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Abstract
The benefits of facemasks have been verified in dozens of filtration studies, aerosol simulations,
population level simulations, country specific mortality statistics, observational studies, and
even in a large body of RCT studies.
Already the technical measurements show that the best surgical masks filter 95 % of aerosol
particles on the range of 0.1 – 3 microns, while the best woven cloth masks filter about 60 – 70
%. When compared to other non-medical interventions, masks seem to be more effective than
cough etiquette or increasing safety distance by 1 meter, and at least equally effective as the
frequent washing of hands. The studies with human subjects and populations have shown that
countries without diligent mask usage have suffered for twice as big infection rates and
mortality rates.
Although the medical pros and cons of facemasks have been studies for decades, very few harms
and side effects have been found. These tend to be on the equally low severity level as the harms
of washing hands, cough etiquette and social distancing, or are not supported by empirical
evidence like the hypothesis about masks causing their users to touch their face more frequently.
This report contains a thorough review of existing medical literature and extends it to technical
analysis (filtration, aerosols), social sciences, cultural studies, administrative sciences and
economics: For example, by explaining, why Abaluck & al (2020) estimate a 6.000 $ economic
gain per citizen in countries where mask usage is diligent.
At the end, the report analyses the administrative, political and cultural discourses that lead to
Finland and Sweden being some of the last countries in the world to recommend facemask usage
and to instances in which Finnish schools and enterprises actually forbid mask usage, based on
a suspicion that they can be dangerous. The central mask-negative discourses were found to be
the political “we do not have enough masks for healthcare professionals” argumentation line,
the bureaucratic discourse, occupational health discourse, the exaggerated Cochrane paradigm
of EBM, and the culturally conservative (xenophobic) discourse. The analysis of these discourses
was made by using memetic discourse analysis as its central method.
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1. Background, objective and concepts
1.1. Background and objectives
WHO:n sekä Euroopan tautientorjunta- ja valvontakeskus ECDC:n suositukset
influenssapandemioiden sekä COVID-19-taudin torjumiseksi ovat muuttuneet
viimeisen 12 kuukauden aikana melko tiheästi. Myös maiden suositukset ovat
muuttuneet siten, että suuri osa Euroopan alun perin ”maskiskeptisistä” maista on
kevään 2020 aikana antanut kasvomaskien käyttöä koskevia suosituksia tai
määrännyt niiden käytön pakollisiksi tietyissä tilanteissa kuten kaupoissa, ostoskeskuksissa tai liikennevälineissä.
Suomi ja muut pohjoismaat ovat poikkeuksellisia, koska ne eivät olleet antaneet
suositusta kasvomaskien käytöstä vielä toukokuun lopussa. STM tilasi kasvomaskeista oman selvityksensä, jossa päädyttiin siihen, ettei maskisuosituksille ole
tieteellisiä perusteita (STM 2020b). Heti seuraavalla viikolla julkaistiin WHO:n
rahoittama laaja raportti, jossa suositeltiin kasvomaskien käyttöä COVID-19pandemian torjumiseksi tieteelliseen näyttöön perustuen (Chu ym. 2020). Myös
Suomen hallituksen nimeämä tiedepaneeli sekä suomalaisista tutkijoista muodostuva
irtikoronasta.fi –ryhmä suosittelevat suomalaisille kasvomaskien käyttöä tieteellisen
näytön perusteella.
Tämän tutkimusraportin neljän ensimmäisen luvun tavoitteena on kuvata
suomalaisille lukijoille erityyppisten kasvomaskien hyödyt ja haitat laajojen kansalaisryhmien käytössä, suodatinteknologian, lääketieteen ja taloustieteen näkökulmasta.
Lopussa pyritään analysoimaan diskurssianalyysin ja hallintotieteen näkökulmasta
sitä, minkälaiset historialliset, kulttuurilliset ja poliittiset syyt johtivat siihen, että
Suomi jäi yhdeksi harvoista Euroopan maista, joissa kasvomaskien käyttöä ei
suositeltu vielä kesäkuun 2020 alussa.

1.2. Conceptual analysis
Kasvomaskit (engl. face masks) luokitellaan ulkomaisessa kirjallisuudessa yleensä
kolmeen pääluokkaan:
1. Hengityssuojaimet (engl. respirators);
2. Lääkinnälliset suu-nenäsuojaimet (engl. medical masks, surgical masks); ja
3. Kangasmaskit (engl. cloth masks).
Tämä jako on kuitenkin hieman harhaanjohtava, koska kangasmaskeja käytettiin
laajalti hengityssuojaimina mantšurialaista keuhkoruttoa vastaan 1910-luvun alussa
(Lynteris 2018). Vielä nykyisinkin on mahdollista valmistaa korkean suojaustason
hengityssuojain kankaasta, mutta sitä ei kuitenkaan saa enää työterveyteen ja
kuluttajansuojaan liittyvien säädösten vuoksi kutsua hengityssuojaimeksi (esim. Dato
ym. 2006). Kasvomaskikäsitteiden lomittumista toistensa kanssa päällekkäin on
kuvattu alla olevassa kuviossa:
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Figure 1: Face masks as historical and cultural concepts

Kuviossa 1 näkyy se, että kaikki lääkinnälliset suu-nenäsuojaimet ovat edelleenkin
kankaasta valmistettuja, joskin käytetty kangas on kudotun kankaan sijasta melt
blown -teknologialla† valmistettua kuitukangasta. Lisäksi on huomattava, että
kudotusta kankaasta tehtyjä kasvomaskeja käytettiin länsimaissa vielä 1970-luvulle
asti lääkinnällisinä suu-nenäsuojuksina, minkä lisäksi niiden käyttö on jatkunut
kehitysmaissa vielä 2020-luvulle. Myös Suomessa kangasmaskeja on käytetty
terveydenhuollossa vielä COVID-19-epidemian aikana, erityisesti kotihoidon piirissä.
Sekaannuksia on pyritty välttämään luokittelemalla maskit käyttötarkoituksen
mukaan siten, että hengityssuojaimet on tarkoitettu vaativaan ammattikäyttöön,
lääkinnälliset suu-nenäsuojaimet terveydenhuollon ammattilaisille ja muut maskit
kuluttajakäyttöön, tavallisille kansalaisille (ks. STM 2020b). Tämä luokitus ei huomioi
sitä, että kansalaisilla on oikeus halutessaan hankkia myös korkeamman suojatason
tarjoavia maskeja – siitä huolimatta, että niistä mahdollisesti on pulaa. STM:n luokitus
siis sisällyttää itseensä poliittisen argumentin, joka ohjaa kansalaisia olemaan
käyttämättä ”ammattikäyttöön” tarkoitettuja korkeamman suodatustason suojaimia.
Tässä kirjoituksessa taudinaiheuttajien torjunnan kannalta relevantit kasvomaskit
luokitellaan fyysisten ominaisuuksiensa mukaan seuraaviin luokkiin. Luokittelu
jättää terveydenhuollon ammattilaisten sekä kuluttajien päätösvaltaan sen, minkälaisia maskeja he haluavat käyttää:

melt blown –prosessissa ohuita polymeerikuituja muodostetaan kuumuuden, mekaniikan ja
voimakkaan ilmavirran avulla siten, että kuidut risteytyvät ja kertyvät pyörivän koontisylinterin päälle kaksiulotteiseksi kankaaksi.
†

6

Harlin & al. (2020) / Why facemasks were not recommended despite their benefits?

1. Hengityssuojaimet
a. Erillisellä suodattimella varustetut puolimaskit
b. Suodattavat puolimaskit
- EU:n OSHA:n ja Yhdysvaltain NIOSH:in standardien mukaiset
puolimaskit luokissa FFP1, FFP2, FFP3, N95 ja N99
- Muut puolimaskit, joita ei Euroopassa saa kutsua hengityssuojaimiksi
- kiinalaisten standardien mukaiset puolimaskit
- tee-se itse hengityssuojaimet‡
2. Kuitukangasmaskit (kirjallisuudessa usein synonyymi kirurgisen maskin kanssa)
a. Länsimaisten standardien mukaiset kirurgiset maskit
b. Kiinalaisten standardien mukaiset kuitukangasmaskit
c. Standardoimattomat ja luokittelemattomat kuitukangasmaskit
3. Kangasmaskit (muut kuin kuitukankaiset)
a. Kudotut ja neulotut
c. Mikrokuituiset (voivat olla kudottuja tai neulottuja)
Koska englanninkielisessä kirjallisuudessa käsite kirurginen maski (surgical mask)
esiintyy hyvin laajalti ja on käytännössä 2000-luvulla lähes synonyymi käsitteen
“kuitukangasmaski” kanssa, sitä käytetään tässä kirjoituksessa silloin, kun tutkimustuloksia referoidaan. Mikäli tarve vaatii, maskin laatua täsmennetään kuitenkin yllä
esitetyn luokituksen mukaisesti.
Kirjallisuudessa toisinaan esiintyvään käsitteeseen kansanmaski (community mask)
on suhtauduttava varovaisesti, koska sen merkitys riippuu kulttuurillisesta
kontekstista: Tämän vuosituhannen länsimaisessa terveysviranomaisten diskurssissa
kansanmaskeilla tarkoitetaan standardoimattomia kansan käytössä olevia maskeja, ja
niihin liittyy jossain määrin kielteinen konnotaatio esimerkiksi siten, että korostetaan
niiden soveltumattomuutta terveydenhuollon henkilöstön käyttöön (mm. ECDC
2020c). Aasiassa käsitteillä community mask ja daily protective mask viitataan usein
GB/T32610-2016 -standardin mukaisiin hengityssuojaimiin, joihin liittyy sikäläisessä
diskurssissa positiivinen konnotaatio.
Kasvomaskien lisäksi on olemassa myös suojavisiirejä (visors), jotka estävät isompien
yskös-, veri- ja eritepisaroiden roiskumisen käyttäjänsä kasvoille. Niitä käsitellään
tässä kirjoituksessa vain rajoitetusti. Muita kirjoituksen peruskäsitteitä ovat
koronavirusten ryhmään kuuluva SARS-CoV-2 virus, johon viitataan mediassa usein
nimellä ”koronavirus” sekä COVID-19-tauti, jota kutsutaan toisinaan myös ”koronataudiksi”.
Hengityssuojaimet, kasvomaskit ja visiirit luokitellaan lääketieteellisissä teksteissä
interventioiksi. Interventioiden hyötyjen arviointi tapahtuu yleensä näyttöön

‡

esim. Consumer Council of Hong Kong (2020) tai Dato ym. (2006) ohjeen mukaan valmistetut
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perustuvan lääketieteen asettamissa puitteissa (ks. luku Error! Reference source not f
ound.).

1.3. Methodology
Tutkimus käynnistyi suosituksia antavien viranomaisorganisaatioiden paikantamisella huhtikuussa 2020. Suomen kannalta keskeisiksi viranomaistahoiksi todettiin
Suomen sosiaali- ja terveysministeriö STM, Euroopan tautienehkäisy- ja
valvontakeskus ECDC sekä Kansainvälinen terveysjärjestö WHO. Seuraavassa
vaiheessa tutkittiin näiden viranomaistahojen 2000-luvulla 1.6.2020 mennessä
julkaisemat raportit influenssojen torjuntakeinoihin liittyen. Tätä kautta löydettiin
300 viittausta tieteellisiin artikkeleihin, joista 27 liittyi kuitukankaasta tai kudotusta
kankaasta valmistettuihin kasvomaskeihin.
Edellä kuvattua systemaattista kirjallisuustutkimusta täydennettiin hermeneuttisella
kirjallisuustutkimuksella (ks. Kalfe 2011), jonka tarkoituksena on lisätä ymmärrystä
tutkittavasta ilmiöstä, irtautua ennakkoasenteista sekä löytää yleisesti omaksuttujen
paradigmojen, tietojen ja uskomusten ulkopuolelle jäänyttä tietoa tai piileviä
näkökulmia (ks. Harman, 2007, 92). Hermeneuttinen kirjallisuustutkimus etenee
spiraalimaisesti, ymmärrystä ja argumentaatiota kierros kierrokselta parantaen.
Tässä tutkimuksessa hermeneuttisen tutkimuksen yksinkertaisin käynnistystapa oli
vapaa haku Internetistä kasvomaskeihin liittyvillä hakusanoilla. Tämä tarjosi
mahdollisuuden löytää olemassa olevia kasvomaskeja käsitteleviä kirjallisuuskatsauksia, kuten Jefferson ym. 2011 sekä Howard ym. 2020. Kun löydetty tieto oli
analysoitu ja dokumentoitu lähdeviittauksiksi, alkoi löytyä myös melko selviä
paradigmaeroja suhtautumisessa kasvomaskien laajaan käyttöön oireettomien
kansalaisten keskuudessa. Kasvomaskikielteistä paradigmaa edustivat mm. Brosseau
ja Sietsema 2020 ja Blaylock 2020. Viittaukset kasvomaskimyönteiseen paradigmaan
löytyivät tutkimuksessa pääosin kirjallisuuskatsauksesta Howard ym. (2020).
Paradigmojen vaikutus perustuu ihmisten (ml. tutkijoiden ja viranomaisten)
taipumukseen välttää kognitiivista dissonanssia eli sitä, että jokin uusi tieto kyseenalaistaa jo omaksutut aiemmat tiedot ja uskomukset (Festinger 1957, ks. myös Kuhn
1971). Tämän vuoksi paradigmat saavat kannattajansa etsimään paradigmaa tukevaa
tietoa ja torjumaan paradigmalle vastakkaista tietoa. Ulkopuolinen tarkastelija voi
kääntää paradigmakiistat edukseen etsimällä tieteellistä tietoa kunkin vaihtoehtoisen
paradigman esittämien argumenttien ja lähdeviitteiden joukosta. Tältä pohjalta sekä
Brosseau ja Sietseman (2020) lähdeluettelossa mainitut 52 artikkelia että Howardin
tutkijaryhmän (2020) lähdeluettelossa mainitut 96 artikkelia otettiin mukaan
tutkimusaineistoon. Koska tutkimuksen metodi oli hermeneuttinen, tutkimusaineisto
täydentyi vielä siinä vaiheessa, kun artikkelin kirjoittajakunta laajeni yhdestä viiteen
ja kun kommentteja sekä lähdeviittauksia saatiin useilta eri asiantuntijoilta. Kaikki
nämä aineistot on kuvattu liitetaulukossa 1.
Tutkittujen aineistojen tulkinnassa ja taustoittamisessa käytettiin lisäksi memeettistä
diskurssianalyysia, jonka tavoitteena on jäsentää paradigmat diskursiivisiksi
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elementeiksi eli meemeiksi (ks. Malmi 1988, 1992, 2009). Tämän jälkeen selvitettiin
lähdeviittausketjuja tarkastelemalla, mikä oli kunkin meemin historiallinen tausta ja
varhaisin ilmenemismuoto. Tältä osin tutkimus muistutti virologiaa ja epidemiologiaa,
joiden yhtenä tutkimustehtävänä on selvittää ihmisestä toiseen siirtyvien uusien
virusten rakenne sekä varhaisin esiintymismuoto ja -hetki. Meemien ja virusten
samankaltaisuuden on todennut alun perin Dawkins (1976/1993) ja meemejä koskevaa
työtä popularisoinut muun muassa Blackmore (1999/2000).

2. Efficiency of masks as a protective measure against viruses
2.1. Routes of virus contagion and the mechanic benefit of face masks
Hengitystieinfektioita aiheuttavien virusten tyypillisiä tartuntatapoja ovat 1) aerosolitartunta, 2) pisaratartunta ja 3) kosketustartunta (Kutter ym. 2018). Kosketustartunta
tapahtuu kontaminoituneilta pinnoilta, jotka ovat voineet saastua esimerkiksi taudinaiheuttajia sisältävien pisaroiden laskeuduttua pinnalle. Kosketustartunnan toinen
askel on se, kun taudinaiheuttajat kulkeutuvat kontaminoituneelta pinnalta ihmisen
limakalvoille esimerkiksi ihmisen kosketellessa kontaminoituneilla käsillä kasvojaan.
Pisaratartunnassa taudinaiheuttajat käyttävät yskimisen tai aivastamisen kautta
syntyneitä suurehkoja pisaroita välineinä siirtyä. Aerosolitartunnassa tartunta
välittyy pieniä pisaroita sisältävän kaasun (esimerkiksi ilman) välityksellä.
Aerosolipisaroiksi luokitellaan pisarat jotka ovat pienempiä kuin 5 mikrometriä
(Kutter ym. 2018). Vertailun vuoksi on hyvä tiedostaa, että SARS-CoV-2 virus on
kooltaan noin 0,12 mikrometriä eli halkaisijaltaan noin 2,4 % ja tilavuudeltaan noin
0,001 % isoimmista aerosolipisaroista. Tämä tarkoittaa sitä, että olennaista ei ole
hengityssuojainten kyky suodattaa viruksen kokoisia hiukkasia vaan nimenomaan
isoja yskänpisaroita tai pienempiä aerosolipisaroita.
Tutkimusten mukaan viruksia sisältävää aerosolia syntyy yskimisen ja aivastamisen
lisäksi myös laulettaessa, huudettaessa ja puhuttaessa. Myös pelkkä hengittäminen
tuottaa aerosoleja. (Milton ym. 2020; Anfinrud ym. 2020). SARS-CoV virusten 1 ja 2
aerosolitartunnan merkitystä ovat korostaneet muun muassa Yu ym. (2004), Santarpia
ym. (2020) sekä Esposito ym. (2020). Näistä viimeksi mainittu tutkijaryhmä otti
samalla myös selvän kannan kasvomaskien käytön puolesta.
Maskien merkittävin hyöty perustuu niiden kykyyn suodattaa viruksia sisältäviä
aerosolipisaroita. Tätä suodattamista tapahtuu sisäänhengityksen aikana, mikä
suojaa maskin käyttäjää muiden ihmisten ilmaan erittämiltä viruksilta. Maskit
suojaavat myös muita ihmisiä viruksilta, joita maskin käyttäjä tuottaa uloshengityksen, puheen, yskimisen ja aivastusten aikana.
Erilaiset maskit suojaavat erikokoisia aerosolipisaroita vastaan. Kangasmaskit
antavat suojaa lähinnä vain yli 3 mikrometrin pisaroita vastaan, kun taas parhaat
kuitukangasmaskit sekä hengityssuojaimet suojaavat käyttäjäänsä myös pieniä,
tupakansavun tavoin leviäviä aerosolipisaroita vastaan. Kokonaiset huoneet voivat
täyttyä virusta sisällään pitävistä pienistä aerosoleista ja siksi hyvä ilmanvaihto on
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tärkeä tekijä virusepidemioiden torjumisessa (Doremalen ym. 2020). Samaan viittaa
myös Aalto-yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, VTT:n sekä CSC – Tieteen tietotekniikan
keskus Oy:n simulaatio, jonka mukaan 1-2 metrin turvaväli ei ole riittävä, varsinkaan,
jos altistuminen viruksen kantajalle kestää muutamaa minuuttia kauemmin (Auvinen
ja Hellsten 2020; ks. Setti ym. 2020).
Seuraava kuva visualisoi kosketustartunnan, pisaratartunnan ja aerosolitartunnan
eroja:

