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HPV-rokote suojaa papilloomaviruksen aiheuttamilta syöviltä. Rokote kuuluu 
kansalliseen rokotusohjelmaan ja sitä tarjotaan viidesluokkalaisille tytöille 
kouluterveydenhuollossa. Rokotus sarjaan kuuluu kaksi annosta.

Koska rokotukset vähentävät papilloomavirustartuntoja, on tyttöjen 
rokotuksista hyötyä myös poikien syöpien ehkäisyssä. 

Papilloomavirukset ovat yleisiä. Ilman rokotetta lähes 
kaikki saavat tartunnan jo nuoruudessa.

Virus tarttuu ihon ja limakalvon kautta, yleensä 
yhdynnässä. Tartunnan voi kuitenkin saada, vaikka 
varsinaista yhdyntää ei tapahtuisi. Siksi edes kondo-
min käyttö ei täysin suojaa tartunnalta.

Osaa papilloomavirusten aiheuttamista syövistäei ole mahdollista 
havaita ajoissa. Näitäkin syöpiä voidaan ehkäistä HPV-rokotteella.

On tärkeää suojautua ajoissa
Papilloomaviruksen aiheuttama infektio on useimmi-
ten oireeton ja ohimenevä, mutta joka kymmenennel-
lä se pitkittyy ja voi aiheuttaa syövän esiasteita. Näistä 
osa etenee syöväksi. 

Suurin syöpäriski liittyy kahteen papilloomavirukseen 
(virustyypit 16 ja 18), joita vastaan rokote tarjoaa 
suojaa. Rokote on kuitenkin saatava riittävän nuorena, 
jolloin tartuntaa ei ole vielä tapahtunut.



HPV-rokote suojaa monilta syöviltä

Papilloomaviruksen aiheuttamat solumuutokset 
ovat toisinaan niin lieviä, että ne edellyttävät vain 
seurantaa. Seurantaan joutuminen voi kuitenkin olla 
ahdistavaa tai pelottavaa. 

Vakavammat syövän esiasteiksi kehittyneet solumuu-
tokset poistetaan kirurgisesti. Näihin toimenpiteisiin 
liittyvät haitat ja riskit ovat erilaisia sen mukaan, 
mistä kehon osasta on kyse. 

Rokote suojaa myös muilta haitoilta
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HPV-rokote on ollut pitkään käytössä ja se on todettu 
turvalliseksi. Suomessa se otettiin kansalliseen roko-
tusohjelmaan vuonna 2013. 

Kuten kaikilla lääkkeillä, myös HPV-rokotteella voi 
olla haittavaikutuksia. Kaikki eivät niitä kuitenkaan 
saa. Tyypillisimpiä ovat esimerkiksi pistosalueen kipu 
ja punoitus sekä päänsärky. Vakavammat haittavai-
kutukset, kuten voimakkaat allergiset reaktiot, ovat 
hyvin harvinaisia. 

Lisätietoa papilloomavirusten aiheuttamista syövistä 
ja HPV-rokotteesta saat verkkosivustolta www.hpv-ro-
kote.fi sekä koulutervey denhoitajilta.
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Tutustu aiheeseen! hpv-rokote.fi

Esimerkiksi pään ja kaulan alueen leikkauksista voi 
aiheutua nielemiseen, puhumiseen ja ulkonäköön 
liittyviä haittoja. Kohdun ja kohdunkaulan alueelle 
tehdyt kirurgiset toimenpiteet puolestaan saattavat 
aiheuttaa lapsettomuuden tai ennenaikaisen synny-
tyksen.


