiutta. Ei ole mitään erillistä entiteettiä.” Tässä vaiheessa täytyy
huomauttaa, että termien varautuminen ja valmius erottaminen ei ole aineiston
perusteella helppoa. Toisen kuvailtiin vaihtelevasti tarkoittavan varautumisen
laajempaaa prosessia ja toisen kerrottiin olevan operatiivisempi termi. ”Jos meillä ei ole
varautumista, varautumissuunnitelmia, ja niin ei meillä myöskään voi olla valmiutta
tehdä asioita,” toteaa esimerkiksi eräs THL:n asiantuntija, kun taas STM:n erään
asiantuntijan mielestä valmius on laajempi käsite, johon konkreettisempaa toimintaa
kuvaava varautuminen sisältyy.
STM:n asiantuntija Sonja kuvaa laajasti suomalaista varautumista seuraavalla tavalla:
”Suomalaisten käsitys varautumisesta ja valmiudesta on juuri se,
että me parhaiten varaudutaan poikkeaviin oloihin sillä, että
meidän normaaliolot toimii ja me tiedetään työnjako ja miten me
pystytään sitten tehostamaan sitä normaaliolojen toimintaa. Se on
sitä meidän valmiusvarautumista. -- Ja niin se on aika monessa
muussakin maassa, mutta meillä se on niin kuin kaiken pohja. Et me
lähdetään siitä, ettei ole olemassa erillisiä prosesseja, vaan
tehostetaan normaaliolojen toimintaa. Ja sit se on ennakkoon
ajateltu, että miten se tehostaminen tapahtuu.
Kuten Sonja yllä esimerkillistää, ilmenee haastatteluissa selkeästi, että
normaalitoimintojen sujuminen ja vahvistaminen eivät yksinään riitä varautumiselle,
vaan toimintaa tehostetaan tarvittaessa häiriötilanteissa. STM:n asiantuntija Iiris
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kuvailee, että ”meidän täytyy varautua myös – ei pelkästään siihen, et meidän
normaalitoiminnot pysyy pystyssä ja jatkuu ja ehkä priorisoidaan niitä – vaan meidän
täytyy pystyy varautuu myös laajentuviin tehtäviin”. Etenkin materiaalisessa
varautumisessa tarvitaan ylimääräisiä resursseja ”jos on yhtään vakavampi
pandemiatilanne,” muistuttaa Ossi THL:ltä. Tätä varten tehdään ennalta
varmuusvarastointia, eli varataan esimerkiksi henkilönsuojaimia ja lääkkeitä, muistuttaa
Vertti. Myös influenssan seurantaa tehostetaan pandemian ajaksi, kertoo Aliisa. Vertti
kuvailee, että etukäteen suunnittelemalla pyritään kartoittamaan, minkälaisia
”poikkeusasioita” tulisi häiriötilanteessa ottaa huomioon. Lasse (THL) vertaa
kiinnostavasti normaalitoimintojen tehostamista valmiustason nostamiseen
poliisivoimissa, jolloin poliiseja on näkyvästi enemmän kaduilla. Valmiuteen
erikoistunut informantti THL:ltä selventää, että
Mä oon ihan samaa mieltä, että valmius – sitä ei voi irrottaa tästä
normaalista toiminnasta. Et sen täytyy olla tavallaan, sen täytyy
pohjautua normaaliin toimintaan. -- Sitten siihen voidaan lisätä
näitä varautumiskomponentteja. Just esimerkiksi sitä, että meillä on
henkilökuntaa käytettävissä, meillä on suojavarusteita, meillä on
reagensseja diagnostiikkaa varten, meillä on laboratoriotila, jossa
voidaan toimia, ja tämmöiset asiat, ne on kunnossa. Mutta usein
niitäkin pitää silloin käyttää koko ajan, että me pystymme
toimimaan.
Vaikuttaa tähän mennessä siltä, että geneeriyden korostaminen varautumisessa ja
rutiinitoimintojen ja normaalitoimintojen sujumisen tärkeyden korostaminen vastaavat
joustavasti erilaisiin uhkiin, joiden joitain olennaisia piirteitä, kuten vakavuutta, on
vaikea hahmottaa etukäteen. Kysyin Aliisalta haastattelun päätteeksi, että mikä on
hänelle tärkein aihe liittyen terveysturvallisuuteen. Heti alkuun hän kuitenkin korjasi
kysymystäni oivaltavalla tavalla:
Mä oikeestaan ajattelisin sen koko asian kuitenkin toistepäin. -- Me
ei tiedetä, mikä se tulee olemaan, niin mun mielestä – kuten sanottu
– kun tää normaali arkitoiminta, prosessit on kunnossa, niin
pystytään reagoimaan mihin tahansa. Niin mä en niin kuin ajattele,
että mikä on tärkein.
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5.3 Valppaus ja verkostot
Helmi: -- Mikä on kansainvälisen yhteistyön merkitys
influenssapandemiaan varautumiselle?
Sonja: No erittäin suuri. Ihan ehdoton. Ja jos nimenomaan
palataan influenssapandemiaan, niin aivan ehdoton perusasia on
virusten näytteiden geenisekvenssien nopea jakaminen
maailmanlaajuisesti. -- Että siis pystytään seuraamaan
maailmanlaajuisesti näissä sovituissa laboratorioissa, että miten se
virus muuntuu. -- Et voidaan näitä vastatoimia, eli rokotteita ja
lääkkeitä kehittää – niin ja diagnostiikkaa tietenkin ensimmäiseksi.
Se on ihan ykkösasia.
Mitä muuta kuin normaalitoimintojen sujumista informantit painottivat
influenssapandemiaan varautumiselle tärkeäksi? Entä miten tiedetään, milloin ja miten
normaalitoimintoja tulee tehostaa? Aineistosta nousee esiin kaksi kiinnostavaa teemaa,
joita tarkastella: ensinnäkin, miten sekä kansalliset että kansainväliset tiedon ja
biologisen materiaalin vaihdannan verkostot ovat jatkuvan valppauden taustalla tai
suorastaan sen edellytyksenä, ja toisekseen, millaisia asiantuntijasubjekteja
mahdollisesti uusiin tartuntatautiuhkiin varautumisessa muodostuu. Palaan
asiantuntijoihin verkostojen käsittelyn jälkeen, eli luvussa 5.4.
Turvallisuusmekanismeja esitellessä kirjoitin, että uusien ja uudelleen ilmaantuvien
tartuntatautien hallinnan ympärille muodostuneessa globaalissa terveysturvallisuuden
sommitelmassa jatkuvalla valppaudella on tärkeä rooli (ks. Lakoff 2017, 114; Lakoff
2015, 41; ks. myös epidemiatiedustelun historiaa: Lakoff 2017, luku 3). Omasta
aineistostani nousee selkeästi esiin se, että influenssapandemiaan varautumiselle
oleellista asiantuntijoiden mukaan ovat toimivat, kansainväliset yhteydet. Tulkitsen, että
tämä on yksi osa valppautta, josta Lakoff (2015; 2016) kirjoittaa, mutta pohdin alaluvun
lopuksi myös riskienhallinnan ja aktuaarisen logiikan merkitystä näissä esimerkeissä.
Kansainvälisiä tietojen ja biologisen materiaalin vaihdannan aktiviteetteja kutsun tässä
informanttieni tavoin verkostoiksi. Esittelin osaa niistä alustavasti jo instituutioita
käsittelevässä luvussa 2, mutta tässä alaluvussa käsittelen verkostojen merkitystä
informanttien sanomisiin perustuen.