Figure 2: The spreading of different size droplets after a sneeze

Simulaatiossa virustartunnan saanut vasemmanpuoleinen mies aivastaa hihaansa,
joka kontaminoituu eli hiha voi sen jälkeen välittää kosketustartuntoja. Suurimmat
siniset pisarat putoavat enimmäkseen osaksi alaspäin, mutta keskikokoisia vihreitä
pisaroita leviää silti edessä olevan naisen päälle aiheuttaen mahdollisesti pisaratartunnan. Pienimmät pisarat eivät edes näy tässä simulaatiossa. Ne leijuvat ilmassa
pitkiä aikoja ja voivat levitä useiden metrien päähän tupakansavun tavoin. Pisaroiden
ilmassa pysymistä edistää se, että ne myös kuivuvat ilmassa leijuessaan eli muuttuvat
tämän vuoksi pienemmiksi.
Hengityssuojainten historia ja teoriat tautien tarttumisesta kytkeytyvät toisiinsa:
Keskiajalla uskottiin, että ”paha ilma” levittää tauteja (Lynteris 2018). Tämä selitysmalli, joka vastaa melko pitkälti modernia aerosoliteoriaa, kuitenkin hylättiin länsimaissa bakteerien keksimisen jälkeen. Esimerkiksi Mantšurian keuhkoruton aikaan
Euroopassa uskottiin, että rutto tarttuu rottien ja kirppujen kuljettamien bakteerien
välityksellä. Kun nuori lääkäri Wu Lien-teh esitti tekemiensä ruumiinavausten
pohjalta, että keuhkorutto tarttuu hengitysilman välityksellä, häntä ei aluksi uskottu.
Ei myöskään uskottu, että Wun suosittelemat kankaasta tehdyt kasvomaskit voisivat
suojata käyttäjäänsä tartunnalta. Wun tutkimukset johtivat kuitenkin FFP-tason
suodattavien puolimaskien kehittämiseen, minkä lisäksi Wu oli ehdolla Nobelpalkinnon saajaksi vuonna 1935.
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Hengityssuojainten ja kasvomaskien suodatuskyvyn merkitystä arvioidaan nykyisin
kolmesta eri näkökulmasta.
1. Työterveyden näkökulmasta katsottuna hengityssuojain ei suojaa
käyttäjäänsä viruksilta, ellei se suodata vähintään 80 % aerosolin sisältämistä
hyvin pienistä hiukkasista (kokoluokka 0,3 mikrometriä).
2. Käyttäjäkeskeisen kontekstuaalisen näkökulman mukaan hengityssuojaimet,
kuitukangasmaskit ja kangasmaskit tarjoavat käyttäjälleen suojaa, mutta eri
tilanteisiin tarvitaan erilainen suojataso: Jos työskentelee tehohoidossa
koronapotilaiden vieressä ja altistuu toistuvasti ja pahimmillaan suurille
aerosolipitoisuuksille, edes 99 % suodatusteho vaikeimmin suodattuvia
hiukkasia vastaan ei välttämättä suojaa käyttäjäänsä tartunnalta. Jos taas
altistuu vain harvakseltaan ja kohtalaisen etäisyyden päästä, niin jo 60 – 70 %
suodatusteho helpommin suodattuvia 3 mikrometrin hiukkasia vastaan voi
olla riittävän hyvä erityisesti, jos verrataan siihen, ettei kasvomaskia
käytettäisi lainkaan.
3. Tartuntalähteen hallinnan (engl. source control) näkökulman mukaan virusta
kantavan henkilön käyttämä kasvomaski pienentää muiden ihmisten riskiä
altistua virukselle, koska yskimisen, aivastamisen, puhumisen ja
hengittämisen tuottamista pisaroista osa jää maskiin. Tällöin kaiken tasoinen
suodatusteho on hyödyllistä eli myös kangasmaskeista on todennäköisesti
hyötyä. SARS-CoV-2 viruksen osalta tartuntalähteen hallinnan näkökulma on
erityisen tärkeä, koska tartunnan saaneet voivat levittää virusta jo ennen
oireiden ilmenemistä.

Tässä tutkimuksessa sovelletaan lähestymistapoja 2 ja 3. Perusteluna on se, että SARS-CoV2 viruksen tartunta hengitysteitse ei välttämättä aiheuta COVID-19-tautia. Olennaista
näyttäisi olevan viruskuorman määrä (Gandhi, Beyrer & Goosby 2020). Jos siis maskien
avulla on mahdollista vähentää viruskuormaa, COVID-19-taudin riski pienenee vaikka
viruksia pääsisikin jonkin verran hengitysteihin.§ Tätä päätelmää tukevat myös eristetyillä
risteilyaluksilla tehdyt tutkimukset: Diamond Princess -aluksella maskeja ei käytetty ja
oireettomien infektioiden osuus oli vain noin 20% tapauksista (Mizumoto ym. 2020);
myöhemmin Ernest Shackleton -aluksella kaikille määrättiin maskit ja oireettomia oli jopa
80% tapauksista (Ing, Cocks & Green 2020).
2.2. Standardoitujen kasvomaskien suodatuskyky
Standardit määrittelevät erilaisia kasvomaskityyppejä sekä asettavat niiden
suodatuskyvylle vaatimuksia. Hengityssuojaimilta vaaditaan kaikkein eniten eli
niiden on kyettävä suodattamaan kaikkein vaikeimmin suodatettavissa olevia
hiukkasia, jotka ovat kooltaan 0,3 mikronia.** Standardien mukaisilta kirurgisilta
maskeilta vaaditaan myös korkeaa suodatusprosenttia, mutta niiden osalta

§
**

Ks. myös Nature 586, 186-189 (2020).
Mikroni eli mikrometri on metrin miljoonasosa eli millimetriin mahtuu tuhat mikronia.

Harlin & al. (2020) / Why facemasks were not recommended despite their benefits?

11

standardien mukaisissa testeissä käytetään kymmenen kertaa isompia hiukkasia (3
mikronia). Seuraava kuva esittää eri standardit ja niiden mukaisille maskeille asetetut
suodatusvaatimukset. Jotta maski voisi kuulua tarkasteltavan standardin mukaiseen
luokkaan, maskin valmistajan pitää standardissa määriteltyjen testien avulla todistaa,
että maskin suojataso on standardin mukainen. Nature

Figure 3: Standard requirements for face masks - occupational health point of view††

††

https://smartairfilters.com/en/blog/comparison-mask-standards-rating-effectiveness/
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EU:ssa hengityssuojaimiin liittyviä standardeja määrittää Euroopan työterveys ja työturvallisuusvirasto OSHA, USA:ssa vastaava viranomainen on NIOSH.:n Testausmenetelmien standardeja määrittää kansainvälinen standardointiorganisaatio ISO
sekä kunkin maan omat viranomaiset. Vaikka 3.0 mikronin suodatusvaatimusta
kutsutaan ”suodatuskyvyksi bakteereja vatsaan” (BFE), tämän kokoluokan
hiukkasten suodatusteho tarkoittaa samalla myös sitä, että maski suodattaa kyseisen
kokoluokan virusaerosoleja. Esimerkiksi EN 14683-standardin mukainen luokkaan II
kuuluva kirurginen maski suodattaa tämän kokoisista aerosoleista 98 %. Kun prosentti
on näin korkea, suodatuskyky kuulostaa hyvältä. Jos taas kasvomaskeja testataan
kaikkein tiukimmasta työterveysnäkökulmasta, testit suoritetaan 0,3 mikrometrin
hiukkasilla, joita on hyvin vaikea suodattaa. Tällöin päädytään helposti
johtopäätökseen, jonka mukaan kuitukangasmaskeista ei ole juuri lainkaan hyötyä ja
kangasmaskeista ei ole mitään hyötyä. Suodatuskykyä arvioitaessa on siis
tarkistettava, minkä kokoisilla hiukkasilla testit on suoritettu.

2.3. Studies about filtration capacity
Vaikka hengityssuojainten ja luokiteltujen kirurgisten maskien suodatuskyky on
periaatteessa määritelty jo niitä koskevissa standardeissa, maskeja on silti tutkittu
melko paljon myös tutkijoiden testeissä. Vertailukohteena ovat usein olleet
kangasmaskit tai erilaiset kangaslaadut. Näissä testeissä yleisimpänä menetelmänä
on ollut puhaltaa 0,3 – 3 mikrometrin kokoisia hiukkasia sisältävää ilmaa
kasvomaskin tai maskissa käytetyn kankaan läpi erilaisilla hengitystä vastaavilla
ilman virtausnopeuksilla. Yleisimmin käytetyt nopeudet ovat 5,5 cm/s sekä 16,5 cm/s
sekä 28,3 l/min.‡‡
VTT tutki keväällä 2020 neljän erilaisen kankaasta valmistetun kasvomaskin kykyä
suodattaa 0,65 – 3.3 mikrometrin suuruisia hiukkasia SFS-EN ISO 29463-3:2018
standardin mukaisissa testeissä 28,3 l/min virtausnopeudella.§§ Tulosten mukaan
puuvillakankaiden suodatuskyky oli 19,6 – 28,6% polyesterikankaiden suodatuskyvyn
ollessa 39,2 – 42,4% (Karvinen ym. 2020, 3).
Rengasamy, Eimer ja Shaffer (2010) mittasivat erilaisten kankaiden läpäisyprosentin
(penetration rate %), jonka voi muuntaa suodatustehoksi vähentämällä läpäisyprosentti yhdestä. Kangasvaihtoehdoista parhaan suodatuskyvyn antoi trikoopaita
”Hanes Sweatshirt” jonka materiaalina oli 70% puuvilla ja 30% polyesteri. Se suodatti
NaCL-aerosoleista 60 %. Vaikka tutkijaryhmä ei tutkinutkaan kirurgisten maskien
‡‡

Tämä on SFS-EN 14683:2019 + AC:2019 – standardissa (Medical face masks. Requirements
and test methods) mainittu virtausnopeus.
§§
SFS-EN ISO 29463-3:2018 eli ”High-efficiency filters and filter media for removing particles
in air. Part 3: Testing flat sheet filter media”. Testihiukkasina käytettiin DEHS (dietyyliheksyylisebakaatti) -partikkeleita. Tehokkuus määritettiin mittaamalla hiukkaspitoisuus
ilmasta vuorotellen ennen suojainta ja suojaimen jälkeen. Ilmavirtaus luokittelemattoman
suu-nenäsuojuksen läpi oli standardin.
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suodatustehoa, tutkimuksen viimeisellä sivulla mainittiin, että edellisessä
tutkimuksessa (Rengasamy ym. 2009) viidestä testatusta Yhdysvaltain elintarvike- ja
lääkevirasto FDA:n hyväksymästä kirurgisesta maskista huonoimman suodatusteho
oli vain 11 % ja toiseksi huonoimman 49 % eli suodatustehot olivat selvästi heikompia
kuin Hanes Sweatshirt –kankaalla.
Davies ym. (2013) tuottivat keinotekoisesti laboratorio-olosuhteissa aerosolia, joka
sisälsi toisessa kokeessa Bacillus atrophaeus -bakteeria (kooltaan 1,2 mikrometriä) ja
toisessa MS2 Bacteriophage –virusta (kooltaan 0,023 mikrometriä). Tutkimuksen
mukaan puuvillasekoitekangas suodatti 70,2 % bakteriofaageista ja 74,6 % Bacillus
atrophaeus –bakteereista, siinä missä I-luokkaan luokitellun kirurgisen maskin
suodatuskyvyt olivat 89,5 % virusfaageja ja 96,4 % bakteeria vastaan.
Jung ym. (2013) tutkivat suurehkoa joukkoa erilaisia myynnissä olevia maskeja
selvästi alle mikrometriä pienemmillä hiukkasilla (nanoparticles) eli kokoluokka
vastasi suunnilleen hengityssuojaintesteissä käytettyä hiukkaskokoa (0,3 mikrometriä). Keskeiset tulokset on koottu alla olevaan taulukkoon:
KDFA-testien mukainen
suodatuskyky

NIOSH-testien
mukainen suodatuskyky

Kirurgiset
kuitukangasmaskit

59 %

59 %

Luokittelemattomat
kuitukangasmaskit

47 %

55 %

Kudotut puuvillamaskit

30 %

48 %

Taulukko 1: Kuitukangasmaskien ja puuvillamaskien suodatuskyvyn vertailua (Jung ym. 2013)

Jungin tutkijaryhmän tuloksia tulkittaessa on huomattava se, että kirurgisten
maskien ja puuvillamaskien ryhmässä suodatuskyvyissä oli erittäin suurta hajontaa.
Tämä tarkoittaa sitä, että näihin tyyppeihin sisältyi myös selvästi paremman
suodatuskyvyn omaavia kasvomaskeja.
Shakya ym. (2016) tutkivat erilaisten maskien suodatuskykyä 0,03 – 2,5 mikrometrin
aerosolihiukkasia vastaan. Paras kuitukangasmaski suodatti hiukkasista 80 % – 90 %
ja kaksi kudotusta kankaasta valmistettua kangasmaskia 39 – 65 %. Suodatustulokset
vaihtelivat eri kokoisilla hiukkasilla, mikä aiheutti edellä mainitut vaihteluvälit.
Hong Kongin kuluttajaneuvoston mukaan itse tehty kangasta ja paperia yhdistelevä
maski, jossa on kasvoja vasten kangas ja ulkokerroksella 2 kerrosta talouspaperia,
suodattaa 0,02 - 0,2 mikrometrin hiukkasia 90 prosenttisesti yhtä hyvin kuin
kirurginen maski (Consumer Council of Hong Kong 2020) Tältä pohjalta neuvosto
suositteli kaikkia harkitsemaan itse tehdyn maskin käyttöä, mikäli kirurgisista kuitukangasmaskeista on pulaa. Tämänkaltaisen itse tehdyn maskin toimivuuden kannalta
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on tärkeää se, että talouspaperi on helppo irrottaa ennen maskin pesua ja että puhdas
talouspaperi on helppo kiinnittää maskiin kankaan pesun jälkeen.
Yhteenvetona voidaan todeta seuraavat suodatuskyvyt eri kasvomaskityypeille. Eri
tutkimusten tuloksia ei voi suoraan verrata toisiinsa, koska tutkimusmenetelmät ja
hiukkaskoot vaihtelivat tutkimuksesta toiseen sekä myös saman tutkimuksen sisällä.
Esimerkiksi Jung ym. (2013) suoritti mittaukset sekä KDFA-standardin että NIOSHstandardin mukaisesti:
Maskityypin

Tutkijaryhmä ja

suodatuskyky

suodatuskykyä kuvaavan

Hiukkaskoko

luvun selitys
N95 hengityssuojain

99,9 %

Rengasamy ym. (2010),

3 mikronia

yksi suojainmerkki
Kirurgiset

89,5–96,4%

Davies ym. (2013)

kuitukangasmaskit
(jakautuvat
luokiteltuihin ja
luokittelemattomiin)

0,02 – 1,2
mikronia

59 % (KDFA)

Jung ym. (2013),

nanopartikkelit

59 % (NIOSH)

monen maskityypin

(selvästi alle 1

keskiarvot

mikroni)

Luokittelemattomat

47 % (KDFA)

Jung ym. (2013),

nanopartikkelit

kuitukangasmaskit

55 % (NIOSH)

monen maskityypin

(selvästi alle 1

keskiarvot

mikroni)

Shakya ym. (2016),

0,03 – 2,5

useita eri hiukkaskokoja

mikronia

Davies ym. (2013)

0,02 – 1,2

testattu sekoitekangas

mikronia

Rengasamy ym. (2010),

3 mikronia

80–90 %
Puuvillasekoitekangas

70,2–74,6 %
60 %

testattu puuvillasekoitekangas
Polyesterikangas
Kangasmaski

39,2 – 42,4%

Karvinen ym. 2020,

0,65 – 3.3

kaksi eri kangastyyppiä

mikronia

Shakya ym. (2016),

0,03 – 2,5

useita eri hiukkaskokoja

mikronia

30 % (KDFA)

Jung ym. (2013),

nanopartikkelit

48 % (NIOSH)

monen maskityypin

(selvästi alle 1

keskiarvot

mikroni)

Karvinen ym. 2020,

0,65 – 3.3

kaksi eri kangastyyppiä

mikronia

39 – 65 %

(materiaalia ei
täsmennetty)
Puuvillakangas

19,6–28,6 %
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Taulukko 2: Kooste eri maskityyppien suodatustehoja koskeneista tutkimuksista

Vertailuja voidaan tehdä saman tutkijaryhmän eri maskivaihtoehdoille saatujen
tulosten välillä. Davies ym. (2013) tulosten mukaan kirurgisten kuitukangasmaskien
suodatusteho oli noin 1,3-kertainen puuvillasekoitekankaasta tehtyihin maskeihin
verrattuna. Hong Kongin kuluttajaviraston mukaan kirurgisten maskien suodatusteho
on ainoastaan 1,1-kertainen verrattuna kankaasta ja paperista valmistettuihin
kasvomaskeihin, mutta tiedon tarkastamiseksi ei annettu riittäviä lähdeviitteitä.
Rengasamy ym. (2010) tulosten mukaan N95-hengityssuojaimen suodatusteho oli 1,7
kertainen puuvillasekoitekankaasta tehtyyn kangasmaskiin verrattuna.
Käytännön sovellusten kannalta todennäköisesti kiinnostavin tulos edellä mainituista
tutkimuksista oli se, että puuvillasekoitekangas suodatti 60 – 70% aerosolin
sisältämistä 0,02 – 3 mikronin kokoisista hiukkasista. Testitulosten muuntaminen
paremmin kasvomaskien potentiaalisia käyttäjiä hyödyttävään muotoon edellyttäisi
sitä, että tutkijat raportoisivat tuoteryhmäkohtaisten keskiarvojen ja keskihajontojen
lisäksi myös tiedon siitä, mikä oli parhaiden testattujen kasvomaski- tai
kangasvaihtoehtojen suodatuskyky. Lisäksi kuluttajia kiinnostaisi mahdollisesti myös
se, minkä merkkisiä nämä kasvomaskit ja kankaat ovat.
Edellä kuvattujen teknisten mittausten lisäksi kirurgisiin maskeihin rinnastettavien
suojakankaiden vaikutusta on tutkittu myös eläinkokeilla. Chan ym. (2020)
havaitsivat tutkimuksessaan, että terveiden koe-eläinten häkin ja SARS-Cov-2virusinfektion saaneiden koe-eläinten häkin väliin asetettu kuitukangas pudotti
terveiden koe-eläinten sairastumisriskin selvästi alle puoleen. Ilman kangasta
sairastumisriski oli 67% ja kangassuojan kanssa 25%.

