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Uusien virusmuunnosten vuoksi koronapande-
mia voi jatkua pidempään kuin toivoisimme, 
mutta tiedämme myös, että se ei ole viimeinen 
lajissaan. 

Kansainvälisen luontopaneelin (The Intergo-
vernmental Science-Policy Platform on Biodiver-
sity and Ecosystem Services, IPBES) pandemia-
työryhmän raportti on nostanut esille yhteisiä 
tekijöitä pandemioiden, ilmastomuutoksen ja 
luontokadon taustalta. Raportin mukaan vain 
pieni osa eläimistä ihmisiin siirtyvien virusten 
muodostamasta riskistä on tiedossa (1). 

Vaikka kaikkiin taustatekijöihin emme voi 
vaikuttaa, tulevien pandemioiden riskin vähen-
täminen nivoutuu laajempaan ympäristön 
muutokseen. 

Pandemioiden leviämistä edistää globaalinen 
liikkuvuus, mutta myös eriarvoisuuden kasvu. 
Epäviralliset työmarkkinat, siirtotyöläisyyden 
liikkuvuus ja ahtaat asuinolot ovat vauhditta-
neet myös COVID-19-pandemiaa. 

Kansainvälinen arvio pandemioihin varautu-
misen tarpeista onkin nostanut terveysturvalli-
suuden ohella myös sosiaaliturvan asialistalle 
(2). Varautuaksemme tulevaan tarvitsemme se-
kä terveydenhuollon, terveysturvallisuuden ja 
kansanterveyden vahvistamista että myös siirty-
mää kohti sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväm-
piä yhteiskuntia. 

Kansainvälinen yhteistyö pandemioiden eh-
käisemiseksi edellyttäisi vahvempaa panostusta 
sekä Maailman terveysjärjestön WHO:n tueksi 
että kansainvälisen terveyssäännöstön (Interna-
tional Health Regulations, IHR) uudistamiseksi 
(3). Euroopan unioni on tukenut avausta kan-
sainvälisestä pandemiasopimuksesta (4), mutta 
kesken pandemiaa tehty avaus nostaa myös ky-
symyksiä siitä, miksi näitä tavoitteita ei ole sovel-
lettu jo tämän pandemian aikana. OECD:n mu-
kaan COVID-19-rokotteita olisi ollut saatavilla 
laajemmin, jos teollisuuden saamaa julkista tu-
kea ja ennakko-ostoja olisi ehdollistettu (5). 

Uusi rokoteteknologia avaa vahvemmin 
alueel lisempia vaihtoehtoja pandemioiden 
kontrollointiin. Rokotteiden tuotantokapasitee-
tin laajentaminen ja uuden teknologian hyö-
dyntäminen edellyttävät kuitenkin teknologian 
siirtoa, johon nivoutuvat myös teollis- ja tekijän-

oikeudet. Varsinaisten rokotteiden lisäksi yksin-
oikeudet koskevat myös rokotteiden ainesosien 
ja komponenttien valmistajia (6). 

Yksinoikeuksien ja ihmisoikeuksien välistä 
ristiriitaa käsitellään nyt Etelä-Afrikan ja Intian 
aloitteessa erivapaudesta Maailman kauppajär-
jestössä (WTO). Ihmisoikeusjärjestöt, kuten 
Amnesty sekä WHO ja YK:n yhteinen HIV/
AIDS-ohjelma UNAIDS, ovat tukeneet avausta 
(7). 

Pandemian aikana määritetään nyt myös sitä, 
miten terveysturvallisuutta ja tulevien pande-
mioiden kontrollia voidaan edistää. Rokotteet 
ovat tärkeä, mutta eivät ainoa osatekijä tulevai-
suuden varautumisessa. Pandemia on jalkautta-
nut globaalin terveyden myös osaksi kansallisia 
ja paikallisia toimia. 

Tarvitsemme tietoa, osaamista ja kapasiteet-
tia myös terveysturvallisuuden ja kansantervey-
den alueilla. Euroopassa on kerätty tietoa siitä, 
miten rajoitus, testaus sekä tartuntaketjujen jäl-
jitystoimia on järjestetty eri maissa (8). 

Suomessa testaus ja tartuntaketjujen jäljitys 
ovat toimineet verrattain hyvin, mutta vaarana 
on, että aktiivisten kansanterveystoimien merki-
tys ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet 
jäävät arvioimatta tai unohdetaan pandemian 
jälkeen. Lääkärikunnan kannalta on tärkeää 
pohtia myös, miten voitaisiin parantaa lääkärien 
kansanterveyden ja terveysturvallisuuden osaa-
mista osana perus- ja erikoistumiskoulutusta. ●
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