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”On muutaman tunnin asia – että meillä on siis ihminen, joka on sairastunut – niin se on
ihan sama asia, onko se Aasiassa vai onko se Euroopassa”, muistuttaa Sonja
pandemiauhkaan liittyen. Vaikuttaa siltä, että taudit voivat asiantuntijoiden mukaan
levitä nopeasti, joten niihin tulee myös reagoida mahdollisimman nopeasti ja niiden
esiintymisestä tulisi olla ajantasaista tietoa. Tilannekuvaa jaetaan päivittäin, eli
esimerkiksi ECDC raportoi päivittäin EU-maita tartuntatautitilanteesta. Kimmo
kuvailee THL:n tiedottaja- tai ”valveillaoloroolia” niin, että THL:n tehtävä on reagoida
”Suomessa ensimmäisenä, jos maailmalla jotain tapahtuu” ja välittää tietoa jälleen
eteenpäin suomalaisille toimijoille. Sonja kuvailee, että THL:llä on
ympärivuorokautinen infektiopäivystys kansainvälisiin sopimuksiin perustuen ja että
myös STM ja valtioneuvoston kanslia ovat saatavilla ympärivuorokautisesti. Etenkin
itse pandemian aikana tietojen vaihto on intensiivistä.
Eija (THL) kuvaa, että seuranta, kommunikointi eri maiden välillä ja
menetelmäkehittäminen ovat influenssapandemiavarautumiselle oleellisia. Jo 1950luvulla WHO perusti influenssavirusten laboratorioverkoston (GISRS; WHO 2018b).
Pipsa kuvailee, että laboratorioverkoston kautta ”keskustellaan viruksilla”. Sen kautta
jaetaan biologista materiaalia, eli esimerkiksi virusnäytteitä jatkoanalyysia ja
rokotekehittelyä varten WHO:n laboratorioihin sekä jaetaan laboratoriomenetelmiä,
jotta tulokset olisivat maailmanlaajuisesti vertailtavia. Influenssavirusten
kansainvälisellä yhteistyöllä tehdyn seurannan päätavoitteena on varmistaa, että kausiinfluenssarokote vastaisi mahdollisimman hyvin aina maailmalla kiertäviä viruksia
(Seurantakäsikirja 2017, 5), mutta sen avulla voidaan myös tunnistaa ”epätavallisia,
uusia influenssaviruksia ja niiden aiheuttamia epidemioita” (ibid., 6; ks. muut tavoitteet:
ibid., 6). Rokotekehittely koskee lisäksi pandeemista potentiaalia omaavia viruksia, eli
pyrkimyksenä on tehdä niistä nopeasti kandidaattirokoteviruksia rokotekehittelyä
varten, kertoo Eija (ks. rokotteista lisää tämän alaluvun lopussa). Hän tiivistää, että
kaikki maat kertovat omista influenssatilanteistaan, mikä muodostaa pohjan sille, että
”poikkeavia viruksia” voidaan alkaa seurata ja tiedottaa nopeasti muita niistä.
Influenssaviruksia seurataan niiden nopean muuntuvuuden vuoksi, eli ne vaativat
”tiukan ja hyvin toimivan verkoston”, hän toteaa. Tällaisen seurantaverkoston
monitasoisuus, eli kansallisen ja kansainvälisen seurannan linkittyneisyys, näkyy hyvin
Pipsan kuvaillessa influenssaseurantaa kokonaisuudessaan:
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Meillähän [Suomessa] on tää käyntisyyseuranta,
tartuntatautirekisteri ja sit on tää virologinen seuranta, joka
perustuu sentinel-järjestelmään: meillä on 40 paikkaa eri puolilla
Suomea, jotka lähettää [influenssakauden aikana] viikoittain [Helmi: ”Anturit?”] Anturit joo, tämmösistä influenza like illness
-tapauksista niitä näytteitä, ja niiden perusteella sitten katsotaan,
että mitä influenssan alatyyppiä ne edustaa. Et se on se kansallinen
seuranta. Euroopan tason tietoa just näistä seurannoista kerää
ECDC. Et se on sieltä TESSystä5 sitten. Ja sieltä sitä tietoa tulee
joko sekä ECDC-raporttien kautta sekä sitten WHO:n kautta, kun
WHO tekee katsauksia kansainvälisesti siitä, että minkälainen kausi
kulloinkin on meneillään. Ja et tavallaan me ollaan sen
kansainvälisen seurantajärjestelmän yks lonkero täällä Suomessa.
(Ks. myös Seurantakäsikirja 2017.)
Aliisa kuvailee, että seurantaa lisätään eri tavoin, mikäli WHO on todennut
influenssapandemian leviävän maailmassa, ja seurannan tasoa lasketaan jälleen silloin
kun tapauksia on ”liikaa” seurattavaksi. Pandemian edetessä kaikkia tapauksia ei siis
esimerkiksi varmisteta laboratoriossa niin kuin pandemian alussa (ks. pandemian
aikainen seuranta: KVIV 2012, 63). Vertti kuvailee tartuntatautien seurannan tuottavan
”vuosittaista, ajan mittaan kertyvää tietoa, joka antaa tietoa muun muassa trendeistä”,
mutta hän kuvailee, että ”se voi toimia myös -- akuuttitilanteessa ihan epidemian
havaitsemisjärjestelmänä”. Yleensä kuitenkin poikkeuksellisista havainnoista
ilmoitetaan ”muuta kautta”, esimerkiksi varhaisvaroitusjärjestelmien avulla. Eija
muistuttaa, että on todennäköistä havaita uusi taudinaiheuttaja ja epidemia niin, että
huomataan esimerkiksi keuhkokuumeiden lisääntyneen tietyllä alueella, mikä aktivoi
puolestaan selvityksen sen syistä. Tämä edellyttää hänen mukaansa toimivaa yhteistyötä
kliinikoiden kanssa (eli ”kliinistä seurantaa”). Heidän toivotaan raportoivan THL:lle
poikkeavuuksista: ”Et se semmonen valveutuneisuus kaikkialla siihen – ei pelkästään
tietysti meillä.”

5

TESSy eli The European Surveillance System. Monissa maissa usean taudinaiheuttajan esiintymistä
väestössä seurataan systemaattisesti, ja seurantatietoja toimitetaan edelleen Euroopassa esimerkiksi
ECDC:n ylläpitämään TESSy-metadatasysteemiin.
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Pitkäaikaisen seurannan lisäksi on uusiin tartuntatautihavaintoihin ja niiden
raportointiin soveltuvia varhaisvaroitusjärjestelmiä. Euroopassa varhaisvaroitus- ja
reagointijärjestelmä EWRS6:n ja epidemiatietojen vaihtoon tarkoitetun EPISjärjestelmän7 kautta liikkuu haastatteluiden perusteella tietoa esimerkiksi epäillyistä tai
vahvistetuista epidemioista, mahdollisista altistumisista, ohjeita, riskinarvioita ja
kyselyitä maiden välillä erilaisten taudinaiheuttajien esiintymisestä. WHO:lla on
vastaavasti IHR-päivystys (ks. luku 2). Lasse kuvailee, että ideaalitilanteessa maat
ilmoittavat kansainvälisen terveyssäännöstön mukaisesti PHEIC-epäilystä WHO:lle
tiettyjen kriteerien täyttyessä 24 tunnin sisällä. Tämä muodostaa ”koko globaalin
seurannan pohjan”, eli muutkin saavat informaatiota tilanteesta, ja WHO ja
mahdollisesti ECDC tekevät riskinarviot tilanteesta (ks. myös WHO 2018i; Lakoff
2017, 82; myös esim. GPHIN ja GOARN: tämän tutkielman luku 2). Asiantuntijoista
Kimmo kuvailee tiedonvaihdon kansainvälisen ulottuvuuden merkitystä Suomelle
seuraavasti pandemiauhkan realisoituessa:
Mehän saamme kaiken informaation muualta, koska täällä ei
todennäköisesti tapahdu yhtään mitään. Niin se tulee jostain
muualta, ja silloin me saamme sen WHO:n kautta tai jotain muuta
reittiä pitkin. -- Kyllä siinä vaiheessa, kun yleensä tilanne –
pandemia – on tullut, niin ECDC tekee riskinarvion ja me saamme
sen todennäköisesti jo silloin käyttöömme. Että kansainvälinen
osuus on erittäin merkittävä pandemian torjuntaan: kaikki
informaatio tulee sieltä ja ne ensimmäiset analyysit siitä, että
kuinka vakava se on, tulee jostain muualta.