2.4. Filtration tests with human subjects
Sande, Teunis ja Sabel (2008) tutkivat FFP2-maskin, kirurgisen maskin sekä kangasmaskin suodatuskykyä 28 aikuisen ja 11 lapsen muodostamassa koehenkilöryhmässä.
Koehenkilöille annettiin kasvomaski, jonka jälkeen heidät vietiin kolmeksi tunniksi
tilaan, jonka ilma sisälsi 0,02 – 1 mikrometrin kokoisia hiukkasia. Kokeen aikana
koehenkilöt kävivät säännöllisin väliajoin koetilan ulkopuolella mittauttamassa
kasvomaskin sisäpuoliset hiukkaspitoisuudet. Kullekin maskille laskettiin tämän
jälkeen suojafaktorit jakamalla maskin ulkopuolisen ilman pitoisuus maskin
sisäpuolisen ilman pitoisuudella. Mittaukset tehtiin viidessä eri kontekstissa, jotta
saatiin selville koehenkilön aktiviteetin vaikutus maskin suodatuskykyyn. Konteksteja
olivat: 1) Ei aktiviteettiä, 2) pään nyökyttely, 3) pään ravistaminen, 4) lukeminen
aikana sekä 5) kävelemisen aikana.
Kirurgisten maskien ja kangasmaskien suojafaktorit olivat luokkaa 2,4 – 6,5 eli
suojatulla puolella hiukkaspitoisuus oli 15 % – 41 % maskin suojaamattomalla puolella
olevasta pitoisuudesta.
Eri maskityyppien suojafaktorien mediaanit kussakin aktiviteettikontekstissa on
kuvattu alla olevassa taulukossa. Minimi- ja maksimiarvot on esitetty suluissa:
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Taulukko 3: Erityyppisten maskien suojafaktorien vertailua (Sande, Teunis & Sabel 2008)

Jos pyrimme löytämään sopivan vertailukohteen tilanteelle, jossa maskia käyttävä
henkilö pyrkii suojaamaan itseään kasvomaskin avulla kaupassakäynnin aikana tai
muussa vastaavassa tilanteessa, parhaan vertailukohteen antaa kävelemistä kuvaava
tulos (walking). Kirurgisen maskin suojafaktori koehenkilön kävellessä (4,6) oli kokeen
alussa 1,9-kertainen verrattuna ”Tea cloth” –tyyppisen kangasmakin suojafaktoriin
(2,4). Kokeen lopussa kirurgisen-maskin suojafaktori (3,9) oli kuitenkin enää vain 1,3kertainen kangasmaskin suojafaktoriin (2,9) verrattuna. Sama tulos eli kangasmaskien suodatuskyvyn kasvu ja kirurgisten maskien suodatuskyvyn heikkeneminen
ajan myötä näkyivät myös kaikkien muidenkin aktiviteettien aikana.
FFP2- maskin suojafaktori koehenkilön kävellessä (79) oli kokeen alussa 33-kertainen
verrattuna ”Tea cloth” –tyyppisen kangasmakin suojafaktoriin (2,4). Kokeen lopussa
kirurgisen-maskin suojafaktori (43) oli kuitenkin enää vain 15-kertainen kangasmaskin suojafaktoriin (2,9) verrattuna.
Aikuiset saivat kasvomaskien käytöstä paremman suojafaktorin kuin lapset. Erot
olivat kangasmaskien kohdalla melko pieniä, mutta kirurgiset maskit tarjosivat
aikuisille lähes 2 kertaa paremman suojafaktorin kuin lapsille. FFP-maskien kohdalla
aikuisten suojafaktorit olivat jopa 2 – 6 kertaa suurempia kuin lapsilla, koehenkilön
aktiviteetista riippuen. Tulos viittaa siihen, että kangasmaskien käyttö sujuu lapsilta
paremmin kuin FFP-hengityssuojainten tai kirurgisten maskien käyttö. Syynä voi osin
olla se, että lasten kasvojen mittojen mukaan tehtyjä kirurgisia maskeja ja FFPsuojaimia ei ole saatavilla.
Kelkar ym. vertailivat 2-kerroksisten kuitukangasmaskien ja kudottujen kangasmaskien kykyä suodattaa puhumisen aikana erittyviä taudinaiheuttajia (Kelkar ym.
2013). Koehenkilöiksi valittuja 30 leikkaussalin työntekijää pyydettiin aluksi
sanomaan ”ahh” noin 10 – 12 senttimetrin etäisyydellä bakteerien kasvatusalustasta.
Tämän jälkeen he alkoivat käyttää kangasmaskia ja palasivat uudestaan kasvatusalustan luo 30, 60, 90, 120 ja 150 minuutin kuluttua toistamaan saman emittointitestin. Seuraavana päivänä sama koe toistettiin kirurgisia kuitukangasmaskeja
käyttäen. Kangasmaskien kyky suodattaa uloshengitettyjä bakteereja ei ollut
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tilastollisesti merkitsevällä tavalla heikompi kuin kuitukangasmaskeilla. Molemmissa
tapauksissa läpi päässeiden bakteereiden määrä oli noussut noin 2 tunnin kuluttua
samalle tasolle kuin alun perin ilman maskia. Maskia tulee siis vaihtaa tai puhdistaa
riittävän usein. Kelkar ym. (2013) suosittelivat vaihtamista vähintään 90 minuutin
välein.
Yhteenvetona koehenkilöillä tehdyistä testeistä voidaan todeta se, että FFP2-tason
maskit suojaavat käyttäjäänsä jopa 15 – 33 kertaa paremmin kuin kirurgiset maskit
ja kangasmaskit, mikäli mittarina käytetään protection factor -tyyppisiä mittareita ja
mikäli testaus tehdään erittäin pienillä hiukkasilla. Hiukkasten kokoa kasvatettaessa
ero FFP-maskien, kirurgisten maskien ja kudottujen kangasmaskien välillä pienenee.
Uloshengityksessä FFP-maskien, kirurgisten maskien ja parhaiden kudottujen
maskien välillä oli melko pieni ero siinä, kuinka hyvin maskit suojasivat muita ihmisiä
(Sande, Teunis ja Sabel 2008).

2.5. Health benefits on the population level
Kasvomaskien yhteisötason terveyshyötyjä voidaan selvittää kontrolloiduilla
satunnaistutkimuksilla sekä havaintoihin perustuvilla tutkimuksilla. Kontrolloiduista
satunnaistutkimuksista käytetään jatkossa nimitystä RCT-tutkimus (random
controlled trial). RCT-tutkimuksilla saavutettujen tulosten luotettavuutta kuvataan Parvoilla, jotka kuvastavat sitä, kuinka pieni on todennäköisyys sille, että kyseinen
tutkimustulos olisi syntynyt sattumalta. RCT-tutkimusten lisäksi terveyshyötyjä
voidaan selvittää aiemmin tehtyjen tutkimusten pohjalta toteutetuilla metatutkimuksilla, joissa vedetään yhteen useiden aikaisempien tutkimusten tuloksia.
RCT-tutkimusten toteutus laboratorio-olosuhteiden ulkopuolella on niin haastavaa,
että esimerkiksi käsien pesemisen hyötyjä epidemioiden torjunnalle ei ole vielä
onnistuttu kunnolla todistamaan (Saunders-Hastings ym. 2017). Tämän vuoksi vahvan
RCT-tason todistusaineiston mahdollinen puuttuminen ei vielä tarkoita sitä, ettei
hyötyvaikutuksia olisi tai että hyödyt olisivat vähäisiä.
Jefferson ym. (2011) tutkivat 3775 tieteellistä artikkelia omassa metatutkimuksessaan
ja löysivät seitsemän RCT-tutkimusta, joissa oli tutkittu maskien tarjoamaa
suojavaikutusta maskien käyttäjille. Näistä tutkimuksista viidessä selvitettiin
maskien tarjoamaa suojaa terveydenhuollon henkilöstölle sairaalaympäristössä ja
kahdessa laajemmille väestöryhmille koitunutta suojavaikutusta (Lau 2004a sekä Wu
2004). Jeffersonin tutkijaryhmä päätyi siihen, että maskien käytöstä on huomattavaa
hyötyä maskin käyttäjän suojelemisen näkökulmasta: ”Simple mask‐wearing was
highly effective based on seven studies” (Jefferson ym. 2011). Käsite “simple mask” eli
yksinkertainen maski viittaa tässä yhteydessä kuitukangasmaskeihin, ei kudottuihin
kangasmaskeihin.
Barasheed ym. (2016) tutkivat metatutkimuksessaan useita aiempia tutkimuksia,
joiden aiheena olivat olleet pyhiinvaeltajien kokoontumiset Mekassa. Metatutkimus
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viittasi siihen, että kasvomaskit vähentävät massatapahtumissa hengitystie-elinsairauksien tartuntariskiä 20 prosentilla. Tulokset eivät kuitenkaan olleet minkään
yksittäisen sairauden osalta merkitseviä.
Xiao ym. (2020) suorittivat kirjallisuustutkimuksen ja metatutkimuksen, joissa
käsiteltyjen 12 tutkimuksen mukaan kasvosuojusten käyttö ei vähentänyt
tilastollisesti merkitsevällä tavalla influenssan leviämistä, mutta sama tulos koski
myös käsihygieniaa. Kun käsihygienian korostaminen ja kasvomaskien käyttö
yhdistettiin, havaittiin influenssasairastavuuden alenemista, mutta tulos ei
kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä.
Saunders-Hastings ym. (2017) löysivät kirjallisuustutkimuksessaan 17 relevanttia eilääketieteellisiä interventioita koskevaa tutkimusta. Mikään näistä tutkimuksista ei
löytänyt tilastollisesti merkitseviä perusteita päätellä, että kasvomaskeista tai muista
ei-lääkinnällisistä interventioista kuten käsien peseminen tai yskimisetiketti olisi
hyötyä influenssaepidemioiden torjunnassa. Tutkijat kuitenkin päätyivät
suosittelemaan
kaikkien
ei-lääkinnällisten
interventioiden
yhdistelemistä
epidemioiden torjumiseksi: ”It is likely that an optimal intervention strategy will

employ a combination of interventions in a layered approach, though more research is
needed to substantiate this proposition”.
Chu ym. (2020) löysivät kirjallisuustutkimuksessaan ja meta-analyysissaan 44
relevanttia tutkimusta, joista 7 koski COVID-19-epidemiaa ja 37 joko SARS- tai MERSepidemiaa. Relevanteista tutkimuksista 39 vertaili hengityssuojainten tarjoamaa
suojaa kirurgisiin maskeihin ja kudottuihin kangasmaskeihin. Jokaisen maskityypin
osalta oli havaittavissa selvä ja tilastollisesti merkitsevä tartuntariskin aleneminen
verrattuna maskin käyttämättä jättämiseen.*** Tutkimuksessa löytyi lisäksi myös
tilastollisesti merkitsevä tulos, jonka mukaan sosiaalisen etäisyyden eli turvavälien
ylläpitäminen torjuu epidemiaa. Jokainen lisämetri tuo lisää turvallisuutta:
Esimerkiksi kahden metrin turvaväli alentaa tartuntariskin puoleen verrattuna yhden
metrin turvaväliin. Jos verrataan turvavälin pidentämisen vaikutusta kasvomaskeihin, niin turvavälin pidentäminen 1 metristä 2 metriin näyttäisi antavan
vähäisemmän suojavaikutuksen kuin se, että henkilö pitäisi 1 metrin turvavälin ja
ottaisi käyttöön kangasmaskin. Tämä vertailuasetelma on kuitenkin lähinnä suuntaaantava, koska Chu ym. 2020 ei ole suoraan verrannollinen luvussa 2.4 esitettyihin
tutkimuksiin.
Brainard ym. (2020) löysivät 28 relevanttia tutkimusta, joille tehtiin narratiivinen
synteesi sekä meta-analyysi. Näistä vain 3 oli RCT-tutkimuksia ja loput olivat
havainnoivia tutkimuksia. RCT-tutkimuksissa löytyi (hyvin) vähän hyötyjä kasvomaskien käytöstä. Suurempia hyötyvaikutuksia löytyi havainnoivista tutkimuksista:
Kun kaikki perheenjäsenet käyttivät kasvomaskia perheessä, jonka jäsenistä yksi oli
saanut tartunnan, muiden perheenjäsenten sairastumistodennäköisyys pieneni 19 %

STM 2020 mainitsee tämän tutkimuksen lähdeluettelossaan, mutta päätyy silti
johtopäätökseen, jonka mukaan tieteellistä näyttöä kasvomaskien hyödyistä ei ole.
***
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(tilastollinen merkitsevyys vähäinen). Suojavaikutus oli hyvin vähäinen, jos vain
terveet perheenjäsenet pitivät kasvomaskia.
Beldomenico (2020) sekä Shen ja Bar-Yam (2020) ovat analysoineet oireettomien
supertartuttajien vaikutusta COVID-19-pandemian leviämiseen. Kenyon (2020) on
esittänyt, että laajamittainen maskien käyttö on välttämätöntä yhteisöjen
suojaamiseksi supertartuttajien levittämiltä tartunnoilta.
Leffer ym. (2020†††) vertailivat eri maiden väkilukuun suhteutettuja kuolleisuuslukuja
ja havaitsivat, että kuolleisuus oli jopa 300 kertaa suurempaa Italiassa ja Espanjassa
verrattuna Japaniin, Hong Kongiin ja Taiwaniin. Tämän tulkittiin johtuvan ainakin
osittain siitä, että alhaisemman kuolleisuuden maissa maskien käyttö oli selvästi
yleisempää. Tätä tulkintaa tukee kiinalais-intialaisen tutkijaryhmän tutkimus, jossa
vertailtiin toisiinsa eri maita 100 ensimmäisen epidemiapäivän osalta (Cheng ym.
2020). Tutkimuksessa havaittiin, että vaikka asukastiheys, terveydenhuollon taso,
rokotukset sekä sosiaalista etäisyydenpitoa koskevat rajoitukset vakioidaan, maskien
laajamittainen käyttö vähentää merkittävästi COVID-19-tartuntojen määrää
miljoonaa asukasta kohden: Maissa, joissa maskien käyttö oli laajaa ja yleistä,
rekisteröitiin vain 129 – 260 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden (Hong Kong,
Singapore, Etelä-Korea), kun taas verrokkimaissa rekisteröitiin 832 – 2983 tartuntaa
miljoonaa asukasta kohden (Espanja, Italia, Saksa, Ranska, Yhdysvallat ja IsoBritannia). Erot olivat tilastollisesti merkitseviä (P<0,001).
Tian ym. (2020) muodostivat epidemiologisen laskentamallin, jonka mukaan epidemiakäyrä saataisiin tasoitettua nopeastikin, mikäli altistuneista onnistutaan jäljittämään
60% neljän päivän kuluessa ja jos kasvomaskeja käyttää 70% väestöstä.‡‡‡

Figure 4: The combined effect of face masks and contact tracing (Tian & al. 2020)

†††
‡‡‡

Toistaiseksi vertaisarvioimaton ennakkojulkaisu.
Vertaisarvioimaton, tutkijaryhmän itse julkaisema tutkimus
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Karvinen ym. (2020) esittelivät tutkimuksensa julkaisutilaisuudessa visualisoidun
laskelman, jonka mukaan parhaiden, noin 45% suodatuskyvyn kangasmaskien
laajamittainen käyttö pudottaisi R0-arvon alle yhden, vaikka mitään muita epidemian
torjuntakeinoja ei käytettäisi:

Figure 5: The combined effect of fhe filtration capacity and the frequency of usage

Ngonghala ym. (2020) totesivat matemaattisen analyysin perusteella, että kasvomaskien (ml. kangasmaskien) yleinen käyttö ihmisten keskuudessa on tehokas tapa
COVID-19 tartuntojen leviämisen estämiseksi, kunhan vain tarpeeksi suuri osa
ihmisistä käyttää maskeja. Lisäksi he totesivat, että koko pandemia olisi mahdollista
eliminoida yhdistelemällä kasvomaskien käyttö muihin suojauskeinoihin kuten
sosiaalisen etäisyyden pitämiseen (Ngonghala ym. 2020).
Abaluck ym. (2020) tutkivat kasvomaskien hyötyvaikutuksia selvittämällä
israelilaisesta tautitietokannasta löytyvän datan pohjalta eri maiden tartuntamäärien
päivittäistä kasvua. Seuraava kuva esittää tartuntamäärien kasvuvauhdin tartuntojen
30 ensimmäisen päivän ajalta, käyttäen lähtöpisteenä sadan ensimmäisen
rekisteröidyn tautitapauksen ajankohtaa. Kuvan asteikko on logaritminen, joten
käyrän kulmakerroin kuvastaa päivittäistä prosentuaalista, eksponentiaalista kasvua.
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Figure 6: The effect of face mask usage on the infection rate

Maissa, joissa kasvomaskien käytölle oli pitkät perinteet jo ennen epidemian
puhkeamista, tartuntojen keskimääräinen päivittäinen lisääntymisvauhti oli vain
10 %, kun taas maissa joista puuttui kasvomaskien käyttöperinne, tartuntojen määrä
lisääntyi päivittäin jopa 18 % (Abaluck ym. 2020). Eron selittävä tekijä näyttää olevan
nimen omaan maskien käyttöperinne, koska myös kuolleisuustilastoissa maskien
käyttö on tilastollisesti merkitsevä tekijä vaikka muut kuolleisuuteen vaikuttavat
tekijät kuten populaatiotiheys yms. vakioidaan (ks. Cheng ym. 2020). Kuolleisuuden
osalta Abaluck ym. (2020) saivat tulokseksi sen, että kasvomaskeja perinteisesti
käyttäneissä maissa kuolleisuuden päivittäinen kasvuvauhti oli 11 % kun taas
kasvomaskeja käyttämättömissä maissa 21 %.

3. The harms, risks and disadvantages of facemasks
Seuraava
kasvomaskien
ongelmia
koskeva
arviointi
kasvomaskityyppejä koskevista ongelmista ja etenee kohti niitä
liittyvät vain pestäviin kangasmaskeihin. Kunkin ongelman osalta
arvioita siitä, miten ongelma voidaan välttää tai miltä osin
tutkimustietoa.

alkaa
kaikkia
ongelmia, jotka
on esitetty myös
tarvitaan lisää

3.1. Bad fit and air leakage
Mitä huonommin maski istuu käyttäjän kasvoille, sitä suurempi osa hengitysilmasta
kulkee maskin reunojen ohi vuotovirtauksena. Tämä ongelma koskee erityisesti
sellaisia FFP- ja N95- hengityssuojaimia, joista puuttuu sovitusmekanismi, joka
sovittaisi hengityssuojaimen ”keskivertokasvoista” poikkeaville kasvoille (esimerkiksi
lasten käyttöä varten). Huonosti kasvoille sopiva FFP- tai N95-hengityssuojain tarjoaa
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varsin matalan suojan käyttäjälleen. Työterveyslaitos suosittelee, että ammattikäyttöä
varten olisi tarjolla useita erimuotoisia maskeja. Vuotovirtausongelmaa pahentaa se,
jos käyttäjät eivät osaa käyttää maskia kunnolla (vrt. ECDC 2020, 3) tai jos esimerkiksi
silmälasit estävät maskin tiivistymisen kunnolla kasvoille. Ongelman välttämiseksi
hengityssuojainten käyttöä on harjoiteltava ja käyttäjän on erityisesti opittava
tekemään maskille tiiviystesti (Työterveyslaitos 2016), jossa tarkistetaan voimakkaan
sisäänhengityksen avulla se, tiivistyikö maski kasvoille kunnolla.
Mikäli hengityssuojaimen huono istuvuus johtuu maskin muodon ja käyttäjän
kasvojen epäyhteensopivuudesta, ratkaisuksi voidaan valita kuitukangasmaski,
kudottu maski tai neulottu maski. Neulotut maskit sovittuvat yleensä paremmin
käyttäjänsä kasvoille kuin kudotut maskit, mutta niiden ongelmana on heikompi
suodatuskyky.

