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Heini Larros – Sami Metelinen

Rokotekriittisyys jää Suomessa marginaali-ilmiöksi

• Suomalaisista 87 prosenttia on joko jo saanut koronarokotteen tai aikoo varmuudella tai todennäköisesti ottaa sen.

• Neljä viidestä (80 %) suomalaisesta pitää koronarokotteiden hyötyjä aina haittoja suurempina, vaikka rokotteella 
todettaisiin sivuvaikutuksiakin.

• Kaksi kolmesta (67 %) arvioi, että Suomi toimi oikein hankkiessaan koronarokotteensa osana EU:n yhteistä 
rokotehankintaa.

TIEDOLLA ROKOTETUT

Suomalaisten maailmanlaajuisesti verraten vä-
häinen rokotekriittisyys1 on tarjonnut hyvän 
pohjan kansalaisten ripeästi etenevälle koro-
narokottamiselle. Ensimmäisten käynnistysvai-
keuksien jälkeen rokotukset Suomessa ovat edis-
tyneet vauhdikkaasti. Äitienpäivän jälkeisellä vii-
kolla ensimmäisen annoksen koronarokotusta oli 
saanut jo yli 2 000 000 suomalaista. Rokotuskat-
tavuus yli 70-vuotiailla oli lähes 90 prosenttia.2

Suomalaisista 87 prosenttia on joko jo saanut 
rokotteen tai aikoo varmuudella tai todennäköi-
sesti ottaa sen (Kuvio 1). Yhdeksän prosenttia 
kertoi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksessa saa-
neensa jo rokotteen. Kyselyn aineistot kerättiin 

maalis–huhtikuun vaiheessa (ks. s. 5). Varmuu-
della rokotteen aikoo ottaa 55 prosenttia väes-
töstä ja todennäköisesti sen ottaa 23 prosenttia.

Varmuudella rokotteen sanoo jättävän otta-
matta vain kolme prosenttia ja todennäköises-
ti siitä aikoo kieltäytyä kah-
deksan prosenttia.

Ikäryhmistä myönteisim-
min rokotteen ottamiseen 
suhtautuvat yli 65-vuotiaat, 
joista 98 prosenttia on joko 
jo saanut rokotteen tai vähintään todennäköises-
ti aikoo ottaa sen (kaikki väestöryhmittäiset erit-
telyt ks. Kuvioliite). Rokotushalukkuus on erityi-
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Kuvio 1. Miten suhtautuu koronarokotteen ottamiseen omalla kohdallaan? (%)
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sen voimakasta myös akateemisesti koulutettu-
jen (94 % on ottanut tai ottaa vähintään todennä-
köisesti rokotteen) ja ylempien toimihenkilöiden 
(93 %) keskuudessa. Puolueiden äänestäjäryh-
mistä erottuvat perussuomalaisten kannattajat, 
joista vain 67 prosenttia on ottanut tai aikoo var-
masti tai todennäköisesti ottaa rokotteen.

Eurooppalaisittain vertaillen suomalaisten ha-
lukkuus ottaa rokotus on muiden Pohjoismaiden 
tasoa. YouGovin kyselyiden mukaan rokotusai-
keet ovat olleet Länsi-Euroopan maista vahvim-
pia Isossa-Britanniassa ja heikoimpia Ranskas-
sa. Valmius rokotuksen ottamiseen on kasvanut 

kaikkialla Euroopassa viime vuoteen nähden si-
tä mukaa, kun tietoa rokotusten turvallisuudes-
ta on ollut paremmin saatavilla.3

Rokottaminen on tuttua
Suomalaisten laaja valmius rokotteen ottamiseen 
näyttäisi selittyvän sillä, että suomalaiset luotta-
vat rokotteiden hyötyyn ja turvallisuuteen. Nel-
jä viidestä (80 %) suomalaisesta pitää rokotteiden 
hyötyjä aina haittoja suurempina, vaikka rokot-
teella todettaisiin sivuvaikutuksia (Kuvio 2). Vain 
12 prosenttia on toista mieltä.

Kuvio 2. Missä määrin seuraavat väittämät sopivat kuvaamaan omaa suhtautumista korona- 
 rokotteeseen ja rokotteisiin yleensä (%)
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Kuvio 9. MISSÄ MÄÄRIN SEURAAVAT VÄITTÄMÄT SOPIVAT KU-
VAAMAAN OMAA SUHTAUTUMISTA KORONAROKOT-
TEESEEN JA ROKOTTEISIIN YLEENSÄ (%).