Verkostot eivät kuitenkaan kata koko maailmaa. Esimerkiksi seurannan taso vaihtelee
eri maiden välillä. Muutama asiantuntija toteaa myös, että maat saattavat välillä jättää
ilmoittamatta alueellaan esiintyviä tartuntatauteja kansainväliselle yhteisölle
suojatakseen kaupankäyntiä ja turismia. Eräänä työpäivänä kuuntelimme kollegoiden
kanssa etäyhteydellä yhdysvaltalaisen Dan Jerniganin Tampereella pitämää luentoa
influenssapandemioista (”100 years Since 1918: Are we ready for the next pandemic?”).
Jernigan käytti esityksessään sanaa ”data-aavikko” kuvatessaan sitä seurantaan liittyvää
ongelmaa, että ”emme tiedä mitä Afrikassa ja eteläisellä pallonpuoliskolla on
6
7

Early Warning and Response System
Epidemic Intelligence Information System
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meneillään”. Matias kuvailee, että heikon terveysinfrastruktuurin takia, kuten
laboratorioiden vaatimattomuuden, ”äkkiuusien uhkien” toteaminen on vaikeaa. Tiedon
puute on ongelmallista sikäli, että esimerkiksi Aasiaa pidetään informanttien mukaan
mutanttivirusten todennäköisenä synnyinpaikkana muun muassa lintujen ja ihmisten
tiiviiksi katsotun yhteiselon vuoksi (ks. myös Jones el al. 2008). Asiantuntijoista Eija
kuitenkin kertoo, että seuranta on Aasiassa kohentunut, ja kuvailee kattavan seurannan
merkitystä:
-- Jokainen maapallon kolkka on tärkee, mistä se data pitäis saada.
Euroopassahan se [influenssan] seuranta on älyttömän hyvää. Mut
et meidän pitäis saada myös sieltä, missä on mahdollisesti se
potentiaalinen paikka, missä voi syntyä niitä pandeemisia viruksia.
Toisaalta seuranta ja epidemioiden selvittäminen ovat lisääntyneet asiantuntijoiden
mukaan yhä useammassa maassa. Tämä on johtanut siihen, että taudeista ollaan
tietoisempia kuin ennen: lähes kaikki informanttini kertovat lisääntyneen tietoisuuden
vaikuttavan siihen, että tartuntataudeista puhutaan niin kuin ne olisivat itsessään
lisääntyneet (EID-diskurssissa, ks. luku 3.2). Muutamat heistä toteavatkin, että ”tieto
lisää tuskaa”. Esimerkiksi Matias selventää, että ”semmosia asioita tulee nyt esiin ja
niille tulee nimilappu, niin kuin MERS, jotka aikaisempina vuosikymmeninä – ei niistä
ois ollut mitään tietoa. Niitä ei ois havaittu, eikä ollut syntynyt nimilappua, eikä sillä
tavalla -- tarkennettua kohdetta huolille.” Pipsa kuvailee, että ”mikrobiologisia uhkia”
on aina ollut, eli ”niihin kuoltiin, muttei tajuttu mihin kuoltiin”. Nyt kun tiedetään
aiheuttaja (esimerkiksi virukset), niin ”nähdään ne oikeasti uhkana, vaikke ne on olleet
siellä meidän keskuudessa aina”. Tuskan lisääntymisestä huolimatta
”seurantaverkostot” ovat välttämättömiä, kuten Pipsa kuvailee: on tiedettävä mitä
tapahtuu, sillä ”ei osata varautua sellaiseen, -- mikä yllättää sitten ihan puskan takaa”.
Hän muistuttaa, että on oltava osaamista ja ymmärrystä sitten tulkita ”niitä heikkoja
signaaleja”. Seuraavassa osiossa käsittelenkin eräältä kannalta näitä osaavia
asiantuntijoita.
Verkosto-osiossa olen hahmotellut influenssavirusten ympärille kehkeytyneitä
monitasoisia tiedon ja biologisen materiaalin vaihdannan verkostoja. Kansainvälisten
yhteyksien lisäksi suomalaisten toimijoiden välinen yhteistyö ja tiedonvaihto
(kokonaisturvallisuuden toimintaperiaatteella) on influenssapandemiaan varautumisessa
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tärkeää, mutta tähän teemaan ei ole mahdollista syventyä tämän tutkielman puitteissa.
Erityisesti asiantuntijalaitoksella THL:llä on ”valveillaolorooli”, ja kansallinen seuranta
muodostaa globaalin seurannan ”yhden lonkeron”. Valveutuneisuutta tarvitaan kaikilta
toimijoilta, eikä vähiten kliinikoilta. Vaikuttaa siltä, että huoli tartuntataudeista ei ole
vähentynyt, mitä EID-diskurssi ja ”tieto lisää tuskaa” -ilmaisut kuvaavat, vaikka tieto
tartuntataudeista ja niiden seuranta onkin asiantuntijoiden mukaan lisääntynyt
maailmanlaajuisesti. Tässä kohtaa informanttien puhe muistuttaakin analyyseja
riskiyhteiskunnasta (ks. tämän tutkielman luku 3.4.1): Ilman teknistieteellistä kehitystä
ei olisi ylipäätään tietämystä sairauksien syistä, eli erilaisista mikrobeista. Samalla tämä
lisääntynyt tieto mikrobeista ilmenee lisääntyneinä huolenaiheina, kun tiedetään
esimerkiksi, että influenssavirukset voisivat mutatoitua pandeemisiksi. Informantit
kuitenkin muistuttavat myös, että ihmisen toiminta edesauttaa nykyisin uusien
tartuntatautien syntyä ja leviämistä ennennäkemättömällä tavalla (esimerkiksi
lentomatkustamisen kautta [ks. myös luku 3.2]).
Voisi ajatella, että juuri influenssaviruksien ympärille muodostunut verkosto, eli
influenssaseuranta, eroaa geneerisyyden painottamisesta, josta kirjoitin aiemmin tässä
luvussa (prototyyppi-idea, normaalitoimintojen vahvistaminen). Influenssaviruksia
seurataan kuitenkin ennen kaikkea niiden muuntuvuuden takia (esim. KVIV 2012, 20;
Seurantakäsikirja 2017 5), eli ikään kuin virtuaalisuuden takia. Silti kyse on tiettyyn
taudinaiheuttajaan keskittyneestä verkostosta, toisin kuin nopeaan tiedonvaihtoon ja
mihin tahansa terveysuhkaan soveltuvat varhaisvaroitusjärjestelmät, jotka ovat selkein
esimerkki tässä kohtaa Lakoffin kuvailemasta valppaudesta, johon globaali
terveysturvallisuus nojaa (ks. luku 4.3). Toisaalta kuulostaa myös valppaana ololta, että
tehdään globaalia influenssanseurantaa, joka edellyttää kansainvälistä yhteistyötä, jotta
”on ylipäätään tietoa siitä, että mitkä virukset maailmalla kiertää”, Anssin sanoin.
”Seuranta on kaiken A ja O: jos ei ole seurantaa niin se on ikään kuin kävelisi
pimeässä”, muistuttaa Lasse kuvaillessaan yleisesti seurannan merkitystä tartuntatautien
torjunnalle. (Ks. myös valveillaolo, EID:t ja globaali terveysturvallisuus: Han & Drake
2016.)
Kausi-influenssan seurannassa, ja ylipäätään hallinnassa kokonaisuudessaan, ilmenee
ehkä turvallisuusmekanismeista enemmän riskienhallinta ja aktuaariset keinot. Kausiinfluenssa näyttää influenssapandemiaan verrattuna torjuntajärjestelmälle ennemminkin
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sosiaalitieteiden kuvailemalta ”perinteiseltä” riskiltä (ks. luvut 3.4; 3.5; 4.2 ja 4.3),
jonka vaikutuksia väestöön voidaan päätellä ja olettaa menneiden kausi-influenssojen
perusteella, vaikka virustyypit muuntuvatkin nopeasti (esim. kuolleisuus alle 0,1 %
tartunnan saaneista [KVIV 2012, 16]). Kyse on nähdäkseni väestön turvallisuudesta (ks.