3.2. Discomfort, head-aches and allergies
Kasvomaskien lääketieteellisenä haittana tai riskinä on pidetty sitä, että kasvomaskit
aiheuttavat hengitysvastusta, joka puolestaan voi aiheuttaa hapenpuutetta tai hiilidioksidin haitallista kertymistä pitkäaikaisessa käytössä (mm. Blaylock 2020). Beder
ym (2020) mittasivat alustavassa tutkimuksessaan 53 kirurgin happisaturaatiota
sormenpäästä ennen toimenpidettä ja toimenpiteen jälkeen joko kirurgisen maskin
kanssa tai ilman sitä. Maskin käyttäjillä todettiin tilastollisesti matalampi
happisaturaation mediaaniarvo 1 – 4 tuntia kestäneiden toimenpiteiden jälkeen. Selvin
ero todettiin yli 2 tunnin jälkeen. Kuitenkin myös ilman maskia tehtyjen alle 30
minuuttia kestäneiden pienten toimenpiteiden jälkeen todettiin tilastollisesti
merkitsevää happisaturaation alenemista. Tämä viittaa, että alentuminen johtuu osin
stressistä ja rasituksesta ja osin kirurgisen maskin käytöstä. Kaikki happisaturaatioiden mediaaniarvot kuitenkin pysyivät 96 – 98 % välillä eli yli
happisaturaation viitearvon, joka on 96 %. Toisaalta myös 3 – 7 h lennoilla on todettu
maaperän olosuhteita 3 – 4 % matalampi happisaturaatio lapsilla (Lee 2002),
urheilijoilla ja matkustamohenkilökunnalla (Geertsema, Williams ja Dzendrowskyj
2008) ja aikuisilla matkustajilla (Humphreys ym. 2005).
Kirurginen maski ei siis näyttäisi alentavan happisaturaatiota enempää kuin
lentokoneessa on todettu tapahtuvan matalamman ilmanpaineen ja happiosapaineen
vuoksi. Toisaalta, kirurgisen maskin ja lentokoneessa istumisen yhteisvaikutus
saattaa kuitenkin olla jossain määrin ongelmallinen. Mikäli alentuneen happisaturaation haitat halutaan minimoida, kirurgisia maskeja selvästi suuremman
hengitysvastuksen aiheuttavia maskeja tulisi käyttää vain lyhyen ajan eli esimerkiksi
kaupassa käynnin ajan ja kirurgisiakin maskeja tulee käyttää varovaisesti,
hapensaantia seuraten erityisesti pitkillä lennoilla. Lentokoneessa tartuntariskiä
pienentää joka tapauksessa tehokas HEPA-suodatettu ilmanvaihto ja kontrolloidut
ilmanvirtaukset alueittain pääosin ylhäältä alaspäin. Happisaturaation aleneminen on
lisäksi otettava riskinä huomioon erityisesti mikrokuitukankaiden käyttökelpoisuutta
arvioitaessa: Ne suodattavat virusaerosoleja tehokkaasti, mutta niillä on myös varsin
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suuri hengitysvastus, mikä voi johtaa pitempiaikaisessa käytössä happisaturaation
alenemiseen ja lievään hypoksiaan.
Zhu ym. (2014) vertasivat 87 terveydenhuollon työntekijällä N95 hengityksensuojainten ja kirurgisten maskien eroa käyttömukavuudessa. Epämukavuus molempia
maskeja käytettäessä lisääntyi ajan kuluessa, mutta N95-maski koettiin kaikissa
aikapisteissä 0,5 – 3,5 h välillä epämukavammaksi kuin kirurginen maski. Lisäksi
erityisesti N95-maskia käytettäessä todettiin fysiologisista muutoksista johtuvan
nenän hengitysvastuksen lisääntyminen, joka ei palautunut vielä 1,5 h aikana käytön
lopettamisesta. Mahdollisesti koettuja tai todettuja haittoja näistä fysiologisista
muutoksista ei kerrottu tutkimuksessa.
Ong ym. (2020) raportoivat COVID-19 pandemian aikana työskennelleiden 158
terveydenhuollon työntekijöiden kokemia haittoja N95-maskien ja suojavisiirien
käytöstä kyselytutkimuksen pohjalta. Vastaajista 29 % kärsi päänsärystä jo ennen
maskien käyttöä. Vastaajista 81 % ilmoitti kärsineensä päänsärystä maskien käytön
vuoksi. Heistä 81 % raportoi päänsäryn alkavan alle tunnin kuluessa maskin
pukemisesta ja 88 % kertoi päänsäryn loppuvan alle puolen tunnin kuluttua maskin
riisumisesta. 72 % koki päänsäryn lieväksi. Sekä aiempi päänsärkyoire että maskin
käyttö yli 4 tunnin ajan päivän aikana lisäsi todennäköisyyttä maskiin liittyvälle päänsärylle. Keskimäärin maskia käytettiin 5,9 tuntia päivässä. 75 % täytti ICHD-3
kriteerit paineesta johtuvalle päänsärylle, joka johtui kiristysnauhojen aiheuttamasta
mekaanisesta puristuksesta. Myös aiemmissa tutkimuksissa N95-maskin käyttö on
lisännyt päänsärkyä, mikä on pienentänyt myös käyttömyönteisyyttä.
Edellä esitettyjen tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että hengityssuojaimet
aiheuttavat käyttäjilleen enemmän epämukavuutta sekä päänsärkyä kuin kirurgiset
maskit. Syynä on todennäköisesti se, että hengityssuojaimien on oltava tiukahkot, jotta
maski istuisi kasvoille tiiviisti. Lisäksi hengityssuojainten hengitysvastus on hieman
suurempi kuin kirurgisilla maskeilla, mikä saattaa aiheuttaa enemmän happivajausta.
Tämän vuoksi hengityssuojainten pitkäaikainen, useita tunteja kestävä käyttö ei ole
suositeltavaa, ellei kyseessä ole ympäristö, jossa maskia tarvitaan hoitohenkilökunnan
suojaamiseen virusaerosoleilta.
Allergioiden osalta merkittävin ongelma liittyy värjättyihin kangasmaskeihin, joista
voi irrota väriä, sekä kangasmaskeihin yleensäkin, ellei kangasta ole nimenomaisesti
suunniteltu pidettäväksi suun ja nenän edessä. WHO ei kuitenkaan omassa
raportissaan (2019) pitänyt kasvomaskien aiheuttamaa allergiariskiä sen suurempana
kuin käsienpesusta aiheutuvaa allergiariskiä (allergia saippualle tai käsidesin
alkoholille).
Mikäli maskien käytön epämukavuutta tarkastellaan käyttäjäkokemuksen tai
ihmisten motivoimisen näkökulmasta, voidaan maskien käyttämistä pitää sen verran
epämukavana, että pelkkä kasvomaskisuositus ei välttämättä riitä: Joiltain osin
tarvitaan mahdollisesti myös selkeitä määräyksiä väestön motivoimiseksi, mikäli
maskien käyttö halutaan vakiinnuttaa laajamittaiseksi yleiseksi käytännöksi ja
tavaksi epidemian aikana.
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3.3. False sense of safety and improper mask usage
Kaikkiin suojaintyyppeihin ja maskeihin liittyvien haittojen lisäksi voidaan myös
arvioida sitä, millaisia haittoja siitä on, jos kansalaiset ryhtyvät käyttämään
kasvomaskeja laajemmin epidemian torjumiseksi. Varhaisimmat havainnot maskien
käytön ongelmista ovat peräisin Kelloggilta ja MacMillanilta, jotka havainnoivat
amerikkalaisia maskien käyttäjiä vuonna 1918 alkaneen espanjantaudin eli H1N1epidemian aikana (Kellogg ja MacMillan 1920). Kelloggin ja MacMillanin mukaan
monet maskin käyttäjistä käyttivät maskia väärin eli he suojasivat esimerkiksi vain
suun, mutta eivät nenäänsä, tai ottivat maskin usein väliaikaisesti pois esimerkiksi
tupakoidakseen. Käyttäjät myös käyttivät maskeja vain julkisilla paikoilla, mutta
eivät silloin kun tapasivat ystäviään sisätiloissa.
Argumentin katteettomasta turvallisuudentunteesta on toistanut Yhdysvaltain
ruoka- ja lääkevirasto FDA, jonka mukaan kasvomaskien käyttäjille voi syntyä maskin
käytön vuoksi katteeton turvallisuudentunne. Tämä voi puolestaan vähentää
motivaatiota muita suojautumiskeinoja kuten käsihygieniaa ja oikeaa yskimisetikettiä
kohtaan sekä lisätä riskikäyttäytymistä (Institute of Medicine 2006, 5). Tämän
kaltaista ilmiötä kuitenkaan ole havaittu uudemmissa empiirisissä tutkimuksissa
Kelloggin ja MacMillanin (1920) tutkimuksen jälkeen. Käsihygienia sekä kasvomaskit
on pikemminkin havaittu toisiaan täydentäviksi, suojaaviksi toimintatavoiksi (Aiello
ym. 2012).

3.4. Disadvantages that relate only to some people
Hengityselinsairauksista kuten astmasta kärsivillä henkilöillä on heikentynyt
hengityskyky. Tämä tarkoittaa sitä, että he eivät voi käyttää suuren hengitysvastuksen omaavia maskeja. Ongelma voidaan ratkaista siten, että kukin henkilö itse
testaa erilaisia kuitukangasmaskeja ja kudottuja kangasmaskeja sekä valitsee niistä
itselleen soveltuvan mallin toisaalta lyhytaikaista käyttöä varten (vrt. nopea käynti
kaupassa) tai pitempiaikaista käyttöä varten (matkustaminen julkisella kulkuneuvolla
pidempiä matkoja). Myös visiirit voivat olla tartuntoja ehkäisevä ratkaisu, koska ne
estävät isompien pisaroiden välittymisen visiirin käyttäjältä muihin lähellä oleviin
ihmisiin sekä päin vastoin.
Lapset saattavat kokea kasvomaskien käytön hankalaksi, jonka lisäksi lapsia voi olla
vaikea ohjeistaa olemaan muun muassa koskettelematta kasvojaan (ECDC 2020b, 3).
Tätä arviota tukee Teunis ja Sabel (2008), jonka mukaan maskien käytöstä on hieman
enemmän hyötyä aikuisille kuin lapsille. Toisaalta, Esposito ja Principi katsovat, että
lapset voi opettaa ja motivoida käyttämään maskia (Esposito ja Principi 2020). Päätös
maskin käytöstä olisikin parempi jättää lasten vanhemmille – viranomaisten ei tulisi
päätellä lasten puolesta, että maskit ovat lasten mielestä hankalia käyttää. On myös
huomattava, että lapset saattavat jopa toimia hyvien käytänteiden muistuttajina
vanhemmilleen.
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3.5. Hypothetical harms and risks
Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC on nostanut esiin riskin siitä, että
kasvomaskien vääränlainen käyttö saattaa lisätä taudinaiheuttajien kulkeutumista
käyttäjänsä kasvoille, koska maskin käyttäjät saattavat kosketella kasvojaan
esimerkiksi maskin asentoa kohentaakseen. ECDC ei kuitenkaan esitä tälle
huolenaiheelleen tieteellistä lähdeviitettä (ECDC 2020b, 3). Toisaalta aasialaisessa
kirjallisuudessa todetaan, että maskin käyttö estää suun alueen ja nenän toistuvan
koskettelun. Kyseessä ovat käänteiset hypoteesit, joiden kummankaan tueksi ei löydy
tutkimustuloksia. On kuitenkin huomattava, että länsimaisen kulttuuritaustan
omaavat koehenkilöt koskettelevat kasvojaan noin 16 – 26 kertaa tunnissa tilanteessa,
jossa heillä ei ole maskia (Kwok, Gralton ja McLaws 2014 sekä Nicas ja Best 2008).
Jotta kasvomaskeista olisi haittaa, tulisi kasvojen koskettelun siis nousta tätäkin
korkeammalle tasolle. Ongelman välttämiseksi kansalaisten tulee opetella maskien
oikea käyttö. Pitkäaikaisen pandemian aikana käytön opiskelu on kannattava
investointi, varsinkin, kun pandemia saattaa aktivoitua uudestaan toisiaan seuraavien
aaltojen muodossa.
Blaylock on esittänyt arvion, jonka mukaan kasvomaskit voivat pahentaa COVID-19potilaan tilannetta, koska maski saattaa kerätä suun ja nenän eteen viruspitoista
ilmaa. Vaarana on Blaylockin mukaan se, että SARS-CoV-2 kulkeutuu tällöin
hajuhermojen kautta aivoihin ja aiheuttaa siellä vakavia oireita ja vaurioita (Blaylock
2020). Tämä argumentti on hypoteesi, jonka tueksi ei ole esitetty näyttöä
simulaatioilla, maskin sisäpuolelta tehdyillä mittauksilla eikä väestötason
tarkasteluilla. Ongelmaa ei ole myöskään COVID-19 pandemian aikana havaittu eikä
raportoitu sairaaloissa. Todistusaineiston puute ei kuitenkaan varmuudella todista,
etteikö tämänkaltainen haittavaikutus voisi olla olemassa.

3.6. Problems relating specifically to woven cloth masks
Kangasmaskien keskeinen ongelma liittyy niiden suodatuskyvyn heikkenemiseen 3090 minuutin kuluessa käytön aloittamisesta (Spooner 1967). Suodatuskyvyn
heikkenemisen ongelma voidaan kuitenkin poistaa hankkimalla kullekin kangasmaskien käyttäjälle riittävä määrä maskeja, jotta niiden vaihtaminen noin
90 minuutin välein on mahdollista. Tämä edellyttää kangasmaskien pesemistä tavalla,
joka poistaa taudinaiheuttajat.
Kasvomaskien pesemisen ongelmat liittyvät siihen, että monet tekokuidut ja
kangasvärit eivät kestä pesemistä 70 asteessa, mikä takaisi lämpötilan osalta parhaan
desinfiointituloksen.§§§ Lisäksi on huomattava, ettei useimmissa pesukoneissa edes ole
tämän lämpötilan ohjelmia, joten vaihtoehdoksi jää käsinpesu tai sellaisen kankaan
käyttäminen, joka kestää pesun 90 asteessa. Konepesu näin korkeassa lämpötilassa ei
ole käytännöllinen ratkaisu, koska muutaman maskin päivittäinen konepesu 90
Tekstiilikuitujen ja värien pesuominaisuuksista on kerrottu kattavasti teoksessa Räisänen,
Rissanen, Parviainen ja Suonsilta (2017): ”Tekstiilien materiaalit”. Finn Lectura.
§§§
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asteessa kuluttaisi huomattavan paljon vettä ja energiaa. Käytännössä kasvomaskien
pesemiseen käytetään eri puolilla maailmaa käsinpesua sekä konepesua 60 asteessa.
Näin matalassa lämpötilassa tapahtuva peseminen ei tuota luotettavaa pesutulosta,
ellei pesunesteen saippuapitoisuus ole riittävän korkea.
MacIntyre ym. (2015) selvittivät kuitukankaasta valmistettujen kirurgisten ja
kudottujen kangasmaskien välistä eroa niiden kyvyssä suojata terveydenhuollon
henkilökuntaa virustartunnoilta (MacIntyre ym. 2015). Kokeen osallistujat saivat
kukin 5 kasvomaskia ja heidät ohjeistettiin pesemään ne saippualla joka päivä sekä
vaihtamaan kangasmaskia 90 minuutin välein. Tutkimus oli merkittävä siksi, että
siihen viitattiin lähes kaikissa kangasmaskeihin kriittisesti suhtautuneissa
kirjoituksissa – viranomaisraportit mukaan lukien. Tutkimus oli merkittävä siksi, että
Euroopan tautientorjunta ja valvontakeskus ECDC korosti raportissaan sitä, että
kangasmaskit saattavat yhden tutkimuksen (MacIntyre 2015) mukaan lisätä
käyttäjänsä sairastumisriskiä influenssan kaltaisiin tauteihin (ECDC 2020b, 2-3).
MacIntyren tutkimusryhmän tutkimuksessa ei kuitenkaan ollut mukana täysin
maskitonta vertailuryhmää (MacIntyre ym. 2015). Niin sanottu kontrolliryhmä
(control arm) käytti suurimman osan ajasta kirurgisia maskeja, mutta ei kuitenkaan
koko ajan. Tulosten perusteella kangasmaskiryhmään kuuluvilla esiintyi 13,25 kertaa
enemmän influenssan kaltaisia oireita kuin kirurgisia maskeja systemaattisesti
käyttäneellä ryhmällä. MacIntyre ym. myös päättelivät, että:

“The finding of a much higher rate of infection in the cloth mask arm
could be interpreted as harm caused by cloth masks, efficacy of
medical masks or most likely a combination of both.”
MacInturen mukaan siis se, että kangasmaskin käyttäjien keskuudessa oli paljon
enemmän infektoita kuin kirurgisten maskien käyttäjien joukossa, saattoi johtua
kangasmaskien haitallisuudesta, kirurgisten maskien hyödyllisyydestä tai
molemmista edellä mainituista syistä. MacIntyre osoitti kuitenkin akateemista
joustavuutta sekä kykyä irtautua vanhasta kangasmaskien vastaisesta paradigmastaan. Vuonna 2020 MacIntyre ja Chungantai raportoivat kangasmaskeista
seuraavasti:

"The study suggests that community mask use by well people could
be beneficial, particularly for COVID-19, where transmission may be
pre-symptomatic. The studies of masks as source control also suggest
a benefit, and may be important during the COVID-19 pandemic in
universal community face mask use as well as in health care
settings. Trials in healthcare workers support the use of respirators
continuously during a shift. This may prevent health worker
infections and deaths from COVID-19, as aerosolisation in the
hospital setting has been documented."
MacIntyre ja Chungantai siis toteavat, että kasvomaskeista voi olla hyötyä myös
terveille ja oireettomille ihmisille, jotka pyrkivät joko suojaamaan itseään tai jotka
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pyrkivät suojaamaan muita ihmisiä itse mahdollisesti kantamaltaan oireettomalta
COVID-19-infektiolta. MacIntyre ja Chungantai toteavat samassa yhteydessä kangasmaskeihin liittyen, että jotkut kangasmaskityypit eivät ehkä ole riittävän turvallisia
terveydenhuollon henkilön käyttöön (MacIntyre ja Chungantai 2020). Tämäkin
kritiikki kangasmaskeja kohtaan on nyt esitetty huomattavasti lievennetyssä
muodossa verrattuna MacIntyren tutkijaryhmän artikkeliin vuodelta 2015.

4. Economic and ecological effects of facemask usage on population level
Osa kasvomaskeihin liittyvistä haitoista on luonteeltaan taloudellisia tai ekologisia.
Tässä luvussa käsitellään alkuun kasvomaskien taloudelliset hyötyvaikutukset, joita
on toistaiseksi käsitelty suomalaisissa tiedotusvälineissä vielä melko vähän.
Taloudellisten hyötyvaikutusten jälkeen käsitellään maskeista aiheutuvat ekologiset
ongelmat ja lopuksi selvitetään sitä, voitaisiinko taloudellisia ja ekologisia ongelmia
minimoida kangasmaskien avulla.

