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Infektiot ja rokotukset –yksikön ylilääkäri LT Hanna Nohynek, THL: 

Miten epidemiat syntyvät? Miksi korkea rokotuskattavuus on tärkeää? Mikä on yksilön vastuu väestön 

terveydestä? Onko rokotuspakko ainoa vaihtoehto juuria tarttuvia tauteja?  

Esityksessä käsitellään rokotuksilla ehkäistävien tautien epidemiologisia lainalaisuuksia, yksilön ja väestön 

suojaa sekä laumaimmuniteettia, joka edellyttää riittävää rokotuskattavuutta. 

Teoriaa valaistaan käytännön esimerkein. Aikaa on varattu runsaasti myös kysymyksille.  

THL:n Infektiot ja rokotukset –yksikön ylilääkäri LT Hanna Nohynek on tutkinut rokotteiden tehoa ja 

turvallisuutta niin kehitysmaissa kuin Suomessa. Hän toimii Rokotusohjelman kehittäminen tiimin vetäjänä 

ja kansallisen rokotusasiantuntijatyöryhmän sihteerinä, sekä harjoittaa matkalääketiedettä 

yksityissektorilla. 

Professori Mart Saarma, Biotekniikan instituutti, HY 

Hermorappeumasairauksia sairastaa maapallolla noin 50 miljoona ihmistä. Asiantuntijoiden mukaan 

seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana sairastavien määrää saattaa ylittää 100 miljoona väestön 

ikääntyessä. Näihin sairauksiin on olemassa oireita lievittäviä lääkkeitä, mutta valitettavasti mikään 

nykyisistä hoitomuotoista ei hidasta, eikä pysäytä taudin kulkua. Olemme kehittämässä lääkkeitä 

Parkinsonin tautiin, joka on toiseksi levinnein rappeumatauti Alzheimerin taudin jälkeen.  

Avoimia kysymyksiä on paljon: miksi me sairastumme, pystymmekö kehittämään taudin kulkua pysäyttäviä 

lääkkeitä? Miten kauan kestää uuden lääkkeen kehittäminen ja tarvitaanko siihen eläinkokeita? Onko 

mahdollista kehittää lääkkeitä Suomessa ja onko se mahdollista suomalaisissa yliopistoissa? Miksi 

Suomessa on merkittävästi Ruotsia ja Tanskaa vähemmän lääkkeitä kehittäviä ja kaupallistavia startup-

yrityksiä? Esityksessä esille nousee myös paljon keskusteltu kysymys siitä, voiko lääketeollisuus vaikuttaa 

tutkimustuloksiin. 

Professori Mart Saarma on arvostetuimpia hermokasvutekijöiden tutkijoita maailmassa ja on kehittämässä 

yhteistyössä Herantis Pharma PLc kanssa uutta lääkettä Parkinsonin taudin hoitoon. Uusi lääke CDNF on 

täällä hetkellä potilaskokeissa. Professori Saarma on Viron ja Suomen Tiedeakatemioiden sekä Euroopan 

Molekyylibiologian Organisaation (EMBO) jäsen ja toiminut Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) 

varapuheenjohtajana. 

Ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm, HY 

Ravitsemukseen liittyvät asiat ovat olleet erittäin ”kuuma peruna” viimeisen 10 vuoden aikana. Ilmiö lähti 

käytännössä liikkeelle ns. vähähiilihydraattisen (VHH) dieetin esiintulosta. Vaikka ainakin jonkinlainen VHH 

voitaisiin toteuttaa ilman kovin suurta ristiriitaa esim. ravitsemussuosituksiin, tätä dieettiä kannattaneiden 

keskuudesta kimposi vahva ”ravitsemustieteilijät ovat aina olleet väärässä, ja kannattaa tehdä juuri 

päinvastoin kuin suositellaan” viesti. 

Tämä ravitsemustieteilijöiden ja ”muiden” vastakkainasettelu on tästä saanut mitä vaihtelevimpia muotoja. 

Joiden tulkintojen mukaan kyse on tieteestä vs. kokemusasiantuntijuus, mutta vyyhti on paljon 

monimutkaisempi. Itse asiassa vahvimmat/aktiivisimmat/sinnikkäimmät keskustelijat käyttävät kyllä 

tieteellisiä tuloksia, mutta tarkasti valikoiden. Tämä on omiaan tuomaan ajatuksen siitä, että kyse on 

nimenomaan tieteen sisäisestä ristiriidasta. Näin ei kuitenkaan ole, sillä maailman ravitsemustutkijoista 

aivan valtaosa on yhtä mieltä useimmista ruokavalioon liittyvistä kysymyksistä. Väitteet 

ravitsemustutkijoiden ja teollisuuden kytköksistä ovat myös vähintäänkin liioiteltuja – tähän lauseeseen on 



sisäänrakennettu se ajatus, etteivät ravitsemustieteilijät ole sen rehellisempiä tai epärehellisempiä kuin 

ihmiset yleensä.  

Professori Mikael Fogelholm toimii ravitsemustieteen professorina Helsingin yliopistossa. Hän on 
ravitsemuksen huippuasiantuntija, joka on toiminut uransa aikana useissa hallinnollisissa ja tiedepoliittisissa 
tehtävissä, muun muassa Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen yksikön johtajana. Hän on Valtion 
ravitsemusneuvottelukunnan sekä pohjoismaisen ravitsemussuositus työryhmän jäsenenä ollut laatimassa 
suomalaisia ravitsemussuosituksia.  

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Akatemia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Valtion_ravitsemusneuvottelukunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Valtion_ravitsemusneuvottelukunta