"Olen huolissani koronarokotteen mahdollisista sivuvaikutuksista" (v2)

"En usko tarvitsevani koronarokotusta" (v3) 

"En ole saanut riittävästi tietoa koronarokotteesta" (v5)

"En yleensä ota mitään rokotuksia" (v7)

"Koronarokotuksen ottamisen pitäisi olla pakollista" (v8)

"Koronarokotteet on kehitetty ja testattu liian nopeasti" (v9)

"Luotan siihen, että koronarokotteiden teho ja turvallisuus on varmis-
 tettu" (v1)

"Rokotusten vastustaminen perustuu väärään tietoon ja ennakko-
 luuloihin" (v4)

"Koronarokotteen ottaminen on jokaisen velvollisuus muita koh-
 taan" (v6)

"Aiemmat tapaukset osoittavat, etteivät rokotteet ole koskaan täysin 
 turvallisia" (v10)
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"Vaikka rokotteilla todettaisiin sivuvaikutuksia, ovat rokotusten hyö-
 dyt aina haittoja suuremmat" (v11)
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Reilu kolme neljästä (77 %) vuorostaan luot-
taa siihen, että koronarokotteiden teho ja turval-
lisuus on varmistettu, ja toista mieltä on viiden-
nes (21 %).

Luottamus rokotteisiin kasvaa iän myötä.4 Elä-
keikäisten myönteisempää asennoitumista ro-
kotteisiin voi osaltaan selittää koronaviruksen 
aiheuttama iän mukana kasvava riski. Toisaal-
ta selitystä voi hakea myös menneisyydestä: yli 
65-vuotiaat ovat eläneet aikana, jolloin vaaralli-
set tarttuvat taudit onnistuttiin taltuttamaan ro-
kotteilla. Esimerkiksi poliorokote on tullut kan-
salliseen rokoteohjelmaan vuonna 1957.5

Yleisesti ottaen suomalaisten luottamusta ko-
ronarokotteisiin selittänee se, että Suomessa jo 
lasten rokotuskattavuus on laaja. Vain noin pro-
sentti alle kolmevuotiaista lapsista jää Suomes-
sa rokottamatta.6

Suomalaisten rokotushistorian valossa ei ole 
yllättävää, että yli kolme neljästä (78 %) suoma-
laisista pitää koronarokotteen ottamista velvol-
lisuutena muita kohtaan. Puolet (51 %) suoma-
laisista suorastaan tekisi koronarokotteen otta-
misesta pakollista.

Myönteisistä rokotenäkemyksistä huolimatta 
suomalaiset näkevät rokotteissa myös riskejä. Yli 
puolet (58 %) katsoo, että rokotteet eivät ole kos-
kaan täysin turvallisia. Kolmannes (34 %) kuiten-
kin torjuu väitteen. Sivuvaikutuksista on huolis-
saan 43 prosenttia kansalaisista, mutta enemmis-
töä (55 %) ne eivät murehdituta.

Jonkin verran epäilyksiä herättää myös koro-
narokotteiden nopea kehittäminen. Siinä, mis-
sä yleensä rokotteiden kehitys- ja testausproses-
si kestää vuosikausia, Pfizer-BionTechin, Moder-
nan ja AstraZenecan rokotteet tuotiin jakeluun 
vuodessa. Siihen nähden ei ole yllättävää, että 39 
prosenttia suomalaisista arvioi koronarokotteet 
liian nopeasti kehitetyiksi. Toista mieltä on puo-
let (49 %).

Eikö rokote kelpaa?
Lopulta koronarokottamisen vastustus jää vä-
häiseksi. Vain 14 prosenttia sanoo, että ei usko 
tarvitsevansa koronarokotetta. Toisella kannal-
la on suuri enemmistö (80 %). Vastaukset ovat 
samansuuntaisia kysyttäessä yleistä suhtautu-
mista rokotteiden ottamiseen. Reilu joka kym-
menes (13 %) sanoo, ettei yleensä ota mitään ro-
kotuksia, mutta useimmat (86 %) torjuvat väit-
tämän.