4.1. Economic benefits
Abaluck ym. saivat tutkimuksessaan selville, että maissa, joissa kasvomaskien
käytölle oli pitkät perinteet jo ennen epidemian puhkeamista, tartuntojen
keskimääräinen päivittäinen lisääntymisvauhti oli vain 10 %, kun taas maissa joista
puuttui kasvomaskien käyttöperinne, tartuntojen määrä lisääntyi päivittäin jopa 18 %.
Kuolleisuuden päivittäinen kasvu oli kasvomaskeja käyttäneissä maissa 11 % ja
muissa maissa 21 % (Abaluck ym. 2020, ks. tarkemmin luku 2.5).
Näitä sairastuvuus- ja kuolleisuusprosentteja Abaluck ym. (2020) muunsivat rahassa
mitattaviksi hyötyvaikutuksiksi käyttäen laskentaperusteena Greenstonen ja Nigamin
(2020) estimaattia, jonka mukaan koronakuolemista aiheutuvat kustannukset kansantaloudelle ovat 60.000 dollaria jokaista kansalaista kohden. Kyseistä 60.000 dollarin
kustannusta on mahdollista pienentää alentamalla SARS-CoV-2 viruksen R0-arvoa.
Ferguson ym. (2020) on julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan 10 % pudotus R0arvossa alentaa epidemian aikaista kokonaiskuolleisuutta 10 %. Tätä tietoa
hyödyntäen Abaluck ym. (2020) päätyivät siihen, että kasvomaskien kyky alentaa
sairastuvuutta ja kuolleisuutta noin 10 prosentilla johtaa kokonaiskuolleisuuden 10 %
alenemiseen epidemian aikana eli kuolleisuuden aiheuttamat kustannukset
kansalaista kohden pienenevät 6.000 dollaria epidemian ajalta.
Mikäli Abaluckin ym. (2020) tuloksia sovelletaan Suomeen, saataisiin kasvomaskien
laajan käytön hyötyvaikutuksiksi noin 28 miljardia euroa epidemian kokonaiskestoajalle, olettaen että kaikki yli 2-vuotiaat käyttävät maskia. Mikäli käyttö
rajattaisiin vain yli 15-vuotiaisiin, joita Suomessa on noin 4,6 miljoonaa,
hyötyvaikutukset olisivat noin 23 miljardia euroa epidemian kestoajalta.
Edellä mainittuihin kuolleisuuden alenemisesta johtuviin hyötyvaikutuksiin voidaan
lisätä maskien välillinen taloudellinen hyöty terveydenhuollolle: Maskien käyttö voi
vähentää COVID-19-taudin lisäksi myös muiden hengitystieinfektioiden määrää.
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Koska muissakin hengitystieinfektioissa voi olla samat oireet kuin COVID-19taudissa, jokaista sairasta ihmistä tulisi kohdella ikään kuin koronavirustaudista
kärsivänä. Myös epäilytapausten väheneminen säästäisi siis terveydenhuollon
resursseja ja kustannuksia sekä hengitystieinfektioiden aiheuttamia muita haittoja
varsinaisten COVID-19-tautitapausten vähenemisen lisäksi. Hyöty korostuisi etenkin
jatkossa, kun influenssaa, RS-virusta (RSV), tavallista flunssaa ja COVID-19-tautia
saattaa esiintyä yhtäaikaisesti influenssakauden aikana.
Vaihtoehtoinen laskentatapa hyötyvaikutuksille perustuu Tervalan (2020) arvioon,
jonka mukaan tukahduttamisstrategian onnistunut soveltaminen aiheuttaisi
Suomessa pitkällä tähtäyksellä 55 – 99 miljardin euron hyödyt hidastamisstrategiaan
verrattuna (Tervala 2020). Jos siis kasvomaskien avulla kyettäisiin kokonaan
estämään COVID-19-epidemian toinen aalto, kansantaloudellinen hyötyvaikutus olisi
55 – 99 miljardia.
Talousvaikutuksia arvioitaessa on huomioitava se, että jopa pienetkin erot R0-arvoissa
vaikuttavat siihen, miten Euroopan maat jakautuvat rajat keskenään avaaviin
“matkustuskupliin”. Esimerkiksi Ruotsi on maa, josta vain harva muu maa suostuu
ottamaan matkustajia vastaan, mikä on Ruotsin liike-elämän ja kansantalouden
kannalta haitallista. Suomalaisillakaan ei ollut toukokuun 2020 lopussa vielä pääsyä
esimerkiksi Norjaan eikä Tanskaan. Maiden tämänkaltaisella eriytymisellä voi olla
merkittävä vaikutus kansalaisten tulevaisuudenodotuksiin ja taloudelliseen
optimismiin, mikä voi puolestaan vaikuttaa voimakkaasti siihen, millä nopeudella eri
kansantaloudet pääsevät nousemaan COVID-19 pandemian aiheuttamasta talouslamasta.

4.2. Economic and ecological cost of single-use masks
Suodattavat puolimaskit sekä kuitukangasmaskit ovat kertakäyttöisiä, ellei kyetä
kehittämään riittävän luotettavia menetelmiä, joiden avulla maskit voidaan
tehokkaasti desinfioida ja samalla kuitenkin varmistua siitä, että maskin suodatusteho
säilyy ainakin lähes desinfiointia edeltävällä tasolla. Maskien kertakäyttöisyys
aiheuttaa taloudellisia kustannuksia sekä ekologisia haittoja: Jos kaikki yli 2-vuotiaat
suomalaiset käyttäisivät COVID-19-epidemian torjuntaan 4 kertakäyttöistä maskia
päivittäin 100 päivän ajan, tämä tarkoittaisi noin 2 miljardin maskin jätemäärää. Jos
maskien kappalehinnat olisivat STM:n arvioimalla 0,5 € - 2,5 € tasolla (STM 2020b),
maskien hankintakustannukset olisivat noin 1 – 5 miljardia euroa.
Ongelman mittakaavaa voidaan rajoittaa suosittelemalla maskien käyttöä vain
ruuhkaisille julkisille paikoille sekä liikennevälineisiin, joissa riittävän pitkän
turvavälin pitäminen ei kunnolla onnistu. Ongelmaa pienentää myös se, jos käytetään
täysin kertakäyttöisten kasvomaskien sijasta sellaisia kuitukangasmaskeja, jotka
voidaan pestä noin 10 kertaa, ennen kuin suodatuskyky on olennaisesti heikentynyt.****
Näillä keinoilla voitaisiin päästä tilanteeseen, jossa jätemäärä sekä kustannukset

****

esimerkiksi Ahlströmin tuottama ”Munksjön” kuitukangasmaski voidaan pestä 10 kertaa
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olisivat vain noin 2,5 % edellä mainituista määristä ja kustannuksista. Ongelman
kokonaan poistava ratkaisu edellyttäisi joko desinfiointimenetelmien kehittämistä tai
kasvomaskien kehittämistä sellaisiksi, että ne voidaan pestä vedellä ja pesuaineella
ilman pesukertojen rajoittamista.
Suomessa on Puolustusvoimien johdolla kehitetty vetyperoksidihöyrytykseen
perustuva menetelmä maskien desinfioimiseksi suuressa mittakaavassa (Laatikainen
ym. 2020). Menetelmä vaatii kuitenkin merkittävät laitteistoinvestoinnit, joten sen
käyttö olisi järkevää lähinnä paikoissa, joissa maskien kulutus on erityisen suurta.
Kotitalouksille paremmin soveltuva desinfiointimenetelmä saattaisi olla hengityssuojaimen tai kuitukangasmaskin laittaminen “karanteeniin” niin pitkäksi aikaa, että
virukset menettävät tartuttamiskykynsä. Karanteeniratkaisun tueksi tarvittaisiin
kuitenkin lisää tutkimustietoa. SARS-CoV-2 viruksesta tiedetään, että voi säilyä
pinnoilla jopa 7 päivää (Chin ym. 2020).

4.3. Solving the economic and ecological problems with cloth masks?
Kudotut ja neulotut kangasmaskit kestävät pesua eikä pesukertojen määrää tarvitse
rajoittaa. Siksi ne olisivat ekologisesti ja mahdollisesti myös taloudellisesti hyvä
ratkaisu edellä kuvattuihin ongelmiin. Pesua kestävien kangasmaskien hyötyjen ja
haittojen välistä suhdetta optimoitaessa on otettava huomioon eri kangasvaihtoehtojen
tarjoama
1. Hengitysvastus ja suodatuskyky
2. Maskin istuvuus kasvoille (vuotovirtausten välttämiseksi)
3. Kankaan puhdistusominaisuudet ja värien kosteudenkestävyys
Vaikka kangasmaskien suodatusteho paranee, mitä tiiviimpi kangas on ja mitä
useampaa kangaskerrosta käytetään††††, tiiviiden ja monikerroksisten kangasmaskien
ongelmana on heikko ilmanläpäisykyky ja suuri hengitysvastus, mikä tekee niistä
melko huonon vaihtoehdon kuitukangasmaskeille ja FFP-hengityssuojaimille. Jo
kaksinkertaisen puuvillakankaan hengitysvastus alkaa olla niin suuri, että siitä
valmistettuja maskeja ei voida suositella muuta kuin lyhytaikaista käyttöä varten.
Mikrokuitukankaat tehdään yleensä halkaisijaan noin 6 μm paksuisista mikrokuiduista, joiden materiaalina on yleensä synteettinen tekokuitu kuten polyesteri,
polyamidi tai polypropeeni. Näillä kuiduilla saadaan kankaalle korkea suodatusteho,
sillä kuidut pääsevät hyvin tiiviisti toisiaan vasten. Tavalliset mikrokuitukankaat (ns.
tuulipukukankaat) voivat kuitenkin olla niin tiiviitä, että niiden läpi on vaikea
hengittää.
Parhaat puuvillasta ja polyesterista valmistetusta sekoitekankaasta valmistetut
kasvomaskit suodattivat testeissä 60 % – 75 % hiukkasista, joiden koko vaihteli välillä
0,02 – 3 mikrometriä (Davies ym. 2013 sekä Rengasamy ym. 2010, ks. luku Error! R
eference source not found.). Näitä suodatusominaisuuksia olisi todennäköisesti
mahdollista edelleen parantaa kangaslaatujen suodatuskykyä ja pesuominaisuuksia
††††

esim. Konda ym. 2020

30

Harlin & al. (2020) / Why facemasks were not recommended despite their benefits?

koskevilla lisätutkimuksilla. Myös kangasta ja talouspaperia yhdistelevien
kasvomaskien tutkimusta tarvittaisiin lisää, koska Hong Kongin kuluttajaviraston
mukaan niiden suodatuskyky on 90 % kirurgisten maskien suodatuskyvystä 0,02 – 2,0
mikrometrin kokoisista hiukkasista (Consumer Council of Hong Kong 2020).
Neulekankaiden etuna olisi se, että ne ovat joustavia eli ne istuvat yleensä paremmin
käyttäjän kasvoille kuin kudotut kangasmaskit. Tämän vuoksi ne päästävät maskin
reunojen ohitse vähemmän aerosolihiukkasia. Neuloksen haittapuolena on sen
huonompi suodatusteho, sillä neuloksen silmukat muodostavat aukkoja ja ne voivat
olla suurempia kuin kudotun kankaan vierekkäisten lankojen välit. Tutkimuksissa
istuvuutta on parannettu mm. maskin muotoilulla (Morishima ja Mitsuno 2019, 46704680).
Kun tarkastellaan pesuominaisuuksia, on huomioitava se, että Tekstiilihuoltoliitto
ry:n laadunhallintaohjeiden mukaan pestävien tekstiilien riittävä desinfektiotaso saavutetaan vasta, kun pesuvaiheen lämpötila pysyy vähintään 70 asteessa 10
minuutin ajan (Tekstiilihuoltoliitto ry‡‡‡‡). Nämä ohjeet painottuvat ehkä liiaksi
bakteerien torjuntaan, jossa korkealla lämpötilalla on suuri merkitys, siinä missä
virusten tartuttavuuden kannalta tärkeää on runsaan saippuamäärän käyttö (vrt.
MacIntyre ym. 2015). Pesuominaisuuksia tarkasteltaessa maskeihin tarkoitettujen
kangasvaihtoehtojen joukosta saattaa olla tarpeen karsia pois värilliset tekokuidut,
jotka eivät kestä pesua 70 asteessa ja usein eivät edes 60 asteessa. Tätä puoltaa myös
se, että tavallisia kangaskaupasta ostettavia kankaita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
suun edessä. Tekstiilivärit voivat irrota hengitysilman kostuttamasta kankaasta ja
mekaaninen liike (esim. kasvojen liikkeet) voi edesauttaa sitä. Värien irtoamista ei
tapahdu kaikissa kankaissa ja se riippuu värin märkäkestosta. Värin märkäkestoja
voidaan määrittää standardoiduilla testeillä (esim. värin pesunkesto, värin
hankauksenkesto, värin vedenkesto). Mikäli testaustuloksista ja värien pesunkestosta
ei ole varmaa tietoa, kangasmaskiksi kannattaa valita värjäämätön vaihtoehto tai
mahdollisesti värjätty puuvilla, joka kestää pesua värjättyjä tekokuituja paremmin.

1-kerroksisten puuvillamaskien suodatusteho on melko matala, mutta niiden etuna on
se, että ne on mahdollista pestä 70 asteessa ja ne kestävät jopa 95 astetta. Värien
haalistuminen ei ole ongelmana, jos kasvomaski on alun perinkin vaalea. Tasainen yli
70 asteen lämpötila on mahdollista ylläpitää käytännössä vain konepesussa ja
tällöinkin ongelmana on se, että harvoissa pesukoneissa on nykyisin yli 60 asteen
valkopesuohjelmia ja vielä harvemmissa koneissa tällaisen ohjelman kesto voidaan
rajoittaa 10 minuuttiin. Lisäksi koneellinen pesu on ongelmallista energiankulutuksen
kannalta, jos päivittäiseen korkean lämpötilan pesuun tulee vain melko pienehkö
määrä kangasmaskeja. Mikäli nämä ongelmat halutaan välttää, vaaleat puuvilla-

‡‡‡‡

Tekstiilikuitujen ja värien pesuominaisuuksista on kerrottu kattavasti teoksessa Räisänen,
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maskit on mahdollista pestä seuraavalla pesumenetelmällä, joka vastaa saippuankäytön osalta MacIntyren suosittelemaa pesumenetelmää, mutta jossa käytetty veden
lämpötila on korkeampi:
1. Vedenkeittimellä kiehautetaan vettä, joka kaadetaan puuvillamaskien päälle.
2. Veteen lisätään riittävän suuri pitoisuus rasvaa hajottavaa pesuainetta, jotta
virusten lipidirakenne tuhoutuu.
3. Maskeja pestään vähintään 10 minuutin ajan, jolloin lämpötila putoaa pesun
aikana merkittävästi, mutta ei todennäköisesti kuitenkaan alle 70 asteen.
Pesuvälineenä on käytettävä mekaanista apuvälinettä, koska näin kuuma vesi
ei sovellu tavanomaiseen tekstiilien käsipesuun.
Mikäli desinfektiota halutaan edelleen parantaa, vaaleat puuvillamaskit on
mahdollista myös valkaista happivalkaisun tai kloorivalkaisun avulla.
Värillisten puuvillamaskien värit eivät kestä vedenkeittimellä kiehautettua vettä
eivätkä 70 asteen pesulämpötilaa. Siksi niiden käyttö edellyttää käsipesua noin 40-60
asteen lämpötilassa, runsaasti saippuaa käyttäen. Pesutulosta on mahdollista
parantaa käyttämällä happivalkaisua, joka ei haalista värjätyn puuvillan väriä. Mikäli
kankaan värjäyksessä on käytetty kyyppivärejä, värillinen puuvillamaski on
mahdollista myös kloorivalkaista ilman värien haalistumista. Lisäksi värillistä
puuvillamaskia valittaessa on huomattava, että jos kangas on painovärjätty
pigmenttiväreillä, kankaan pinnassa on ohut synteettistä muovia oleva sideainekerros.
Tämän kerroksen tarkoituksena on pitää väripigmentit kankaan pinnassa.
Sideainekerros heikentää kankaan ilmanläpäisykykyä, sillä se on kuin muovikalvo
kankaan pinnassa. Lisäksi pigmenttipainatus kestää ainoastaan 40 asteen pesun.
Pigmenttipainatettujen puuvillamaskien käyttäminen ei ole suuren hengitysvastuksen
vuoksi suositeltavaa, ellei erillisillä tutkimuksilla kyetä osoittamaan, että nämä
maskit tarjoavat huomattavasti muita puuvillakankaita paremman suodatustehon
virusaerosoleja vastaan.

Polyesterista ja polypropeenista valmistetut maskit tarjoaisivat kangasmaskeista
todennäköisesti parhaan suodatustehon, jos vertaillaan saman hengitysvastuksen
aiheuttavia kankaita toisiinsa. Polyesterin ja polypropeenin hyvä suodatuskyky
perustuu niiden sähköiseen varaukseen, joka saa ilmassa leijuvat hiukkaset
tehokkaammin tarttumaan maskiin. Polypropeenia ei kuitenkaan juuri käytetä
markkinoilla olevissa kankaissa. Lisäksi on huomattava, että polyesteri- ja
polypropeenimaskeja ei pidä käsitellä huuhteluaineella, joka poistaa ainakin osittain
suodatuskykyä parantavan sähköisyyden.
Polyesterimaskien haalistuminen korkeissa pesulämpötiloissa voidaan välttää
käyttämällä valkoisia polyesterimaskeja. Valkoinen 100% polyesteri voidaan pestä 60
asteessa. Jos polyesterikankaan pesee yli 60 asteessa, kangas voi kutistua, mutta
ongelman voi todennäköisesti välttää sillä, että kangasmaskiin käytettävä kangas
pestään 70 asteessa jo ennen maskin ompelemista. Toinen ratkaisu on käyttää
puuvillan ja polyesterin sekoitekangasta. Mikäli polyesterimaski pestään 40 asteessa
(joko koneella tai käsin), pesutulosta voidaan parantaa käyttämällä runsaasti saippuaa

32

Harlin & al. (2020) / Why facemasks were not recommended despite their benefits?

tai valkaisemalla maski kloori- tai happivalkaisua käyttäen. Pelkkä 40 asteen
pesulämpötila ei ole riittävä tuhoamaan koronaviruksia (Kampf ym. 2020), vaan
oleellista on tällöin viruksen lipidikuoren hajottavan pesuaineen tehokas vaikutus.
SARS-CoV-2 -viruksen on todettu inaktivoituvan 1:50-laimennetussa käsisaippuavedessä 15 minuutissa (Chin ym. 2020).
Edellä esitetyn vertailun perusteella näyttää siltä, että suositeltavin ratkaisu
kangasmaskeja varten on nykyisen tiedon varassa vaalea polyesteri, polypropeeni tai
puuvillan ja em. tekokuitujen sekoitekangas, jolla on melko alhainen hengitysvastus ja
silti kohtalainen suodatusteho. Esimerkiksi sekoitekankaalla, jossa on 70% puuvillaa
ja 30% polyesteria on mahdollista päästä 60% suodatustehoon. Vaaleat polyesterimaskit voi pestä 60 asteessa. Tutkimustietoa tarvitaan kuitenkin lisää optimaalisen
kangasvaihtoehdon löytämiseksi sekä pesumenetelmien kehittämiseksi. Lisäksi tulisi
selvittää tarkemmin se, miten tulee menetellä tilanteissa, joissa kangasmaskia ei ole
mahdollista pestä kiehuvalla tai yli 70 asteisella vedellä: Onko tällöin parempi käyttää
alemmassa lämpötilassa runsaalla saippualla pestyä maskia vai olla käyttämättä
maskia? Chin ym. 2020 viittaa siihen, että runsas saippuan käyttö ja yli 15 minuutin
liotus tai pesu saippuavedessä ovat olennaisempia seikkoja kuin kiehuvan tai lähes
kiehuvan veden käyttäminen.