Lakoff 2017, 39). Verkostojen kautta jaetaan myös esimerkiksi pandemiauhkaksi
katsottuja H5N1-viruksia, kuten monia muitakin, rokotekehitystä varten (WHO 2009).
Mallirokotteilla voidaan varautua siis esimerkiksi siihen, että seuraavan pandemian
aiheuttaa H5N1-lintuinfluenssaviruksen muunnos. Mallirokote voi antaa osittaisen
suojan tällaista influenssaa vastaan, mutta pandemian käynnistyttyä kehitetään myös
täsmärokote, joka saadaan käyttöön noin puolen vuoden sisällä (ks. THL 2013b, 12;
myös KVIV 2012, 56–57; WHO 2017a, 16). Mallirokotekehitys on esimerkki
sellaisesta toiminnasta, jossa tulevaa epävarmuutta hallitaan olettamalla sille tiettyjä
muotoja, joihin voidaan sitten tässä hetkessä esimerkiksi varautua (ks. SamimianDarash 2013, 11). Samalla seuranta ja kansainväliset yhteydet toimivat tarkasta
virusmuodosta huolimatta, eli ne mahdollistavat mihin tahansa influenssauhkaan
reagoinnin. Influenssapandemiauhkan hallinnan kokonaisuutta ja tiedon merkitystä siinä
kuvaa mielestäni osuvasti Jóse Cañada (2018) toteamalla, että influenssapandemiauhkan
hallinnassa ollaan koko ajan saatavilla ja ei saatavilla olevan tiedon rajoilla, tai riskin ja
epävarmuuden rajoilla (2018, 59).

5.4 Improvisoivat ja resilientit subjektit
Eräässä kokouksessa, johon osallistuin kenttätöideni aikana, puhuttiin
henkilökohtaisesta resilienssistä oleellisena osana asiantuntijatyötä, joka koskee
valmiutta ja tartuntatauteja. THL:n Infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksikköä
kuvailtiin ”THL:n palokunnaksi”, joka näkyy melkein päivittäin lehdistössä. Työ
valmiuden ja päivystyksen parissa ”vaatii tekijältään joustavuutta, soveltamista ja
ennakointia eli resilienssiä”, todettiin kokouksen diaesityksessä. Lisäksi esityksessä
ilmeni, että asiantuntijuuden kapea-alaisuuden sijaan, jonka muistutettiin kuitenkin
olevan tutkimukselle tärkeää, tulisi panostaa yleisasiantuntijuuteen, eli käsittääkseni
kykyyn tehdä monipuolisesti erilaisia työtehtäviä. ”Pysyvyys on pahasta, rakasta
muutosta”, kannustettiin luentokalvoilla. Vierustoverini kokouksessa sekä lounasseurani
kokouksen jälkeen kehuivat tämän kokouksen luento-osuuden sanomaa, mutten ajatellut
asiaa sen pidemmälle vielä siinä vaiheessa.
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Kun törmäsin sanaan resilienssi seuraavan kerran, oli se työprojektiini liittyvässä
sisäministeriön julkaisussa, joka koskee turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmää
Suomessa (Sisäministeriö 2017). Julkaisun yhdessä osatutkimuksessa, joka tarkastelee
muun muassa ”resilientin viranomaistoiminnan ehtoja ja edellytyksiä” (ibid., 15),
määritellään alaviitteessä (1) käsite näin: ”Resilienssillä tarkoitetaan yksilöiden,
yhteisöjen, instituutioiden ja järjestelmien kykyä säilyä hengissä, sopeutua, palautua ja
kehittyä kohtaamistaan uhista tai häiriötilanteista huolimatta.” (Lepore & Revenson
2006, 24–46; ref. Sisäministeriö 2017, 15.) Myöhemmin vielä selvennetään, että
”kaikkeen ei ole mahdollista varautua vaan toimijoilta vaaditaan resilienssiä
ennakoimattomien ja yllättävien tilanteiden varalle” (Sisäministeriö 2017, 44). Toisessa
osatutkimuksessa resilienssiä kuvataan ”toimijan kantokykynä ja kykynä hyödyntää
muutoksia uuden oppimisen ja vahvistumisen lähteenä” (ibid., 62). Myös Yhteiskunnan
turvallisuusstrategiassa mainitaan yhteiskunnan resilienssi siinä yhteydessä, kun
yksilöitä esitellään turvallisuustoimijoina8 (siis esimerkiksi julkisen hallinnon,
elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen ohella). Termi määritellään kriisinsietokyvyksi:
”Yksilön tiedot, taidot ja turvallisuutta vahvistava asenne muodostavat yhteiskunnan
resilienssin eli kriisinsietokyvyn perustan” (YTS 2017, 8). Ulkopoliittisen instituutin
selvityksessä, joka koskee Suomen huoltovarmuuden9 muutosta, kuvataan puolestaan
kiinnostavasti, kuinka nykymaailmassa uhkat ”eivät ole hallittavissa tai edes helposti
tunnistettavissa”, jolloin ”niihin on yhä vaikeampi varautua riskiperustaisesti” (Aaltola
et al. 2016, 164). Tämän kerrotaan johtaneen kansainvälisesti ”yllättäviä uhkia” (”all
hazards -uhkakuvamallien” [ibid., 72; 164]) ja resilienssiä painottavien varautumisen
mallien nousuun huoltovarmuudessa. Resilienssin ”nähdään usein tuottavan lisäarvoa
kansalliselle turvallisuudelle painottamalla adaptoituvaa, oppivaa ja jopa kehittyvää
kykyä reagoida ennakoimattomiin tilanteisiin” (ibid., 164). Esimerkiksi EU:ssa ja
sotilasliitto Natossa resilienssin kehittämisen merkitys on kasvamassa. (ibid.; ks. myös:
ibid., 79–81). Näissä lähteissä resilienssiys näyttää olevan sekä subjektien että
laajemmin yhteiskunnan tai organisaatioiden toivottu ominaisuus.

Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin mukaan ”turvallisuustoimijoita ovat kaikki johdettuun tai
sitä kiinteästi tukevaan turvallisuustoimintaan osallistuvat tahot. Myös yksittäisillä kansalaisilla on tärkeä
rooli omatoimisessa varautumisessa ja yhteiskunnan kriisinkestokyvyn vahvistamisessa.” (YTS 2017, 7.)
9
Huoltovarmuuden kerrotaan dokumentissa olevan laaja-alainen käsite, joka valtioneuvoston päätösten
mukaan ”pitää sisällään muun muassa materiaalisen varautumisen, kriittisen infrastruktuurin suojelun,
viestintä- ja tietoverkkojärjestelmien ja -palveluiden turvaamisen, logististen järjestelmien ylläpidon, vesija ruokahuollon, kriittisten lääkkeiden ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden turvaamisen sekä
sotilaallisen huoltovarmuuden” (Aaltola et al. 2016, 14).
8
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Ajan salliessa pyysin asiantuntijoita haastatteluiden päätteeksi määrittelemään käsitteen
resilienssi tai kertomaan minulle, että liittyykö se influenssapandemiaan varautumiseen.
Mainitsin lukeneeni sisäministeriön selvityksestä, että ”koska kaikkeen ei voi varautua,
täytyy olla resilienssiä”. Esimerkiksi Vertti vahvistaa, että resilienssi on tärkeää myös
influenssapandemiaan varautumisessa, ja selventää asiaa näin:
-- Mä ajattelen sen niin, et vaikka ois kuinka hyvin
varautumissuunnitelma tehty, niin aina tapahtuu jotain
odottamatonta, ja pitää olla erilaista joustavuutta ja valmiutta
sitten vastata siihen uuteen tilanteeseen, joka vaatii sitten, että ei
voidakaan mennä ihan ”by the book”, vaan sitten täytyykin muuttaa
sitä. Ja se tavallaan kuuluu siihen asiaan sitten kyllä, että…
semmosta rautalankamallia ei varmaan pystytä vääntämään, jonka
mukaan sitten tiukasti ottaen mentäis koko ajan, vaan että sitä pitää
olla valmiutta muuttaa toimintatapoja.