Kieltäytyminen rokotteista ei kuitenkaan auto-
maattisesti tarkoita rokotekriittisyyttä. Rokotta-
mattomuuteen voivat vaikuttaa käytännön syyt: 
pitkät matkat rokotuspaikalle tai huonosti sopi-
vat rokotus- ja aukioloajat. Rokotteen ottamatta 
jättämistä voi selittää myös esimerkiksi niin sa-
nottu status quo -harha eli ajatus siitä, ettei koro-
narokotus ole tarpeen, koska ilmankin on selvit-
ty tähän saakka.7 Myös vähäisiksi arvioidut ris-
kit vaikuttanevat rokotushaluihin.

Siitä huolimatta poliittisella asennoitumisella 
näyttäisi olevan jonkin verran vaikutusta roko-
tushalukkuuteen. Vastaajien näkemyksissä on 
kysymysten (ks. Kuvio 2 edellä) kohdalla ero-
ja myös puoluekannan mukaan. Perussuoma-
laisten ja kristillisdemokraattien äänestäjät nä-
kevät rokottamisessa selvästi muita enemmän 
riskejä.

Perussuomalaisten (32 %) ja kristillisdemo-
kraattien äänestäjistä (33 %) kolmannes esimer-
kiksi ei usko tarvitsevansa koronarokotetta. Sosi-
aalidemokraattien kannattajista vain kolme pro-
senttia torjuu rokotteen tarpeellisuuden.

Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien 
äänestäjien muita skeptisempi suhtautuminen 
rokottamiseen saattaa olla yhteydessä yleiseen 
luottamukseen yhteiskunnan instituutioita koh-
taan. Arvo- ja asennetutkimuksissa on aiemmin 
havaittu, että erityisesti perussuomalaisten luot-
tamus instituutioihin on muiden puolueiden ää-
nestäjiä heikompaa.8

Epäilyksiä rokotteiden etenemisestä
Huolimatta rokotteiden verraten ripeästä etenemi-
sestä keväällä 2021, moni arvioi vielä maalis–huh-
tikuun vaihteessa rokottamisen edenneen turhan 
heikosti. Suomalaisista 40 prosenttia arvioi roko-
tusten edenneen kunnassaan hyvin, 44 prosenttia 
huonosti (ks. Kuvioliite).

Mielipiteisiin rokottamisen etenemisestä näyttäisi 
vaikuttavan se, onko itse saanut rokotteen vai ei. 
Tästä kielii se, että laajasti rokotetuista yli 65-vuoti-
aista enemmistö (54 %) arvioi rokotusten edenneen 
omassa kunnassa hyvin.

Suhtautuminen rokottamisesta tiedottamiseen 
myötäilee käsityksiä rokottamisen etenemisestä 
kotikunnassa. Vajaa puolet (45 %) katsoo, että 
rokottamisesta on tiedotettu hyvin, 39 prosentin 
mielestä huonosti (ks. Kuvioliite).
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Oma rokote, kyllä kiitos
Kokonaisuudessaan suomalaiset vaikuttaisivat 
kohtuullisen tyytyväisiltä koronarokottamiseen 
ja rokotteiden hankintaan. Kaksi kolmesta (67 %) 
arvioi, että Suomi toimi oikein hankkiessaan ro-
kotteensa osana EU:n yhteistä rokotehankintaa 
(Kuvio 3). Vain 16 prosenttia kritisoi ratkaisua.

Mitenkään varauksetonta tyytyväisyys EU:n 
kautta tehtyihin rokotehankintoihin ei kuiten-
kaan ole. Yli puolet (54 %) sanoo, että päättä-
jämme ovat olleet rokotehankinnoissa passiivi-
sia ja laskeneet liiaksi EU:n varaan. Näkemyksen 
torjuu vain viidennes (22 %).

Alkuvuoden 2021 kritiikki rokotehankinto-
ja kohtaan näkyy siis edelleen asenteissa. Koro-
narokottamisen aloittamisen kanssa olikin on-

gelmia, sillä EU:n yhteinen rokotehankinta tak-
kuili ennen vauhtiin pääsemistään.9

Kritiikissä näkyy kysymyksen politisoitumi-
nen.10 Opposition kannattajat suhtautuvat päät-
täjien ratkaisuun kriittisimmin: perussuoma-
laisten (89 %), Liike Nytin (83 %), kristillisde-
mokraattien (79 %) sekä kokoomuksen äänestä-
jät (67 %) arvostelevat päättäjiä passiivisuudesta 
rokotehankinnoissa.