5. Cultural, political and bureaucratic discourse against facemasks
5.1. Background, objective and method of study
Huhtikuussa 2020 enemmistö Euroopan maista joko suositteli tai edellytti
kasvomaskien käyttöä julkisilla paikoilla tai liikennevälineissä. Vain Pohjoismaat,
Irlanti, Englanti ja Alankomaat eivät olleet antaneet maskisuositusta terveille
kansalaisilleen (YLE 16.4.2020). Toukokuun lopussa enää vain Pohjoismaat
pidättäytyivät suosittelemasta kasvomaskien käyttöä (STM 2020b).
Suomessa THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta suositteli kaikille kankaasta
valmistetun kasvomaskin käyttöä mediahaastattelussa sekä totesi, että ”Kirurgiset

suu-nenäsuojukset uhkaavat kuitenkin loppua terveydenhuollosta, joten ne pitää
varata ainoastaan terveydenhuollon työntekijöiden käyttöön” (Helsingin Sanomat).
STM:n Kirsi Varhila täsmensi jo samana päivänä pääjohtajan puhuneen yksityishenkilönä. Neljän päivän kuluttua STM ja THL vahvistivat Suomen viralliseksi
linjaksi sen, että STM ei anna ohjeistusta maskien käytöstä (STM 2020a). Osa
toimittajista sekä kuntien koulutuspalveluista väärinymmärsi STM:n linjauksen
kehotukseksi olla käyttämättä kasvomaskeja, minkä seurauksena joissain kouluissa
opettajia kiellettiin käyttämästä kasvomaskeja.
STM tilasi epäselväksi muodostuneen tilanteen selvittämiseksi konsulttiselvityksen,
joka päätyi toukokuun 2020 lopussa siihen johtopäätökseen, että kasvomaskien hyödyt
ovat ”vähäiset tai olemattomat” (STM 2020b, Tiivistelmä). Kolmen päivän kuluttua
arvovaltainen Lancet-lehti julkaisi WHO:n rahoittaman laajan kirjallisuustutkimuk-
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sen, joka johtopäätösten perustana oli 176 havainnoivaa tutkimusta sekä 44 kontrolliryhmän sisältänyttä vertailututkimusta (Chu ym. 2020). Kirjallisuustutkimuksessa
päädyttiin siihen, että kasvomaskeja on syytä käyttää muiden ei-lääketieteellisten
suojautumiskeinojen täydentäjänä, mutta ei korvaajana. Muut ei-lääkinnälliset
interventiot, joita raportissa käsiteltiin, olivat käsihygienia sekä turvavälit.
Tämän luvun tavoitteena on arvioida hallintotieteen ja kulttuurintutkimuksen näkökulmasta niitä historiallisia, kulttuurisia, hallinnollisia ja poliittisia syitä, jotka ovat
johtaneet Suomen useimmista Euroopan maista poikkeaviin kasvomaskilinjauksiin
(STM 2020a) sekä asiantuntijaselvityksiin (ks. STM 2020b).
Tutkimusmenetelmän kuvaus
Tutkimuksen alussa paikannettiin keskeiset toimijat, joilla on ollut todennäköisesti
vaikutusta STM:n päätöksentekoon. Näitä toimijoita olivat WHO, ECDC, muut
pohjoismaat sekä laaja joukko suomalaisia viranomaisorganisaatioita, jotka olivat
osallistuneet vuonna 2012 valmistuneen kansallisen influenssapandemian torjuntasuunnitelman valmisteluun (STM 2012). Seuraavaksi tutkittiin näiden
organisaatioiden lähdeviitteet kasvomaskeja koskevien suositusten tieteellisten
perustelujen löytämiseksi. Samalla pyrittiin kuitenkin löytämään hallinnollisista
teksteistä viitteitä poliittisista, kulttuurillisista ja historiallisista diskursseista ja
diskursiivisista elementeistä, joilla hallinnolliset organisaatiot sekä terveydenhuollon
alan asiantuntijat ovat mahdollisesti perustelleet päätöksiään. Analyysi perustui
diskurssianalyysin ja memetiikan synteesiin (Malmi 1988, 1992 ja 2009), jonka
mukaan kulttuuri ja sosiaalinen tietämys muodostuvat:
1. diskursseista, viitekehyksistä ja paradigmoista
2. niihin sisältyvistä diskursiivisista elementeistä eli meemeistä
3. kulttuurillisista käytänteistä, jotka ilmentävät em. tietorakenteita
Tämän kaltaista inhimillisten tietorakenteiden kehitykseen keskittyvää tarkastelutapaa ovat eri tieteenalojen piirissä soveltaneet mm. Kuhn (1971), Dawkins (1976,
1993), Shanck ja Abelson (1977), Popper (1972), Lakatos (1978), Nelson ja Winter
(1982) sekä Aldrich ja McKelvey (1983) sekä Habermas (1984).
Memeettisen diskurssianalyysin tavoitteena on löytää ihmisten sekä organisaatioiden
ajattelua, päätöksentekoa ja toimintaa ohjaavia diskursseja, viitekehyksiä,
paradigmoja sekä niihin kuuluvia diskursiivisia elementtejä eli meemejä. Diskurssit,
viitekehykset ja paradigmat ovat kaikki laajahkoja tietorakenteita, mutta ne eroavat
toisistaan siten, että paradigmat ovat yleensä melko jäykkiä ja muuttumattomia, kun
taas viitekehykset ja diskurssit ovat yleensä melko joustavia eli niitä voidaan soveltaa
monella tavalla. Kunkin diskurssin, paradigman ja viitekehyksen sisältä voidaan
yleensä löytää joukko keskeisiä ydinmeemejä, joiden varaan ne muodostuvat.
Meemit ovat diskursiivisia elementtejä, jotka kykenevät kopioitumaan ihmisistä ja
organisaatioista muodostuvissa viestintäverkoissa toimijalta toiselle ja ihmiskulttuurissa toisinaan myös sukupolvelta toiselle. Meemit voivat ilmetä joko
tietämyksen muodossa (vrt. kasvomaskisuositukset) tai toiminnan muodossa (vrt.
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kasvomaskien käyttö). Lauseiden ja argumentaatioiden lisäksi myös yksittäiset sanat,
käsitteet, ideat ja kuvat voivat olla meemejä. Tarkempia esimerkkejä meemeistä
muodostuvista diskursseista ja paradigmoista sekä niiden vaikutuksesta hallinnolliseen päätöksentekoon on esittänyt Malmi (2009). Meemien tunnistaminen muistuttaa
jossain määrin historiantutkimuksessa käsiteltyä narratiivien tunnistamista
(Kuukkanen 2015): Ongelmana on molemmissa tapauksissa se, ettei ole täysin selvää,
ovatko kaksi meemiä tai narratiivia saman meemin tai narratiivin hieman erilaisia
versioita vai kokonaan kaksi eri meemiä tai narratiivia.§§§§
Paradigmojen ja meemien lisäksi memeettisessä diskurssianalyysissa käytetään myös
käsitettä subjektipositio, jolla tarkoitetaan sitä roolia, jonka diskurssi tarjoaa tai
suorastaan tyrkyttää tietyille diskurssissa mainituille toimijoille (Törrönen 2001).
Meemien tunnistamisen helpottamiseksi seuraavassa kappaleissa on meemit tai
niiden semanttiset ydinosat pyritty esittämään kursiivilla. Tarkastelu alkaa
eurooppalaisten suositusten tilannekatsauksella, josta edetään yleisimpien ”maskiskeptisten” diskurssien ja meemien tarkasteluun. Lopuksi luodaan katsaus niihin
historiallisiin ja kulttuurillisiin tekijöihin, jotka ovat todennäköisesti vaikuttaneet
siihen, että STM:n ja THL:n linjaukset erosivat selvästi useimmista muista Euroopan
maista.

5.2. ”No proof of benefits” and ”there is a shortage of surgical masks”
Otsikkoon kiteytetyt kaksi diskursiivista elementtiä (meemiä) muodostavat perustan
yleiselle ja vaikutusvaltaiselle maskiskeptisiselle argumentaatiolinjalle. Sen ovat
esittäneet mm. lääketieteen professorit Brosseau ja Sietsema (2020), USA:n Surgeon
General (2020), ECDC (2020b) sekä STM (2020b). Tämän argumentaation mukaan
maskisuosituksille ei ole perusteita koska:
1. Tieteellinen todistusaineisto maskien hyötyvaikutuksista ei ole riittävän
vahvaa.
2. Kirurgisista maskeista on pula ja siksi ne pitää varata terveydenhuollon
ammattilaisten käyttöön.
Väite 1 on hatara, koska mm. WHO:n rahoittama kirjallisuustutkimus (Chu ym. 2020)
esittää huomattavan laajan tieteellisen todistusaineiston. Tieteellistä todistusaineistoa kasvomaskien hyötyvaikutuksista on käsitelty tarkemmin luvussa Error! R
eference source not found..
Väite 2 voidaan purkaa kahdeksi toisiinsa kytkeytyväksi väittämäksi, joiden mukaan
a) kirurgisista kuitukangasmaskeista on huomattavasti hyötyä terveydenhuollon työntekijöille näiden pyrkiessä minimoimaan oma tartuntariskinsä

Tekoälytutkimuksessa identtisiä lauseita kutsutaan parafraaseiksi (Shank & Abelson
1977). Tulevaisuudessa meemien tunnistaminen ja luokittelu on todennäköisesti mahdollista
toteuttaa objektiivisesti tekoälyn avulla, vrt. Shank ja Leake (1989).
§§§§
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b) kirurgiset kuitukangasmaskit pitäisi siksi varata terveydenhuollon työntekijöille.
Vaikka Brosseau ja Sietsema jättävätkin väitteen 2a osittain piiloon omassa
argumentaatiossaan, väite käy ilmi saman artikkelin toisesta kohdasta, jossa Brosseau
ja Sietsema kertovat, että monien RCT-tutkimusten mukaan kirurgisten kuitukangasmaskien ja N95-hengityssuojainten välillä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa
suojauskyvyssä. Toisin sanoen Brosseau ja Sietsema ovat sitä mieltä, että kirurgiset
maskit tarjoavat merkittävää suojaa terveydenhuollon työntekijöille viruksia vastaan
(väite a).
USA:n Surgeon General
seuraavassa muodossa:

(2020)

esitti

kyseisen

väitteen

Twitter-viestissään

”Seriously people- STOP BUYING MASKS! They are NOT effective
in preventing general public from catching #Coronavirus, but if
healthcare providers can’t get them to care for sick patients, it puts
them and our communities at risk!”
Toisin sanoen, Surgeon Generalin mukaan ihmisten ei pitäisi käyttää maskeja, koska
niistä ei ole heille hyötyä; sen sijaan maskeista on lääkäreille ja hoitajille niin paljon
hyötyä, että maskit pitäisi säästää lääkäreille ja hoitajille.
Kun Brosseaun ja Sietseman sekä Surgeon Generalin väitteen purku osiinsa on tehty,
voidaan todeta, että Brosseaun ja Sietseman argumenttina on se, että yhteiskunnan
kokonaisedun kannalta on parasta, jos kansalaiset eivät suojaa itseään kirurgisilla
maskeilla vaan jättävät maskit terveydenhuollon työntekijöille, jotka niitä eniten
tarvitsevat. Tämä argumentti voi päteä hallitusten ja terveysviranomaisten
päättelyssä, mutta ei enää yksittäisen kansalaisen päättelyssä tilanteessa, jossa yksilö
haluaa minimoida oman tai perheenjäsentensä sairastumisriskin.
Suomessa suositusten muutos ja alkuperäisten käytäntöjen taustalla oleva
argumentaatio käy ilmi Lääkärilehden artikkelista, jonka mukaan HUS on nyttemmin
alkanut suositella maskien käyttöä sairaalan potilaille potilaiden suojaamiseksi, koska
maskien saatavuus on parantunut (Lääkärilehti 2020, s. 1345). Maskien hyödyt myös
muiden kuin terveydenhuollon ammattilaisten käytössä siis tiedettiin jo aiemmin,
mutta niitä ei silti suositeltu potilaiden käyttöön, koska maskit haluttiin säästää
henkilökunnalle.

5.3. Exaggerated and outdated version of evidence based medicine
Näyttöön perustuva lääketiede on alun perin syntynyt tieteelliseksi viitekehykseksi
lääkäreiden sekä terveysviranomaisten päätöksentekoa varten. Sen sisälle on
kuitenkin syntynyt kulttuurillisiin ja poliittisiin näkökohtiin kytkeytyviä
toimintaprosesseja, paradigmoja ja käytäntöjä, joiden varomaton soveltaminen on
johtanut kansalaisten keskuuteen levinneisiin virhepäätelmään kasvomaskien
hyödyttömyydestä, varsinkin kun tehtyjä johtopäätöksiä on kerrottu julkisuuteen
hieman varomattomin sanankääntein. Tämän vuoksi näitä toimintaprosesseja,
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paradigmoja ja käytäntöjä kuvataan vasta tässä luvussa, ei siis pelkään
lääketieteeseen keskittyneissä luvuissa 2 ja 3. Lisäksi on huomattava, että näyttöön
perustuva lääketiede kytkeytyy myös hallintotieteiden piiriin kuuluvaan tietopohjaiseen johtamiseen (ks. Rytilä 2011 sekä Stenvall ja Virtanen 2007). Myös tämä
puoltaa aiheen käsittelyä lääketieteellistä näkökulmaa laajemmin.

Näyttöön perustuvan lääketieteen viitekehys sai alkunsa skotlantilaisen lääkärin
Archie Cochranen tutkimuksista, joissa hän havaitsi, että jopa 10% kaikista potilaille
määrätyistä hoidoista oli osoittautunut tarkemman tutkimustiedon perusteella
tarpeettomiksi (Cochrane 1971). Tältä pohjalta lääketieteen ja terveydenhuollon piiriin
muodostui vähitellen traditio, joka vaati vahvaa todistusaineistoa ennen uusien
hoitomuotojen tai toimintatapojen käyttöönottoa (ks. Sackett ja Rosenberg 1995,
Rytilä 2011 sekä Rogers ja Hutchison 2017). Keskeiseksi päätöksenteon kriteeriksi
nostettiin RCT-tutkimukset sekä niiden luotettavuutta kuvaavat P-arvot (ks. luku 2.5).
Traditiota ruvettiin 1990-luvulla kutsumaan näyttöön perustuvaksi lääketieteeksi
(evidence based medicine).
Tämä traditio tai viitekehys on kuitenkin jakautunut sisäisesti erilaisiin suuntauksiin,
joissa painotetaan hieman erilaisia ydinmeemejä. Näistä suuntauksista esitellään
seuraavassa EBM-malli, mekaanisen kausaliteetin malli sekä Cochrane-paradigma,
joista viimeksi mainittu on vaikutusvaltaisin. Lisäksi kuvataan Cochrane-paradigman
sisällä vaikuttavia käytäntöjä, joiden noudattaminen on edistänyt Euroopassa ja
erityisesti Suomessa kasvomaskien hyötyihin epäileväisesti suhtautuvia diskursseja ja
uskomuksia.
EBM-malli on päätöksenteon prosessi, joka on yhteensopiva hallintotieteen ja taloustieteen piirissä kehitetyn päätöksenteon teorian kanssa (mm. Simon 1956 sekä
Kheirandish & Mousavi 2018). EBM-mallin mukaan päätöksenteon tulee perustua
asiakkaan antamiin tavoitteisiin, joista muodostetaan tulosmittareita (Akobeng 2005).
Sen jälkeen päätöksentekijän tulee valita hallussaan olevan mahdollisesti epävarmankin tiedon pohjalta se vaihtoehto, joka tuottaa parhaan tuloksen asetetuilla
tulosmittareilla mitaten. Vaihtoehtoina ovat yleensä ”interventio” (esimerkiksi maskin
käyttö) sekä ”ei interventiota”.***** EBM-mallin mukainen päätöksentekoprosessi on
esitetty seuraavassa kuvassa:

Toisinaan tilanne on kuitenkin monimutkaisempi, että interventiosta on olemassa monta
eri versiota, joista pitäisi valita paras (esimerkiksi hengityssuojain, kuitukangasmaski tai
kangasmaski) tai ei mitään kyseisistä versioista. On myös mahdollista, että halutaan löytää
monesta eri interventiosta paras mahdollinen kombinaatio.
*****
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Figure 7: Decision making process in Evidence Based Medicine (Akobeng 2005)

Kuten kuvasta näkyy, prosessin on tuotettava päätös: Esimerkiksi sairaalan ensiavussa toimiva lääkäri ei voi jäädä odottamaan, että tieteellinen tutkimus tuottaisi
uutta ja entistä parempaa tutkimustietoa käsillä olevan ongelman ratkaisemiseksi (ks.
Engerbretsen, Heggen, Wieringa ja Greenhalgh 2016). Potilaiden hoitoa koskevat
päätökset on tehtävä viipymättä, mikä tarkoittaa sitä, että päätös pitää tehdä, vaikka
täysin varmaa tietoa erilaisten interventioiden hyödyistä ja haitoista ei olisikaan.
Mekaanisen kausaliteetin malli on toimintaprosessi, jossa terveydenhuollon asiantuntija ottaa tehtäväkseen intervention kemiallisten, biologisten tai fyysisten
vaikutusmekanismien ymmärtämisen, minkä lisäksi mallissa etsitään empiirisiä
tutkimuksia intervention tilastollisten vaikutusten selvittämiseksi (Goodman ja
Gerson 2013). Mekaanisen kausaliteetin malli on kuvattu seuraavassa kaaviossa:

