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Aloite 6,-9,-luokkalaisten tyttöjen informoinnista ja vanhempien suostumuksesta
H PV-ro kattamisen yhteydessä
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^ Marraskuussa kuluvana vuonna aloitetaan Helsingin koulujen terveydenhuollossa 6.-9.-

luokkalaisille tyttöjen rokottaminen nk. HPV-rokotteella. Rokote annetaan kohdunkaulan

syövän torjumiseksi.
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^ Rokotusohjelma aloitetaan, vaikka ei ole olemassa yhtään tutkimusta, joka osoittaisi, että

c(:, HPV-rokote estäisi syöpää. Myöskään rokotteen pitkäaikaisvaikutuksista ole mitään tietoa.
Kaiken lisäksi yli 90 prosenttia HPV-infektion saaneista naisista paranee itsestään.

Nämä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Antti Heikkilän esittämät näkemykset

vahvistetaan myös Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL).

THL:n lääkäri Hanna Nohynek myöntää, että rokotteen tehosta kohdunkaulasyöpää
vastaan ei ole suoraa näyttöä, koska syövän kehittyminen kestää 10-20-vuotta. Hän
vahvistaa myös, että 90 prosentilla väestöstä virustartunta häviää itsestään, eikä tule enää

uudestaan.

THL:n virallisissa suosituksissa ei anneta riittävästi tietoa rokotteen tosiasiallisista
vaikutuksista taikka haittavaikutuksista. Viranomaiset kuitenkin tietävät, että eri puolilla
maailmaa rokotteen antaminen on kielletty tai kyseenalaistettu rokotteen antamisen
jälkeen rokotetuille tytöille tulleiden komplikaatioiden, vammautumisten ja
kuolemantapausten takia.

HPV-rokote on tarkoitus antaa tytöille pelkästään rokotettavan tytön omalla
suostumuksella. Alaikäisen suostumukseen perustuva terveydenhoito on arveluttavaa
kahdestakin eri syystä: Ensinnäkin, lapsen vanhempien velvollisuus - tai mahdollisuus -
huoltajana vastata lapsensa terveydestä ei toteudu. Toiseksi, kuinka 12-14-vuotias voisi
itsenäisesti päättää sellaisesta asiasta, josta jo ammattilaiset ja viranomaisetkin ovat eri
mieltä.

Edellä olevan perusteella ehdotan, että Helsingin kaupunki ohjeistaa Helsingin

terveydenhuollon ammattilaiset ja kouluterveydenhuollon henkilöstön informoimaan
ennen HPV-rokotteen antamista vanhempia ja rokotusohjelman kohteena olevia tyttöjä

kirjallisesti ja suullisesti seuraavista asioista:

l. Cervarix rokotteen arvellaan estävän vuosittain noin 120 naisen kohdunkaulan syöpä
Suomessa.

2. Cervarix ei välttämättä suojaa kaikkia rokotettuja HPV-16 ja HPV-18-infektion

aiheuttamilta syövän esiasteilta ja syöviltä.
3. Cervarix ei suojaa niitä henkilöitä, joilla jo rokotushetkellä on ihmisen HPV-16 tai HPV-

18 tyypin aiheuttama infektio. (Kyseisen infektion nuori on voinut saada äidiltään jo
syntyessään)
4. Cervarix rokote antaa suojan ainoastaan HPV16 - ja HPV18 - tyyppien, mutta ei muiden

yli 100 HPV-tyypin aiheuttamia tauteja vastaan.
5, Rokotus ei korvaa kohdunkaulan seulontoja (nk. papa-seulontoja), jotka ovat edelleenkin
ratkaisevan tärkeitä syövän kehittymisen ehkäisyssä.
6. Rokotteen aiheuttamat vakavat, pysyviin vammautumisiin ja jopa kuolemaan johtavat
haitat eivät ole poissuljettavissa olemassa olevan tutkimusnäytön perusteella.



Lisäksi ehdotan, että Helsingin kaupunki ohjeistaa terveydenhuollon ja
kouluterveydenhuollon henkilöstön pyytämään rokotettavan tytön kaikilta huoltajilta

etukäteen kirjallisen suostumuksen.