Muut asiantuntijat hahmottelivat termiä hyvin samalla tavalla esimerkiksi kestokyvyksi
tai joustokyvyksi, tai tilannetajuksi, joustoksi ja venymiseksi ”ad hoc -tilanteessa”.
Sonja kuvailee, että aina voi ”tulla kaikkea yllättävää”, joten joustavuutta ja
improvisaatiokykyä tulee olla. Hänen mukaansa joustovaraa on juuri yllättävissä
tilanteissa silloin, kun normaaliolot toimivat hyvin ja töissä on ammattitaitoiset ihmiset
ja ”selkeät pelisäännöt”. Hän lisää, että uusissa tilanteissa toimitaan mahdollisimman
pitkälle ennakoiden, mutta tarvittaessa ”jopa improvisoidaan”. Kimmo kuvaa aivan
vastaavasti, että tiettyihin asioihin voidaan varautua, mutta ”sitten meidän pitää pystyä
myöskin improvisoimaan ja toiminaan sen tilanteen vaatimalla tavalla”.
Matias kertoo aikaisemmin THL:llä kuulemani mukaillen, että resilienssi viittaa muun
muassa asiantuntijuuden laaja-alaisuuteen, eli venyvyyteen ja valmiuteen ottaa haltuun
uudentyyppisiäkin tehtäviä. Toisaalta ihmisiä on myös oltava riittävä määrä töissä, hän
muistuttaa. Aliisa tulkitsee, että resilienssi liittyy jokapäiväiseen tekemiseen: hän
kuvailee, että harvoin työpäivästä tulee suunnitelmien mukainen. Tämä huomioidaan
myös EPIET-koulutuksessa, jonka monet informanteistani ovat käyneet (ks. THL
2017b):
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Aliisa: -- Oikeestaan -- koko se meidän koulutusohjelma – se
kenttäepidemiologian koulutusohjelma – sehän koulutti tavallaan
siihen. Mun mielestä se otetaan jo siinä rekrytoinnissa huomioon.
Helmi: Okei, niin just. Että pitää olla tosi joustava?
Aliisa: Niin niin. Ja tosiaan sen harjoitteluohjelman aikana, kun
tutkitaan epidemioita, niin sitä samaa asiaa siinä testataan.
Resilienssistä olisi kiinnostava kerätä enemmän aineistoa, mutta mihin nykyinen
aineistoni viittaa, voisi liittyä resilienttien asiantuntijasubjektien muodostumiseen.
Tarkastelen O’Malleyn avulla (2010; 2011; 2012) seuraavaksi, millaisia subjekteja
epävarman tulevan hallinnassa mahdollistuu (ks. Helén 2016, 283) tartuntatautien
asiantuntijoille, tai toisin sanoen tarkastelen epävarmuutta subjektiviteetin muotona (ks.
Samimian-Darash & Rabinow 2015, 4; 8; ks. subjekteista: tämän tutkielman luku 3.4.2;
myös Helén 2016, 280–298).
O’Malley kirjoittaa, että resilienssi on tunnistettu nykyisin yhdeksi turvallisuuden
hallinnan muodoksi (2010, 3–4; 2011, 55). Hänen mukaansa esimerkiksi varautuminen
tähtää rutiinien ja selviytyskeinojen luomiseen kuviteltavissa olevia, mutta tarkasti
laskemattomia uhkia varten (2010, 4), kun taas resilienssin panostamisessa
suhtaudutaan epävarmuuteen geneerisesti, eikä perustuen tiettyihin uhkiin (esim. 2010,
29–30). Resilienssi olisi siis tulevan hallinnan keino, jolla voidaan hallita radikaalia
epävarmuutta (2010, 30). Resilienssi on kapasiteettia sietää etukäteen
määrittelemättömiä shokkeja (2012, 29:34–29:49). Suhtaudun kuitekin itse varauksella
siihen, ovatko improvisointiin ja joustavuuteen kykenevät yksilöt ja organisaatiot
varautumisesta merkittävästi eroavan tulevan hallinnan muodon eli resilienssin
ilmentymiä, kuten O’Malley ehdottaa (2010; 2011). Ennemminkin yhdyn esimerkiksi
Andersonin tulkintaan: hän näkee resilienssin korostamisen osana varautumista, jossa
panostetaan yllättävistä häiriötilanteissa toimimiseen ja häiriöistä toipumiseen (2010,
791). Lakoff ja Collier havaitsevat resilienssin korostamisen olevan osana elintärkeiden
systeemien turvaamista (ks. 2015, 22).
O’Malley pyrkii tarkastelemaan erityisesti subjektivoitumista, eli ”itsen teknologioita”,
joita resilienssiin liittyy (2010, 29–30). O’Malley kuvailee, että epävarmuuden
hallinnan keinot (varautuminen, ennaltaehkäisy ja spekulatiivinen estäminen) tuottavat,
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Engen Isiniä lainaten, negatiivisia, ”neuroottisia subjekteja”, jotka yrittävät luoda
epävarmassa maailmassa turvallisuutta (2012, 28:00–28:53; myös 2011, 60).
Resilienssiyden itsekäytännöissä korostetaan sen sijaan positiivista epävarmuuden
”syleilyä” uusliberaalin yrittäjyyden hengessä (2010, 5; 30). O’Malley huomaa, että
resilienssi nähdään hänen analysoimissaan konteksteissa (esim. Yhdysvaltojen armeijan
koulutuksessa: O’Malley 2011, 56–60) ominaisuutena, joka ei ole sisäsyntyinen vaan se
on kenen tahansa opittavissa (O’Malley 2011, 58).
Resilienssiä koskevaa aineistoani voisi tämän kirjallisuuden valossa tulkita niin, että
tulevan epävarmuuden hallinnassa, eli tässä kohtaa influenssapandemiauhkien ja
muiden yllättävien tartuntatautiuhkien hallinnassa, näyttää mahdollistuvan
asiantuntijoita, joiden oletetaan joustavan ja improvisoivan osaamisensa avulla
yllättävissäkin uhkatilanteissa. Resilienssi näyttäytyy tutkimuskentälläni
ominaisuudelta, jota tartuntatautien hallinnassa työskenteleviltä asiantuntijoilta
toivotaan tai odotetaan, ja mitä Aliisan mukaan kenttäepidemiologinen koulutus
painottaa. Laajemmalla aineistolla olisi kiinnostavaa myös tarkastella, miten
improvisointiin kykenevät, resilientit subjektit tekevät torjuntajärjestelmästä
mahdollisesti resilientin. Mutta onko kyse varsinaisesti subjektien epävarmuudessa
kukoistamisesta, kuten O’Malley ehdottaa (2010; 2011)? Ylempänä esitelty kirjallinen
aineisto kuvaa resilienssiyttä muun muassa kehittymisenä muutoksista tai
häiriötilanteista huolimatta tai korostaa jopa niistä oppimista, mutta asian tarkempi
tarkastelu tässä kontekstissa vaatisi laajemman haastattelu- ja havainnointiaineiston
esimerkiksi kenttäepidemiologisesta koulutuksesta. Kuitenkin aikaisemmin
mainitsemani kehotus muutoksen rakastamisesta kuulostaa tukevan O’Malleyn
havaintoja radikaalin epävarmuuden hallinnan mahdollistamasta ei-vain-neuroottisesta
subjektista. Haastatteluiden perusteella resilientit asiantuntijasubjektit vaikuttavat
yhdeltä ulottuvuudelta, joka influenssapandemiauhkan hallintaan tulevana,
potentiaalisena epävarmuutena liittyy. Vaikuttaa siltä, että resilienttejä subjekteja
tarvitaan vaikkapa influenssapandemiatilanteessa silloin, kun varautumissuunnitelman
seuraaminen ei yllättävässä tilanteessa riitä, ja näitä yllättäviä ja improvisaatiota
vaativia tilanteita kerrottiin aina tulevan.