Figure 8: Combining mechanic causality with Evidence Based Medicine
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Mekaanisen kausaliteetin mallia on soveltanut kasvomaskisuosituksiin liittyvässä
päätöksenteossaan mm. WHO (2019), joskin melko pintapuolisella tavalla ilman
syvällistä paneutumista lääketieteen ulkopuolisiin näkökulmiin. Mekaanisen
kausaliteetin mallilla ei ole näyttöön perustuvan lääketieteen sisällä voimakasta,
arvovaltaista tai vakiintunutta koulukuntaa, joka aktiivisesti kehittäisi mallia (ks.
Goodman ja Gerson 2013).
Cochrane-paradigma on lääketieteellisten tutkimustulosten arviointiin kehitetty
vaikutusvaltainen ajatusrakennelma ja ohjeisto (ks. Cochrane Collaboration 2004),
jonka käyttöä ja jatkokehitystyötä edistää kansainvälinen Cochrane-verkosto.
Paradigma ei ole varsinainen päätöksenteon paradigma vaan pikemminkin
tutkimusten laadun ja painoarvon arviointiin kehitetty paradigma. Sen keskiössä on
tutkimustulosten arvioija, joka arvioi tutkimusten tuloksia ja sen jälkeen julkaisee
arvioinnin tulokset ja alustavat suositukset ulkopuolisen päätöksentekijän
käytettäväksi. Tämä päätöksentekijä voi muodostua esimerkiksi tietoa hyödyntävistä
lääkäreistä tai terveysviranomaisista. Koska tutkimustulosten arvioijalla ei yleensä
ole suoraa yhteyttä arvioinnin tulosten hyödyntäjään, hän ei yleensä pyri selvittämään
hyödyntäjän tai ”asiakkaan” arvoja ja tavoitteita (Cochrane Collaboration 2004, s. 26).
Tämä johtaa siihen, että ratkaisua asiakkaan tilanteeseen tai ongelmaan lähdetään
etsimään oletettujen tavoitteiden puitteissa, selvittämättä tarkemmin, mitä asiakkaan
tavoitteet todellisuudessa ovat. Tutkimustulosten arvioija aloittaa siis kirjallisuustutkimuksensa tietämättä, kuka hänen asiakkaansa on ja mitä asiakas haluaa. Tämä
johtaa siihen, että arvioija etsii yleensä tietoa omien vakiintuneiden, Cochraneparadigman mukaisten käytäntöjensä pohjalta, mikä tarkoittaa usein sitä, että
intervention vaikutusmekanismit jätetään selvittämättä ja tiedonhaku keskitetään
pelkkiin lääketieteen piirissä julkaistuihin RCT-tutkimuksiin.
Jotta turhat hoidot vältettäisiin, Cochrane-paradigman soveltajat eivät yleensä
suosittele mitään uutta hoitoa, lääkettä tai ravintolisää, ennen kuin sen tueksi on
saatu kerätyksi RCT-tason todistusaineistoa, joka ilmentää vähintään 99% prosentin
varmuustasoa (P<0,01). Tästä periaatteesta on muotoutunut niin suosittu käytäntö ja
peukalosääntö (March & Olsen 1972), että se saattaa ohjata Cochrane-paradigman
kannattajia toimimaan EBM-mallin mukaisen rationaalisen päätöksenteon
vastaisesti: Asiakkaan näkökulmasta hyödyllisiä ja empiiristen tutkimusten pohjalta
lupaaviakaan interventioita ei suositella eikä sovelleta, ellei niiden tueksi löydy kovaa
RTC-tason todistusaineistoa. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa kuolemanvaarassa
olevaa COVID-19-potilasta ei hoideta melatoniinilla, sinkillä, D-vitamiinilla eikä
kokeellisella kehitysasteella olevilla lääkehoidoilla, koska Cochrane-paradigmaa
soveltavalle lääkärille tärkeää saattaa olla turhien hoitojen välttäminen sekä omien
ammatillisten toimintakäytäntöjen noudattaminen, ei asiakkaan toivoman lopputulos
eli kuolemanvaaran pienentäminen.
Edellä kuvattua tilannetta pyritään torjumaan Cochrane-paradigman piirissä siten,
että arvioijille suunnatussa ohjeistossa suositellaan luotettavien RCT-tason
todistusaineistojen puuttuessa toisinaan käyttämään interventioiden perusteluina
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mekaanisia, kemiallisia tai biologisia selitysmalleja.††††† Tämä tarkoittaa sitä, että
Cochrane-paradigma on osittain päällekkäinen mekaanisen kausaliteetin mallin
kanssa. Lisäksi liian jyrkkää suhtautumista P-arvoihin pyritään välttämään sillä, että
tutkimustulosten arvioijia kannustetaan kutsumaan alhaisempien P-arvoja
tuottaneita tutkimustuloksia lupaaviksi (Cochrane Collaboration 2004, s. 144). Tämä
puolestaan tekee Cochrane-paradigmasta osittain päällekkäisen EBM-mallin kanssa.
Seuraavassa kuvassa on esitetty sinisellä värillä edellä kuvatut näyttöön perustuvan
lääketieteen eri suuntaukset. Näistä suuntauksista EBM-malli sekä mekaanisen
kausaalisuuden malli kytkeytyvät melko vahvasti hallintotieteiden piirissä
kehitettyyn ”päätöksentekoa epävarmuuden vallitessa” koskevaan tutkimustraditioon.
Cochrane-paradigma sen sijaan jää irrallisemmaksi ja erillisemmäksi suhteessa
hallintotieteellisiin viitekehyksiin, koska sen puitteissa tavoitellaan yleensä vähintään
99% varmuustasolla olevaa tietoa. Cochrane-paradigma yhdistyy kuitenkin hallintotieteen kanssa siten, että paradigman puitteissa toimivat arvioijat tuottavat julkishallinnon edustajille tietoa näiden suorittamaa päätöksentekoa varten.

Figure 9: Different schools of EBM and Administrative Sciences

Cochrane-paradigma on osittain päällekkäinen EBM-mallin ja Mekaanisen
kausaalisuuden mallin kanssa, mutta paradigman jyrkkä ja fundamentalistinen vinoviivoituksella esitetty alue ei leikkaa näitä muita suuntauksia. Fundamentalistisen
suuntauksen mukaan P-arvojen pitää olla alle 0,01:n, ennen kuin interaktion hyödyistä
voi sanoa yhtään mitään, minkä lisäksi fundamentalistien mukaan mekaanisen
kausaalisuuden pohtimisesta on enemmän haittaa kuin hyötyä.‡‡‡‡‡ Cochraneparadigmanfundamentalistisen suuntauksen ja EBM:n eroja voidaan havainnollistaa
Mechanic plausibility sekä biological plausibility, ks. Cochrane Collaboration 2004, s. 144.
Tätä kutsutaan ns. black-box-periaatteeksi, jossa tutkittava interventio halutaan mieltää
mustaksi laatikoksi, jonka sisäisiä syy-seuraussuhteita ei tarkastella. Black-box-periaatteen
mukaan interventioiden tutkimuksen ainoa olennainen kohde ovat interventioiden mitattavat
seuraukset kuten esimerkiksi RCT-tutkimuksilla kerätyt havainnot.
†††††
‡‡‡‡‡
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esimerkkitapauksella, jossa asiakas on sairastunut COVID-19-tautiin ja haluaisi
käyttää hyväkseen kaikki mahdolliset vitamiinit, ravintolisät sekä kokeellisetkin
lääkehoidot oman kuolemanvaaransa alentamiseksi:
Cochrane-paradigman fundamentalistien suuntauksen mukaan tehdyt hoitopäätökset
perustuvat lääkärien ja terveysviranomaisten ammatillisiin peukalosääntöihin, joiden
mukaan vain RCT-tutkimukset kelpaavat todistusaineistoksi ja P-arvojen on oltava
0.01-tasoa. Cochrane-paradigman jyrkän linjan kannattaja saattaa siis yksioikoisesti
karsia kokeelliset hoidot sekä tuloksiltaan epävarmat vitamiinihoidot pois
mahdollisten interventioiden joukosta, ilman asiakkaan arvojen, toiveiden ja
tavoitteiden selvittämistä.
EBM-mallia soveltava lääkäri ottaa lähtökohdakseen asiakkaan tavoitteet eli
kuolemisen todennäköisyyden pienentämisen sekä asiakkaan toiveen kokeellisten
hoitojen käyttämisestä. Hän siis toteaa, että pyrkimys ”turhien hoitojen välttämiseen”
on hylättävä, koska se ei vastaa asiakkaan asettamia tulostavoitteita. Tältä pohjalta
EBM-mallia soveltava lääkäri määrää asiakkaalleen myös sellaisia vitamiini-,
ravintoaine- ja lääkehoitoja, joiden hyödyistä ei ole luotettavaa tietoa, mutta joiden
osalta kuitenkin tiedetään, ettei niistä ei aiheudu merkittäviä riskejä.§§§§§ ,
Edellä kuvatut Cochrane-paradigman periaatteet sekä erityisesti paradigman
fundamentalistisiin tulkintoihin perustuvat toimintakäytännöt johtavat helposti
seuraavan kaavion kuvaamaan Cochrane-syndroomaan, jossa tutkimuksen arvioija ei
tiedosta asiakkaansa tavoitteita sekä tulosmittareita, ja päätöksentekijä ei tiedä
olevansa päätöksentekovastuussa. Näiden juurisyiden vuoksi syndrooma johtaa
helposti sekavaan päätöksentekoon ja viestintään, joiden seurauksena suuri yleisö
sekä muut viranomaiset tulkitsevat asiantuntijoiden suositelleen, ettei interventiota
toteutettaisi:

Iltasanomien mukaan Donald Trumpin COVID-19-tautia on hoidettu mm. melatoniinilla,
sinkillä, D-vitamiinilla, remdesiviirillä, deksametasonilla, famotidiinilla sekä lääkeyhtiö
Regeneronin kehittämällä ”vasta-ainecocktaililla” (Iltasanomat 5.10.2020).
§§§§§
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Figure 10: The ”Cochrane syndrome” as a reason for prohibiting face masks

Syndrooman etenemistä kuvastavat vaiheet on kuvattu jo aiemmin kohtaan 8 asti.
Syndrooman kehittyminen jatkuu tästä eteenpäin siten, että Cochrane-paradigman
sisällä toimiva arvioija tai selvityksen tekijä jättää a) suosittelematta interventiota, b)
olettaa intervention olevan hyödytön tai c) siirtää päätöksenteon muille. Näistä
ratkaisuista a ja c ovat Cochrane-arvioijille tarkoitetun käsikirjan mukaisia (Cochrane
Collaboration 2004). Vaihtoehto b sen sijaan on logiikan ja epistemologian sääntöjen
vastainen, koska interventiota tukevan todistusaineiston puuttumisesta ei voida
päätellä intervention olevan hyödytön. Tätä virhepäätelmää on kuitenkin sovellettu
terveysviranomaisten toimesta COVID-19-epidemian kontekstissa esimerkiksi
tilanteessa, jossa piti arvioida, tarttuuko SARS-CoV-2 virus ihmisestä toiseen. Koska
todistusaineistoa tämän puolesta tai sitä vastaan ei ollut, medialle annetuissa
haastatteluissa pääteltiin, ettei virus tartu ihmisestä toiseen. Vastaavasti kun ei ollut

42

Harlin & al. (2020) / Why facemasks were not recommended despite their benefits?

todisteita siitä, että virus leviää Kiinan ulkopuolelle, julkisuudessa pääteltiin, että
virus ei leviä Kiinan ulkopuolelle (Malmi 2020a).
Vaikka Cochrane-paradigman kannattaja ei sanoisikaan suoraan, että ”en suosittele
interventiota X” tai että ”interventio X on hyödytön tai lähes hyödytön”, media usein
täydentää asiantuntijan haastattelun tulokset tämänkaltaisten meemien muotoon
(kuvan kohta 10). Tämä johtuu siitä, että asiantuntijoista, poliitikoista, toimittajista ja
kansalaisista muodostuvissa viestintäverkoissa monimutkaisilla meemeillä on
taipumus karsiutua pois ja jäljelle jää vain yksinkertaisia, helppotajuisia ja vetäviä
meemejä, kuten ”kasvomaskit ovat hyödyttömiä” tai ”kasvomaskit voivat olla
haitallisia” (ks. Malmi 2020).
Cochrane-syndrooman kahden viimeisen vaiheen aikana kansalaiset, yritykset ja
(muut) viranomaiset alkavat uskoa, että interventio on hyödytön ja mahdollisesti jopa
vaarallinen. Suomessa Cochrane-syndrooma johti lopulta siihen, että jotkut koulut
kielsivät toukokuussa 2020 opettajia käyttämästä kasvomaskeja ja myöhemmin
elokuussa 2020 S-ryhmä ohjeisti työntekijöiltään olemaan käyttämättä
kasvomaskeja.****** Vaikka nämä kiellot kumottiinkin melko pikaisesti, usko maskien
haitallisuutta koskeviin meemeihin jäi elämään melko laajalti.
Myös silloin, kun Cochrane-paradigman kannattaja toimii paradigman kirjallisen
ohjeiston mukaisesti ja siirtää päätöksentekovastuun ulkopuoliselle päätöksentekijälle, päätöksenteko sekä siihen liittyvä viestintä voivat muuttua sekaviksi. Näin
voi käydä esimerkiksi tilanteessa, jossa kokemattomista päätöksentekijöistä
muodostuva hallitus haluaisi siirtää interventiota koskevan päätöksentekovastuun
terveysviranomaisille. Terveysviranomaiset puolestaan saattavat joutua tilanteeseen,
jossa riittävän luotettavia RCT-tason tutkimustuloksia ei ole saatavilla tarpeeksi.
Tällöin viranomaisille tulee houkutus siirtää päätöksenteko takaisin hallitukselle.
Tuloksena voi olla tilanne, jossa politiikka ja tiede sekoittuvat siten, että hallitus
väittää tehneensä päätökset ja suositukset tieteellisin perustein, vaikka päätöksen
todelliset perustelut olivatkin poliittisia tai kulttuurillisia. Esimerkkinä
tämänkaltaisesta poliittisesta perustelusta on luvussa 5.2 kuvattu argumentaatiolinja,
jonka mukaan ”hyödyistä ei ole näyttöä” ja ”maskeista on pulaa”, joten ”maskeja ei pidä
suositella kansalaisten laajempaan käyttöön”.
Edellä kuvattujen pääongelmien lisäksi Cochrane-paradigman kannattajien tapa
soveltaa EBM:ää sisältää usein vielä neljä muutakin ongelmaa:
1) Cochrane-paradigman tukeutuminen pelkkiin RCT-tutkimuksiin ja koviin Parvoihin ei sovellu nopeasti muuttuvaan maailmaan eikä tilanteisiin, joissa vallitsee
kriisi, kiire ja epävarmuus: Uusien kriisien ilmaantuessa juuri kyseiseen tilanteeseen
sopivaa RCT-tason todistusaineistoa ei useinkaan ole vielä saatavilla. Tämänkaltaisissa tilanteissa ei ole rationaalista eikä tehokasta yrittää kerätä täydellisen
hyvää todistusaineistoa päätöksenteon tueksi (Simon 1956, ks. myös Kheirandish &
Mousavi 2018). Liian kovan evidenssin edellyttäminen johtaa helposti päätöksenteon

******

Aiheesta laajemmin MTV 16.8.2020
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halvaantumiseen ja siihen, ettei käsillä olevan ongelman korjaamiseksi tehdä mitään.
Hallintotieteiden piirissä korostetaan sitä, että organisaation toimintatapojen ja
päätöksentekomenettelyjen tulisi olla yhteensopivia toimintaympäristön kanssa. Jos
ympäristö muuttuu nopeasti, perinteiset byrokraattiset toimintatavat eivät ole enää
parhaita mahdollisia (ks. luku 5.4). Myös aiemmin kuvattu Emergency Medicinen
näkökulma on Cochrane-paradigman kanssa ainakin osittain ristiriidassa.
2) Cochrane-paradigman keskittyminen lähes pelkkiin RCT-tutkimuksiin ei sovellu
kunnolla tilanteisiin, joissa vertailuryhmää ei voida muodostaa eettisistä syistä. Tämä
pätee erityisen hyvin henkilökohtaisiin suojavälineisiin kuten turvavöihin, laskuvarjoihin tai kasvomaskeihin, koska eettiset lautakunnat eivät antaisi lupaa
tutkimukselle, jossa satunnaisesti valitut koehenkilöt asetettaisiin vaaratilanteeseen
ilman laskuvarjoa, turvavyötä tai kasvomaskia. Tämän vuoksi riittävän laajojen
kasvomaskeja koskevien RCT-tutkimusten toteuttaminen on vaikeaa.
3) Cochrane-paradigma johtaa helposti konservatiiviseen vääristymään, jossa kaikki
vanhat tiedot ja interventiot uskotaan todeksi jopa ilman vankkoja todisteita, mutta
kaikkien uusien tietojen ja interventioiden tueksi vaaditaan mittavia RCTtutkimuksia. Esimerkkinä konservatiivisesta vääristymästä on tilanne, jossa
terveysviranomainen uskoo ilman kovaa todistusaineistoa, että COVID-19-tauti leviää
isojen ysköspisaroiden välityksellä ja että sitä vastaan voi suojautua käsiä pesemällä
sekä yskimisetiketin avulla. Sama terveysviranomainen voi kuitenkin vaatia kovaa
todistusaineistoa, ennen kuin uskoo taudin leviävän aerosolipisaroiden välityksellä tai
ennen kuin uskoo kasvomaskeista olevan hyötyä. Tämä esimerkkitapaus ei ole
pelkästään kuvitteellinen: Esimerkiksi ECDC katsoi vuonna 2009 kasvomaskien
hyödyt tuntemattomiksi (unknown), kun taas eurooppalaiseen kulttuuriin jo
vakiintuneet käsihygieniakäytännöt katsottiin tuntemattomiksi, mutta oletetuiksi
(unknown, presumed, ECDC 2009, 3). Tämä viittaa siihen sitä, että terveydenhuollon
päätöksentekijät eivät vaadi totuttujen tapojen ja uskomusten tueksi todisteita, kun
taas muiden kulttuurien parissa laajalti levinneiden tapojen ja uskomusten tueksi
vaaditaan varsin kovaa todistusaineistoa, ennen kuin näitä ”vieraita ja outoja” tapoja
halutaan suositella viranomaisen omassa maassa.
4) Cochrane-paradigman korostama kova todistusaineisto tuotetaan joskus käyttäen
erilaisia ”P hacking” menetelmiä, joilla saadaan generoitua suuria P-arvoja ja tätä
kautta tutkimustuloksista saadaan houkuttelevampia, laajalevikkisempiä ja
laajemmin siteerattuja. ”P hacking” on menetelmä, jossa P-arvoa suurennetaan
esimerkiksi ottamalla tutkimuksen piiriin useita eri selitettäviä muuttujia ja paljon
selittäviä muuttujia. Kun selitettäviä muuttujia ja selittäviä muuttujia on paljon,
kasvaa todennäköisyys sille, että ainakin yhden selitettävän muuttujan ja selittävän
muuttujan välille löytyy tilastollisesti merkitsevä P-arvo.
Seuraavassa on käsitelty hieman tarkemmin edellä kuvattujen Cochrane-paradigman
ongelmien ilmenemistä MacIntyren (2015) tutkimuksessa, jonka perusteella ECDC
päätyi suhtautumaan kangasmaskeihin kielteisesti (ECDC 2020b) ja joka näyttää
olleen myös perusteluna sille, miksei Suomessa valittu kasvimaskipulan
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torjuntastrategiaksi kangasmaskeja, joita kukin voi tarpeen tullen tehdä jopa itse.
Ennen tutkimuksen yksityiskohtaisempaa tarkastelua on syytä tiedostaa, että
MacIntyre itse irtisanoutui vuonna 2020 kyseisen vuodelta 2015 julkaistun
tutkimuksen tuloksista. MacIntyre myös kertoi uusia, aiemmin raportoimattomia
selityksiä sille, miksi vuoden 2015 raportti oli antanut viitteitä kangasmaskien
haitallisuudesta (McIntyre ym. 2020).
MacIntyren ym. (2015) tutkimuksen rahoittajana oli teollisia kertakäyttömaskeja
valmistava yritys 3M. Tällä saattaa olla vaikutusta siihen, että tutkimusraporttiin
poimittiin datan joukosta tehdasvalmisteisia maskeja suosivia muuttujia sekä
tilastollisia tunnuslukuja. Tutkimukseen oli alun perin valittu kaksi selitettävää
muuttujaa eli ILI attack rate ja CRI attack rate. ILI tarkoittaa influenssan kaltaisia
sairauksia, joiden tunnusmerkkeinä on vähintään yksi hengitystieoire ja lisäksi
ainakin 38 asteen kuume. CRI tarkoittaa kliinistä hengitystiesairautta, jossa on
vähintään 2 hengitystieoiretta, mutta kuumetta kuitenkin alle 38 astetta. MacIntyren
datasta käy ilmi, että kangasmaskeja käyttäneiden koehenkilöiden joukossa ILIsairastuvuus (attack rate) oli 13,25 kertaa suurempi kuin kirurgisia maskeja
käyttäneessä ryhmässä ja CRI-sairastuvuus oli 1,6 kertaa suurempi (ks. Liitetaulukko
4). MacIntyre ym. raportoivat kuitenkin vain ILI-sairastuvuuden. Tämänkaltainen
valikoiva raportointi muistuttaa ”P-hacking” toimintaa eli tuloksista halutaan saada
selittävän
muuttujan
valinnan
avulla
(keinotekoisesti)
merkittävämpiä,
houkuttelevampia ja siteeratumpia.
Tutkijaryhmä myös raportoi artikkelissaan, että eri koehenkilöryhmät muistuttivat
toisiaan demograafisesti. Tämä oli kuitenkin liioittelua. Kun vertailemme kirurgisten
kuitukangasmaskien käyttäjäryhmää kudottujen kangasmaskien käyttäjäryhmään,
voimme todeta, että kangasmaskiryhmässä oli enemmän riskitekijöitä, kuten
harvemmin tapahtuva päivittäinen käsien pesu, suurempi määrä päivittäisiä
potilaskontakeja, aikaisempi sairaus sekä sukupuoli (ks. Liitetaulukko 5).
MacIntyren ym. artikkelissa ei raportoitu, olivatko koehenkilöt noudattaneet maskien
vaihtamisesta ja pesemisestä annettuja ohjeita. Sen sijaan artikkelissa esitettiin
huolenaihe siitä, että kasvomaskien käyttäjät eivät ehkä noudata kasvomaskien tiheää
vaihtamista tai oikeanlaista pesemistä koskevia ohjeita. Tämä tarkoittaa sitä, että
kangasmaskiryhmän suurempi sairastuvuus saattoi johtua samojen maskien liian
pitkäaikaisesta käytöstä. Tätä tulkintaa tukee MacIntyren vuonna 2020 kirjoittama
artikkeli, jonka mukaan koehenkilöillä oli vuonna 2015 ongelmia noudattaa heille
annettuja kangasmaskien käyttö- ja pesuohjeita (MacIntyre ym. 2020).††††††
MacIntyren tutkijaryhmän raportti on joutunut lääketieteen piirissä kritiikin
kohteeksi myös laajemminkin (esim. Terry 2020).