Myöskään EU:n toimiin ei olla aivan tyytyväi-
siä. Puolet (52 %) suomalaisista yhtyy väittee-
seen, että EU on kaiken kaikkiaan epäonnistu-
nut rokotteiden hankinnassa. Viidennes (18 %) 
on toista mieltä. Miehet ovat kriittisempiä (60 %) 
kuin naiset (46 %). Perussuomalaisista EU:n toi-
mintaa kritisoi peräti 83 prosenttia.
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Kuvio 11.
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SUHTAUTUMINEN KORONAROKOTTEIDEN HANKIN-
TAA KOSKEVIIN VÄITTÄMIIN (%).

"Suomen pitäisi ostaa venäläistä Sputnik-rokotetta" (v3) 

"Suomen pitäisi ostaa rokotteita kiinalaisilta valmistajilta" (v4)

"Suomessa tulisi olla omaa rokotetuotantoa" (v8)

"EU on kaiken kaikkiaan epäonnistunut rokotteiden hankinnassa" (v10)

"Suomen pitäisi ostaa rokotteita suoraan niiden länsimaisilta valmis-
 tajilta" (v2)

"Suomen pitäisi ostaa toimiviksi ja turvallisiksi todettuja rokotteita 
 kaikkialta mistä niitä vain saa" (v5)

"Päättäjämme ovat olleet rokotehankinnoissa passiivisia ja laske-
 neet liiaksi EU:n varaan" (v6)

"Suomi on kaiken kaikkiaan epäonnistunut rokotteiden hankinnas-
 sa" (v7)

"Suomen pitäisi luovuttaa osa rokotekiintiöstään kehittyvien maiden
 käyttöön" (v9)

"Suomi toimii oikein hankkiessaan rokotteensa osana EU:n yhteistä 
 rokotehankintaa" (v1)

Kuvio 3. Suhtautuminen koronarokotteiden hankintaa koskeviin väittämiin (%)
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Huomattavasti harvempi kritisoi Suomea ro-
kotehankinnoista. Kolmannes (34 %) yhtyy väit-
tämään, jonka mukaan Suomi on kaiken kaik-
kiaan epäonnistunut rokotteiden hankinnassa. 
40 prosenttia ei arvioi Suomen epäonnistuneen.

Mitä suomalaiset tekisivät toisin kuin päättä-
jät ovat tehneet? Ainakin he toivoisivat Suomel-

ta omaa rokotetuotantoa. Ajatus-
ta kannattaa 81 prosenttia kansa-
laisista. 60 prosenttia katsoo, et-
tä Suomen pitäisi ostaa toimiviksi 
ja turvallisiksi todettuja rokotteita 
kaikkialta, mistä niitä vain saa. Jo-

ka toinen (48 %) katsoo, että Suomen pitäisi os-
taa rokotteita suoraan niiden länsimaisilta val-
mistajilta.

Venäläinen rokote ei suuria riemunkiljahduk-
sia saa aikaan, sillä vain joka viides (21 %) olisi 
valmis hankkimaan venäläistä Sputnik-rokotet-
ta. Vielä suurempia epäilyksiä herättää kiinalai-
nen rokotetuotanto, sillä kiinalaisten valmistaji-
en rokotteita olisi valmis hankkimaan vain joka 
kymmenes (10 %).

Alle viidennes (17 %) on sitä mieltä, että Suo-
men pitäisi luovuttaa osa rokotekiintiöstään ke-
hittyvien maiden käyttöön. Enemmistö (51 %) 
torjuu ehdotelman.

Suomalaisten enemmistön vastauksista onkin 
havaittavissa, että rokottamisessa ensisijaista on 
oman maan kansalaisista huolehtiminen.

Venäläinen rokote 
ei innosta.
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Näin kysely tehtiin
Tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin 
vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko 
väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin 
suuntaan. Tiedot kerättiin 24.3.–7.4.2021. Vastaajat 
edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. 
Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-
paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, 
sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai 
aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. 
Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt 
Yhdyskuntatutkimus Oy. Tulokset ja niiden tar-
kemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn 
kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on 
tehty vuodesta 1984.
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