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5.5 Yhteenveto: luku 5
Tässä luvussa tutkin muutamia influenssapandemiaan varautumiselle keskeisiä
teknologioita. Tarkastelin, miten influenssapandemiaan potentiaalisena epävarmuutena
voidaan vastata muun muassa geneerisellä hätätiloihin varautumisella ja miten
asiantuntijat korostavat normaalitoimintojen sujumisen merkitystä
influenssapandemiaan varautumisessa. Influenssapandemiaan varautuminen on
varautumisen prototyyppi, eli tähän tiettyyn pandemiaan varautuminen tukee muihin
laajoihin terveydellisiin uhkiin varautumista asiantuntijoiden ja kirjallisen aineiston
mukaan. Toisaalta normaalitoimintoja tulee tehostaa tarvittaessa, mitä pyritään
suunnittelemaan ennalta mahdollisimman pitkälle. Analysoin myös tiedon ja biologisen
materiaalin vaihdannan verkostoja, jotka vastaavat sekä spesifisesti
influenssapandemiauhkaan (esim. GISRS) että tarvittaessa muihinkin uusiin uhkiin
(erityisesti varhaisvaroitusjärjestelmät), ilmentäen mahdollisesti sekä riskienhallintaa
aktuaarisin keinoin että valppautta ja vahtimisen välineitä. Tämän lisäksi aineistossa on
viitteitä siitä, että yllättävien tartuntatautitilanteiden hallinta edellyttää siihen
osallistuvilta asiantuntijoilta ominaisuutena resilienssiä, eli epävarmuuden hallinnassa
mahdollistuu resilienttejä asiantuntijasubjekteja.
Influenssapandemiaan uhkana voidaan vastata erilaisin teknologioin, kuten esimerkiksi
Samimian-Darash (2013) toteaa. Tulevaa influenssapandemiaa hallitaan muillakin
keinoilla kuin mitä tässä on kuvailtu, kuten esimerkiksi rokottein (ks. alempana) ja
viruslääkkein (Samimian-Darash 2013, 7). Olen tässä tutkielmassa keskittynyt pääosin
teknologioihin, joita voidaan soveltaa ennen kuin influenssavirusten virtuaalisuus on
aktualisoitunut, eli erityisesti sellaisiin teknologioihin, joissa influenssapandemiauhkan
virtuaalisuus näyttäytyy mielestäni selkeästi. Tässä luvussa analysoiduilla geneeristä
varautumista korostavilla keinoilla ei varsinaisesti pyritä ennaltaehkäisemään
influenssapandemian tapahtumista, vaan ne vaikuttavat perustuvan oletukselle siitä, että
influenssapandemia tai muu pandemia tapahtuu joka tapauksessa, ja viranomaisten ja
asiantuntijoiden pitää olla varautuneita hoitamaan se, aivan kuten mikä tahansa muukin
häiriötilanne Suomen lakien mukaan. Nämä ovat hallinnan keinoja, jotka eivät tähtää
epävarmuuden muuttamiseksi esimerkiksi tietyiksi, laskettavissa oleviksi
vaihtoehdoiksi. Samimian-Darash analysoi oireisiin perustuvaa seurantaa vastaavasti, ja
kutsuu sitä tapahtumateknologiaksi, joka ”säilyttää epävarmuuden toiminnassaan”
(Samimian-Darash 2013, 11). Voisi siis ajatella, että korostamalla normaalitoimintojen
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sujumista, asiantuntijoiden resilienssiä sekä valppauden verkostoja torjuntajärjestelmä
säilyttää oletuksen tulevaisuuden epävarmuudesta: tulevaa ei voida tietää etukäteen,
eikä sitä voida hallita vain sellaisten oletusten ohjaamana, jotka perustuvat
nykyhetkessä saatavilla olevaan informaatioon. Geneerinen, uhkista riippumaton
varautuminen vastaa hyvin tulevaan uhkaan niin, että sen tarkkaa muotoa ei välttämättä
edes tarvitse hahmottaa ennalta.
On tietysti silti ilmeistä, että juuri influenssavirusten tutkiminen ja esimerkiksi
mallirokotteiden kehittäminen tiettyjä virustyyppejä vastaan on geneerisen
varautumisen vastapainona. Mallirokotekehityksessä tuleva epävarmuus muutetaan
ennemminkin tietyiksi vaihtoehdoiksi, eli tulevaa hallitaan tästä hetkestä käsin
olettamalla sille tiettyinä muotoja (ks. Samimian-Darash 2013, 11).
Influenssapandemiauhkan hallinnan kokonaisuutta ja tiedon merkitystä siinä kuvaa
mielestäni osuvasti Cañada (2018) toteamalla, että influenssapandemiauhkan
hallinnassa ollaan koko ajan saatavilla ja ei saatavilla olevan tiedon rajoilla, tai riskin ja
epävarmuuden rajoilla (2018, 59).
Tässä luvussa kuvattu geneerinen varautuminen, eli uhkista riippumaton varautuminen
(prototyyppiajatus, normaalitoimintojen korostaminen, resilientit asiantuntijat), ilmentää
Lakoffin (2017) kuvaamaa valppautta, eli uudentyyppisiä turvallisuusmekanismeja,
varsin selkeästi. Niissä näkyy Andersonin (2010) sanoin tulevaisuuden ymmärtäminen
yllättävänä ja ennustamattomana. Mitä pidemmän ajan tein kenttätöitä ja haastatteluita,
sitä ikään kuin kauemmas ajauduin havaintojeni perusteella alkuperäisestä aiheestani,
eli juuri influenssapandemiaan varautumisesta.
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6 Yhteenveto ja keskustelu
Mun mielestä tää influenssapandemiavarautuminen on tosi
systemaattista ja hyvällä mallilla -- Koko ajan on tutkimusta näistä
eri viruksista ja niiden muuntumisesta ja niitä seurataan -- ja itse
asiassa koko tämä kansainvälinen terveysturvallisuuden
varautumisprosessi on kehittyny tässä ihan viime vuosina mun
ymmärtääkseni tosi paljon eteenpäin. -- Musta me ollaan tässä
pitkällä. -- Musta tää on paremmin hallinnassa kuin joku
sotatilanteeseen varautuminen tai tämmöinen, joka on semmosen
poliittisen ja enemmän niin ku vielä ihmisen epämääräisyyksien
varassa. (Iiris, STM)
Olen tässä tutkielmassa analysoinut pientä osuutta siitä monimuotoisesta ja -tasoisesta
toiminnan ja tietämisen kirjosta, joka influenssapandemiauhkan ympärille on
muotoutunut. Olen tutkinut, miten tulevaisuudessa tapahtuvaa influenssapandemiaa, eli
influenssapandemiauhkaa, voidaan asiantuntijoiden mukaan hallita ennen uhkan
aktualisoitumista. Olen keskittynyt kuvailemaan varautumista tällaisena tulevan
epävarmuuden hallinnan muotona. Tutkielman alussa esitin tutkimuskysymyksekseni
sen, että miten influenssapandemiauhkaa eli yllättävää tulevaisuutta voidaan hallita
nykyhetkessä. Tähän vastatakseni pyrin tarkastelemaan, millaisia tiedon, interventioiden
ja subjektiviteetin muotoja influenssapandemiauhkan hallinnassa on havaittavissa:
Millainen on varautumisen kohde asiantuntijoiden mukaan? Millaisin keinoin sitä
voidaan heidän mukaansa hallita? Millaisia asiantuntijasubjekteja tämän uhkan
hallinnassa vaikuttaa mahdollistuvan? Tarkoituksenani ei ollut käsitellä riskejä ja
epävarmuutta vain objekteina maailmassa, vaan oletin, että ne viittaavat siihen, miten
todellisuus ymmärretään ja millaisia oletuksia tulevaisuudesta tehdään. Ne
mahdollistavat siis erilaisia ”elämän ja elävien hallinnan käytäntöjä” (Helén 2016, 110).
Tutkielman aineiston rajallisuuden vuoksi on mahdollista vastata tutkimuskysymyksiin
vain alustavasti. Tutkimuskohteena influenssapandemiaan varautuminen muodostaa
erittäin laajan kokonaisuuden, jota ei olisi mielekästä kuvailla ja analysoida kattavasti
yhden tutkielman sivuilla. Etenkin Suomessa, missä varautumisen kerrotaan perustuvan
normaalitoimintojen sujumiselle, olisi mahdollista tarkastella hyvinkin laajaa kirjoa
erilaisia toimintoja, jotka influenssapandemiavarautumista tukevat. Toisaalta
73

varautumisen joitain osa-alueita koskee salassapitovelvollisuus, jonka vuoksi niitä ei
voisi julkisessa tutkielmassa käsitellä (ks. laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
1999/621 § 24).
Tutkielman aineisto muodostuu seitsemän kuukauden osallistuvasta havainnoinnista
THL:n Terveysturvallisuusosaston Infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksikössä sekä
neljästätoista haastattelusta yhdentoista STM:n ja THL:n asiantuntijan kanssa. Olen
valinnut tutkielmaani varautumisen ja infektiotautien asiantuntijoita, jotka toimivat
osana valtion keskushallintoa. Lisäksi olen tutkielmassa tarkastellut kirjallista aineistoa,
kuten Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa (2017), Suomen kansallista riskiarviota 2015
ja Kansallista varautumissuunnitelmaa influenssapandemiaa varten (2012).
Ensimmäisessä analyysiluvussa (3) analysoin aluksi influenssapandemiauhkaa
asiantuntijoiden ja kirjallisen aineiston perusteella. Mahdolliset uudentyyppiset
influenssavirukset ja niiden aiheuttamat epidemiat tai pandemiat luokitellaan uusiksi ja
uudelleen ilmaantuviksi tartuntataudeiksi lääketieteellisessä diskurssissa. Tuleva
influenssapandemia vaikuttaa aineiston perusteella uhkalta, jonka tapahtumista pidetään
erittäin todennäköisenä, mutta jonka oleellisia piirteitä ei voida etukäteen olettaa (esim.
aiheuttajaa, ajankohtaa, vakavuutta). Tämän jälkeen esitin, että influenssapandemia
uhkana ei ole vain lääketieteellinen objekti, vaan sitä on mahdollista tarkastella
hallinnan analytiikan näkökulmasta teknologian objektina, eli ”tieteellisen tiedon ja
siihen perustuvien tekniikoiden kohteena” (Helén 2016, 46). Pyrin hahmottelemaan
potentiaalisen epävarmuuden (eng. potential uncertainty) ja virtuaalisuuden käsitteiden
avulla (ks. Samimian-Darash 2013), että hallinnan kohteena influenssavirukset
sisältävät potentiaalin aktualisoitua lukuisilla eri tavoilla. Torjuntajärjestelmää edustavat
asiantuntijat ja tieteelliset artikkelit vaikuttavat hahmottavan biologisen elämän tässä
kohtaa ennustamattomana ja muuttuvana. Totesin kuitenkin, että tulevaa
influenssapandemiaa voidaan hallita joillakin influenssaspesifisillä keinoilla, joiden
yhteydessä se muistuttaa enemmän mahdollista epävarmuutta (eng. possible uncertainty
[Samimian-Darash 2013]), eli niin sanottua laskettavaa riskiä. Kiinnostavaa on, että
tulevan hallinnassa toimintaa ja ajattelua eivät ohjaa vain riskit, joihin voidaan liittää
tilastollinen todennäköisyys, vaan myös määrittelemättömämpi epävarmuus, johon voi
liittyä joitain erilaisia tietämisen ja totuusväitteiden, interventioiden ja tekniikoiden sekä
subjektivoitumisen muotoja.
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Luvun 4 tarkoituksena oli analysoida, miten tulevaa, joka käsitetään riskiksi tai
epävarmuudeksi, voidaan hallita erilaisin keinoin nykyhetkessä: esittelin ehkäisyä,
ennaltaehkäisyä, spekulatiivista estämistä ja varautumista. Tarkastelin erityisesti sitä,
miten juuri varautuminen on osa kansainvälistä ja kansallista uusien ja uudelleen
ilmaantuvien tartuntatautien hallintaa. Pohdin, miten varautuminen on
tutkimuskentälläni vakiintunut termi, ja tarkastelin muutamia Suomen varautumista
ohjaavia dokumentteja, eli Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa (2017), Suomen
kansallista riskiarviota 2015 ja Kansallista varautumissuunnitelmaa
influenssapandemiaa varten (2012). Kuvailin, miten Andrew Lakoffin (2015; 2017)
mukaan kansanterveydellisessä tartuntatautien torjunnassa on havaittavissa erityyppisiä
turvallisuusmekanismeja: Aktuaarisia välineitä hyödyntävässä riskienhallinnassa
hallinnan kohde hahmotetaan tilastollisin menetelmin menneisiin tapahtumiin
perustuvan informaation perusteella. Väestön tasolla säännöllisiksi hahmotettuja
tartuntatautien haittoja voidaan sitten minimoida kustannustehokkailla interventioilla,
kuten esimerkiksi tietyn väestöryhmän rokottamisella, eli tauteja ehkäistään. Lakoffin
(2015; 2017) mukaan uusien ja uudelleen ilmaantuvien tartuntatautien ongelman myötä
voidaan havaita myös toisenlaisia turvallisuusmekanismeja, tai valppautta, jossa
hyödynnetään vahtimiseen tai vartioimiseen perustuvia välineitä. Siinä suhtautumista
tartuntatauteihin ohjaa vahvemmin varautumisen logiikka, sillä uudenlaisten uhkien
kohdalla tietoa ei ole aikaisempiin tapahtumiin perustuen samalla tavalla saatavilla.
Tärkeää on uuden tiedon reaaliaikainen huomioiminen torjuntatoimissa. Esimerkkinä
valppaudesta voidaan pitää elintärkeiden systeemien turvallisuutta. Jóse Cañada
muistuttaa osuvasti, että laskettavat riskit sekä mittaamaton epävarmuus ohjaavat
molemmat influenssapandemiaan varautumista ja siihen vastaamista (2018, 42; 59).

Tarkastelin luvun 4 lopussa lausuntoja skenaarioiden ja todellisuuden suhteesta:
esimerkiksi kansallisessa varautumissuunnitelmassa influenssapandemiaa varten
todetaan, että uhka ”ilmenee hyvin epätodennäköisesti suunnitelmassa esitetyllä tavalla”
(2012, 24). Niinpä kolmannessa analyysiluvussa (5) tutkin erilaisia teknologioita, joilla
Suomessa hallitaan influenssapandemiaa ennen sen aktualisoitumista, eli analysoin
joitain esimerkkejä siihen varautumisesta. Esittelin luvun alussa, miten
influenssapandemiauhkan hallinnassa näkyy ajatus siitä, että influenssapandemiaan
varautuminen toimii varautumisen prototyyppinä: varautuminen tähän tiettyyn uhkaan
vaikuttaa asiantuntijoiden mukaan lisäävän valmiutta kohdata mikä tahansa
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terveydellinen häiriötilanne. Esimerkiksi WHO kannustaa maita tällaiseen uhkasta
riippumattomaan varautumiseen. Tämän jälkeen analysoin, miten asiantuntijat
korostavat normaalitoimintojen sujumisen olevan varautumiselle tärkeää ja kuinka he
kertovat, että tarvittaessa valmiustasoa nostetaan, eli toimintaa tehostetaan. Tarkastelin,
miten influenssapandemiaan varaudutaan influenssaspesifisillä tiedon ja materiaalin
vaihdannan verkostoilla ja 24/7-valmiudella tiedottaa sekä kansallisia että kansainvälisiä
tahoja mistä tahansa uusista kansanterveydellisistä uhkista esimerkiksi
varhaisvaroitusjärjestelmien avulla. Lopuksi analysoin, kuinka aineistossa on viitteitä
siitä, että yllättävien tartuntatautitilanteiden hallinta edellyttää siihen osallistuvilta
asiantuntijoilta ominaisuutena resilienssiä, eli epävarmuuden hallinnassa mahdollistuu
resilienttejä asiantuntijasubjekteja. Totesin luvussa 5, että tulevan influenssapandemian
hallinnassa (eli ennen kuin uhka aktualisoituu) käytetään myös influenssaspesifisiä
keinoja, kuten viraalilääkkeiden varaamista, mallirokotteiden kehittämistä ja
esimerkiksi täsmärokotteen ostovaraussopimuksia (ks. KVIV 2012, 59).

Luvussa 5 esitellyillä geneeristä varautumista korostavilla keinoilla ei varsinaisesti
pyritä ennaltaehkäisemään influenssapandemian tapahtumista, vaan ne vaikuttavat
perustuvan oletukselle siitä, että influenssapandemia tai muu pandemia tapahtuu joka
tapauksessa, ja viranomaisten ja asiantuntijoiden pitää olla varautuneita hoitamaan se,
aivan kuten mikä tahansa muukin häiriötilanne Suomen lakien mukaan. Luvussa 5
kuvailin siis joitain sellaisia hallinnan keinoja, jotka eivät tähtää epävarmuuden
muuttamiseksi esimerkiksi tietyiksi, laskettavissa oleviksi vaihtoehdoiksi. SamimianDarash analysoi oireisiin perustuvaa seurantaa vastaavasti, ja kutsuu sitä
tapahtumateknologiaksi, joka ”säilyttää epävarmuuden toiminnassaan” (SamimianDarash 2013, 11). Voisi siis ajatella, että korostamalla normaalitoimintojen sujumista,
asiantuntijoiden resilienssiä sekä valppauden verkostoja torjuntajärjestelmä säilyttää
oletuksen tulevaisuuden epävarmuudesta: tulevaa ei voida tietää etukäteen, eikä sitä
voida hallita vain sellaisten oletusten ohjaamana, jotka perustuvat nykyhetkessä
saatavilla olevaan informaatioon. Geneerinen, uhkista riippumaton varautuminen vastaa
hyvin tulevaan epävarmuuteen niin, että sen tarkkaa muotoa ei välttämättä edes tarvitse
hahmottaa ennalta. On tietysti silti ilmeistä, että juuri influenssavirusten tutkiminen ja
esimerkiksi mallirokotteiden kehittäminen tiettyjä virustyyppejä vastaan on geneerisen
varautumisen vastapainona. Mallirokotekehityksessä tuleva epävarmuus muutetaan
ennemminkin tietyiksi vaihtoehdoiksi, eli tulevaa hallitaan tästä hetkestä käsin
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olettamalla sille tiettyinä muotoja (ks. Samimian-Darash 2013, 11).
Influenssapandemiauhkan hallinnan kokonaisuutta ja tiedon merkitystä siinä kuvaa
mielestäni osuvasti Jóse Cañada (2018) toteamalla, että influenssapandemiauhkan
hallinnassa ollaan koko ajan saatavilla ja ei saatavilla olevan tiedon rajoilla, tai riskin ja
epävarmuuden rajoilla (2018, 59).
Geneerinen varautuminen, eli uhkista riippumaton varautuminen (prototyyppiajatus,
normaalitoimintojen korostaminen, resilientit asiantuntijat), ilmentää Lakoffin (2017)
kuvaamaa valppautta, eli uudentyyppisiä turvallisuusmekanismeja, varsin selkeästi.
Näissä varautumisen esimerkeissä näkyy Andersonin (2010) sanoin tulevaisuuden
ymmärtäminen yllättävänä ja ennustamattomana. Mitä pidemmän ajan tein kenttätöitä ja
haastatteluita, sitä ikään kuin kauemmas ajauduin havaintojeni perusteella
alkuperäisestä aiheestani, eli juuri influenssapandemiaan varautumisesta.
Influenssapandemia on vain yksi uhka muiden joukossa, mutta samalla hyvin
merkittävä sellainen asiantuntijoiden mukaan.
Osallistun tällä tutkielmalla antropologiseen keskusteluun riskeistä ja epävarmuudesta
sekä laajaan keskusteluun elämän potentiaalien hallinnasta, joka tartuntatautiuhkiin
varautumisessa ilmenee. Tutkielmani lisää ymmärrystä siitä, miten globaaliksi
terveysturvallisuudeksi kutsuttu (esim. STM 2018b) tartuntatautien hallinta ilmenee
juuri suomalaisessa yhteiskunnassa. Erityisesti asiantuntijatietoa tarkastellen, hallinnan
analytiikan näkökulmasta, olen pyrkinyt tässä tutkielmassa analysoimaan, miten
biologisen elämän käsittäminen epävarmuutena ilmenee nykyhetkessä.
Kokonaisuudessaan tutkielmani osoittaa, että tulevaa epävarmuutta on mahdollista
hallita myös ilman hallinnan kohteen tarkkaa ennalta määrittämistä. Olen joutunut tätä
tutkielmaa kirjoittaessa rajaamaan pois sekä mielenkiintoisia teoreettisia näkökulmia
että etnografisia esimerkkejä. Toivon kuitenkin, että tutkielmani tarjoaa hedelmällisen
lähtökohdan turvallisuuden ja temporaalisuuden muotojen syvällisemmälle tarkastelulle
tartuntatautien hallinnan kontekstissa, ja että se herättää pohdintoja tulevan ennakoinnin
mahdollistamasta temporaalisesta orientoitumisesta (ks. Bear 2016, 493; Adams et al.
2009). Lisäksi aineistossani näkyy selkeästi se, että tartuntatautiuhkat käsitetään
kansallisia ja maantieteellisiä rajoja ylittäviksi. Olisi tästä syystä hedelmällistä
tarkastella antropologisesti tilan ja paikan merkitystä juuri influenssapandemian
hallinnassa (ks. esim. Ahuja 2016; Braun 2007; Wolf 2012; King 2002) sekä erilaisia
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skaaloja, joita turvallisuuteen ja uhkiin liittyy (ks. esim. Holdbraad & Pedersen 2013).
Erityisen kiinnostavaa olisi tarkastella myös tulevan epävarmuuden hallintaan liittyviä
affekteja (ks. esim. Cañada 2018, 46–49).
Tämän luvun alussa STM:n asiantuntija kertoo, että terveysturvallisuuden
varautumisprosessi on kehittynyt lähiaikoina nopeasti ja että influenssapandemiaan
varautuminen on vähemmän ”poliittisen -- ja ihmisen epämääräisyyksien” varassa kuin
joihinkin muihin uhkiin varautuminen. On ilmeistä, että varautuminen
tartuntatautiuhkiin on normalisoitunut osaksi suomalaista kansanterveyden hallintaa, ja
että olisi ”vastuutonta olla varautumatta”, kuten KTL:n pääjohtaja pohtii (Eskola 2006).
Eräs informanttini kuvailee ”megatrendiksi” sitä, että maailmassa on nyt tunnistettu
turvallisuuden varmistaminen sellaiseksi asiaksi, josta pitäisi pitää huolta ja jonka
merkitys kasvaa koko ajan. Turvallisuuden ja varautumisen koskiessa yhä
monipuolisemmin erilaisia kollektiivisen elämän alueita, kuten juuri terveyttä ja sen
hallintaa, on niitä oleellista tarkastella antropologisesti. On mielestäni mielekästä tutkia,
millainen on tämä hiljattain muotoutunut globaalin terveysturvallisuuden sommitelma ja
miten esimerkiksi universaaliksi hahmotetulla tieteen kielellä tai ”viruksilla
kommunikoivat” tieteentekijät osallistuvat elämän politisoitumiseen.
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