“The material, design and adequacy of washing of cloth masks may have been a factor”
(MacIntyre ja Chungantai 2020), jonka lisäksi annettiin viittaus artikkeliin MacIntyre,
Chungantai ym. (2020).
††††††
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5.4. Bureaucractic Discourse and Occuptational Health Discourse
Ajatus byrokratiasta tehokkaana ja luotettavana julkishallinnon organisaationa
perustuu Max Weberin ja Ludwig von Misesin 1900-luvun alkupuolella julkaisemiin
kirjoituksiin.‡‡‡‡‡‡ Byrokratiaa positiivisessa hengessä käsittelevän diskurssin ydinmeemejä ovat: 1) Usko siihen, että julkishallinnon tulee perustua lakeihin ja
säännöksiin, 2) virkamiesten nimittäminen elinikäisiin virkoihin, 3) julkishallinnon
organisaatioiden ja työtehtävien pitkälle viety erikoistuminen siten, että kullakin
alalla toimii oman alansa asiantuntijoita. Lisäksi vanhemmassa byrokratiadiskurssissa sekä hallinnon tutkimuksessa esiintyy käsitteistöä, jossa yhteiskunta
jakautuu hallintoon ja hallintoalamaisiin. Ajatus hallintoalamaisista kytkeytyy
sääntelydiskurssiin, jossa hallinnolle annetaan ongelmien ratkaisijan rooli ja subjektipositio, kun taas hallintoalamaiset eli kansalaiset mielletään hoidon, huolehtimisen ja
holhouksen kohteiksi (ks. Hayek 1978 sekä Harisalo ja Miettinen 1995). Yritykset
saavat sääntelydiskurssissa ainakin jossain määrin ongelmien aiheuttajan subjektiposition, koska viranomaisten laissa säädettynä velvollisuutena on suojella työntekijöitä yritysten tarjoamilta huonoilta ja vaarallisilta työoloilta sekä suojella
kuluttajia yritysten mahdollisesti markkinoimilta huonoilta ja vaarallisilta tuotteilta.
Sääntelydiskurssin näkökulmasta kaikki standardoimattomat ja testaamattomat
tuotteet, palvelut ja tuotantomenetelmät ovat riskitekijöitä, jotka saattavat uhata
kansalaisten hyvinvointia. Myös kansalaiset itse saatetaan kokea riskitekijöiksi, jotka
voivat omalla toiminnallaan sekä levittämillään perättömillä tiedoilla häiritä
hallinnon toimintaa.
Byrokraattinen diskurssi sekä sääntelydiskurssi rakentavat ajatusta siitä, että viranomaiset ovat asiantuntijoita, joita kansalaisten tulisi uskoa, vaikka viranomaiset eivät
antaisikaan perusteluja asiantuntijalausunnolleen tai laskentamalleilleen.§§§§§§
Asiantuntijat perustelevat suosituksiaan omalla asiantuntemuksellaan. Tätä
kutsutaan tieteenfilosofiassa argument of authority virhepäätelmäksi. Tämän
tyyppistä oman itsensä korottamista ylempään, kritiikiltä suojattuun asiantuntijaasemaan ovat kuvanneet McWilliams (ks. Campbell-Verduyn 2017) sekä Mäki (2002),
joskin heidän esimerkkinsä ja analyysinsa liittyivät ensisijaisesti taloustieteilijöiden
tapaan rakentaa itselleen asiantuntija-auktoriteettia. Asiantuntijuutta ei kuitenkaan

‡‡‡‡‡‡

“Wirtschaft und Gesellschaft (Weber 1921-1922) sekä von Mises (Bureucracy 1944). ks.
Scott 1998
§§§§§§ Kansalaisten edellytettiin keväällä 2020 uskovan ja luottavan THL:n koronaepidemiaa ja
kuolleisuutta koskeviin laskentamalleihin, joiden sisältöä ei avattu julkisuudessa eli ennusteet
jätettiin perustelematta. Poliisin piirissä ajatus kansalaisten velvollisuudesta luottaa

viranomaisiin esiintyi vielä vuoden 1968 poliisikomitean mietinnössä, mutta ei enää vuoden
1986 mietinnössä, jossa periaatteeksi tuli se, että poliisin pitäisi ansaita kansalaisten
luottamus. Terveydenhuollon piirissä vastaavanlainen uudelleenasennoituminen näyttäisi
olevan toistaiseksi vielä toteutumatta.
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pitäisi perustaa muodollisen asiantuntija-aseman varaan, vaan asiantuntijuus pitäisi
todistaa jokaisen argumentaation osalta uudelleen (Patomäki 2020).
Sääntelydiskurssi ilmenee terveydenhuollon piirissä esimerkiksi FDA:n lausunnoissa
kangasmaskeihin liittyen. FDA:n mukaan kasvomaskien puhdistusmenetelmien
pitäisi poistaa virukset, olla haitaton maskien käyttäjille sekä olla tuhoamatta
maskien suodatuskykyä tai rakennetta (Institute of Medicine 2006,5). Koska nämä
vaatimukset täyttävää standardisoitua puhdistusmenetelmää ei ollut olemassa, FDA
suositteli maskien kertakäyttöisyyttä (s. 6). Institute of Medicinen koordinoima
komitea päätyi FDA:n lausuntojen pohjalta olemaan suosittelematta kangasmaskeja
kirurgisen maskin kaltaisiksi henkilökohtaisiksi suojavälineiksi (s. 6).
Yksi osa sääntelydiskurssia on työterveysdiskurssi, jonka piirissä työtekijöitä pyritään
suojaamaan vaarallisilta työoloilta henkilökohtaisia suojavälineitä koskevien
standardien avulla. Jos työterveysdiskurssia sovelletaan kasvomaskeihin hyvin
ankarasti, tällöin mikään muu ei suojaa kansalaisia yhtään – paitsi työterveysviranomaisten vahvistamien standardien mukaiset suojavälineet. Ajatus on
työterveysdiskurssissa melko mustavalkoinen eli kasvomaski joko suojaa (täysin) tai
se ei suojaa (lainkaan). Esimerkkinä tästä ajattelusta on Työterveyslaitoksen tiedote,
jonka mukaan ”Itse tehty maski ei suojaa koronalta” (TTL 2020).
Työterveysdiskurssin kannattajilta jää huomioimatta se, että työntekijän suojaamisnäkökulma ei välttämättä sovellu kunnolla tilanteeseen, jossa yksittäinen kansalainen
matkustaa metrolla ja pohtii, pitäisikö hänen käyttää kirurgista maskia vai
kangasmaskia – vai olla kokonaan ilman suojainta – ja pitäisikö hänen pitää yhden vai
kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin. Näihin tilanteisiin soveltuu
työterveysdiskurssia paremmin käyttäjäkohtainen kontekstuaalinen näkökulma, jossa
suojauskeinot ja suojatasot pyritään sovittamaan tilanteen mukaisiksi.
Kontekstuaalinen näkökulma on yhteensopiva näyttöön pohjautuvan lääketieteen
piirissä esitetyn EBM-mallin kanssa.
Tässä luvussa kuvattu byrokraattisen hallinnon ihanne kytkeytyy sääntelydiskurssiin
ja työterveysdiskurssiin kansalaisten suojaksi tehtyjen standardien kautta, sillä
kaikille em. diskursseille on yhteistä usko sääntelyn ja standardiratkaisujen
tärkeyteen. Lisäksi se kytkeytyy myös Cochrane-paradigmaan, jonka kanssa se jakaa
pyrkimyksen täydellisen luotettavaan tietoon (ks. luku Error! Reference source not f
ound.). Kaikki nämä diskurssit ovat luonteeltaan tieteellisen vallankumouksen ja
teollistumisen aikakauden diskursseja (ks. Toffler 2006). Ne kytkeytyvät
hallintotieteessä myös ns. tieteellisen johtamisen paradigmaan (Taylor 1910, ks. Scott
1998). Hallintotieteessä tieteellisen johtamisen paradigma on jäänyt pois muodista ja
sen ovat syrjäyttäneet teoriat, jotka korostavat organisaatioiden kykyä sopeutua
epävarmuuteen, kriiseihin ja kiireeseen sekä muutoksiin niiden toimintaympäristössä.
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Edes pelkkä sopeutuminen ei riitä, vaan tarvitaan myös kykyä innovoida ja saada
nopeasti uusia tuotteita, palveluita ja toimintatapoja markkinoille.*******

5.5. Cloth-masks are retarded and applicable only for protecting others
Kasvomaskien käyttö voidaan mieltää historiallisten, kulttuurillisten ja poliittisten
perusteiden mukaan joko todisteeksi tieteellisestä edistyksellisyydestä tai takapajuisuudesta. Kiinassa kasvomaskien käyttöä pidettiin alusta alkaen merkkinä
järjestelmällisyydestä ja edistyksellisyydestä ja sillä oli selvä poliittinen merkitys:
Vuonna 1910 Kiinan valta Mantšuriassa ei ollut täysin vakiintunutta, vaan alueella
esiintyi mantsujen separatismia sekä voimakasta japanilaista vaikutusta. Kun
Kiinassa aktiivisesti toiminut malesialainen lääkäri Wu kehitti puuvillasta ja
sideharsosta valmistetut kasvomaskit suojaksi keuhkoruttoa vastaan, maskit esitettiin
visuaalisesti vaikuttavalla tavalla osoitukseksi kiinalaishallinnon edistyksellisyydestä, tehokkuudesta ja tieteellisyydestä (Lynteris 2018). Kasvomaskeille oli siis olemassa
myös poliittinen tuki.
Kasvomaskien laajaa käyttöä kansalaisten keskuudessa epidemioiden aikana tuki
koko 1900-luvun ajan Kiinassa maan kulttuurissa korostuva yhteisöllisyys ja kuuliaisuus sekä vähäisempi individualistisuus kuin länsimaissa. Näiden kulttuuripiirteiden
vuoksi kasvomaskeja käytettiin epidemioiden aikana yhteisön suojelemiseen maskin
käyttäjän viruksilta – ei siis ainoastaan maskin käyttäjän suojelemiseksi muiden
ihmisten viruksilta. Tämä kiinalainen näkökulma näkyy edelleenkin vahvana COVID19-kriisin aikana. Esimerkiksi Cheng, Lam ja Leung perustelevat maskien käyttöä
altruismilla, solidaarisuudella sekä kaikkien yhteisön jäsenten osallistamisella
taisteluun globaalia pandemiaa vastaan.††††††† Japanissa ja muualla Kaukoidässä
maskien käytön perusteet olivat 1900-luvun alkupuoliskolla samat kuin Kiinassa eli
taustalla oli tieteeseen perustunut rationaalinen pyrkimys yhteisön suojaamiseen
terveysuhkia vastaan (Burgess ja Horii 2012). Vuosisadan lopulla sekä 2000-luvulla
maskien käytöstä oli kuitenkin jo kehittynyt rituaali ja tapa, jota noudatetaan ilman
selkeää kytkentää alkuperäisiin tieteellisiin perusteluihin. Uutena motiivina
kasvomaskien käytölle oli mm. se, että ne lämmittävät kasvoja talvella, ja lisäksi ne
tuovat kantajilleen yksityisyyttä ja suojaa muiden ihmisten katseilta julkisilla
paikoilla ja liikennevälineissä (Burgess ja Horii 2012).
Länsimaissa kasvomaskien historia on hyvin erilainen. Euroopassa käytettiin keskiajalla ”linnunnokalla” varustettuja kasvomaskeja, joiden sisälle laitettiin “pahan
ilman” torjuntaan tarkoitettuja hyväntuoksuisia yrttejä ja öljyjä (Lynteris 2018).

Lawrewnce ja Lorch 1967, Scott 1998. Samaan viittaavat myös uudemmat
organisaatioiden oppimiskykyä käsittelevät kirjoitukset kuten Abubakar ym. (2019) sekä
Calabretta, Gemser ja Wijnberg (2017)
††††††† “Mass masking for source control is in our view a useful and low-cost adjunct to social
distancing and hand hygiene during the COVID-19 pandemic. This measure shifts the focus
from self-protection to altruism, actively involves every citizen, and is a symbol of social
solidarity in the global response to the pandemic.” (Cheng, Lam ja Leung 2020)
*******
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Tieteellinen vallankumous sekä bakteerien keksiminen kumosivat uskon pahaan
ilmaan ja tekivät kasvomaskit suorastaan naurettaviksi. Euroopassa ja Yhdysvalloissa
ei uskottu, että maskit voisivat suojata käyttäjäänsä. Maskit miellettiin 1800-luvun
lopulla sekä 1900-luvun alussa lähinnä keinoksi, jolla potilaita on mahdollista suojata
hoitohenkilökunnan ysköksiltä ja sitä kautta välittyviltä bakteereilta (Spooner 1967).
Tästä taustasta huolimatta länsimaissa ilmeni vuosina 1910-1920 väliaikainen
epidemioiden torjumiseen tarkoitettujen kasvomaskien suosion nousu. Maskien
aktiivinen käyttö alkoi siitä, kun ranskalainen lääkäri Gérald Mesny kuoli keuhkoruttoon Mantšuriassa yrittäessään todistaa, että rutto ei tartu ilman välityksellä ja
että kasvomaskeista ei ole hyötyä (Lynteris 2018; Lei 2014, 26-27). Tämä ihmiskoe oli
pienestä otoksestaan huolimatta niin tehokas, että länsimaissa kiinnostus kasvomaskeja kohtaan kasvoi merkittävästi ja kasvomaskeja suositeltiin laajalti koko
väestön käyttöön vuonna 1918 alkaneen H1N1-epidemian eli “espanjantaudin” aikana.
Tuolloin erityisesti ensimmäistä maailmansotaa käyneet maat katsoivat, että kasvomaskeja tarvitaan sodan voittamiseen (Kilbourne 2006). Kun sota päättyi,
kansalaisten motivaatio maskien käyttöön väheni selvästi. Myös lääkärikunnan ja
viranomaisten kiinnostus maskeja kohtaan väheni lääkärikunnan tutustuttua
Kellogin ja MacMillanin vuonna 1920 kirjoittamaan raporttiin, jossa suhtauduttiin
epäilevästi kankaasta valmistettujen kasvomaskien laajan kansalaiskäytön hyötyvaikutuksiin (Kellog ja MacMillan 1920). Länsimaiseen lääkärikuntaan levisi tulkinta,
jonka mukaan lähinnä vain terveydenhuollon ammattilaiset osaavat kunnolla käyttää
maskeja. Kirurgiset kasvomaskit miellettiin suojavälineeksi, jolla potilaita suojattiin
hoitohenkilökunnan ysköksiltä (Spooner 1967). Rakennusteollisuudessa hengityssuojaimia kehitettiin kuitenkin 1900-luvulla koko ajan yhä paremmin käyttäjäänsä
suojaaviksi, mutta tällöin ei ollut kyse suojautumisesta taudinaiheuttajia vaan
ensisijaisesti pölyä vastaan. Asbestin haittojen keksiminen lisäsi tämänkaltaisten
pölysuojien kysyntää merkittävästi.
Tultaessa 1970-luvulle maailma oli jakautunut kasvomaskeihin suhtautumisessa
kahteen erilliskulttuuriin, joita edustivat länsimainen, maskeihin skeptisesti
suhtautuva diskurssi, sekä aasialainen, maskien käytön yhteisöä suojaavaa kykyä
korostava diskurssi. Tämä kahtiajako sai lisäpiirteitä 1980-luvulla, jolloin kehitettiin
melt blown –teknologia, jonka ansiosta kertakäyttöisiä kirurgisia maskeja alettiin
valmistaa kuitukankaasta. Tällöin erityisesti länsimaissa, mutta osin myös Aasiassa,
päädyttiin pitämään kuitukangasmaskeja edistyksellisinä siinä missä (kudotut)
kangasmaskit katsottiin jälkeenjääneiksi ja mahdollisesti myös työterveysriskiksi.
1900-luvun loppuun mennessä oli kehittynyt karkealla tasolla tarkastellen kolme eri
diskurssia suhteessa kasvomaskeihin epidemian torjuntakeinoina kansalaisten
keskuudessa:
1. Länsimaisen maskiskeptisen diskurssin näkökulmasta kasvomaskien laaja
käyttö kansalaisten keskuudessa oli kallis ja kulttuurillisesti outo käytäntö,
jonka hyötyjä pidettiin tuntemattomina tai todistamattomina.
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2. Aasialaisessa diskurssissa kansalaisille suositeltiin kuitukangasmaskeja
vakavien epidemioiden aikana, mutta pestäviin kangasmaskeihin
suhtauduttiin hieman varauksellisemmin.
3. Kehitysmaiden diskurssissa kertakäyttöisiä kirurgisia maskeja pidettiin liian
kalliina ratkaisuna, joten kudotut kangasmaskit katsottiin ainoaksi
realistiseksi ratkaisuksi.
Euroopassa länsimainen kasvomaskiskeptinen diskurssi ilmenee ECDC:n oppaasta,
jonka mukaan maskien laajan käytön hyödyt ovat tuntemattomia, kustannukset
valtavia ja käytännön ongelmat suuria (ECDC 2009, 3).
Kudotusta kankaasta valmistettujen kangasmaskien hyödyttömyyttä korostavat
diskurssit johtavat helposti siihen päätelmään, että maskien käyttäminen on kallista,
koska kertakäyttömaskeja kuluu jokaista suomalaista kohden päivittäin useita. Tämä
argumentaatiolinja johtaa hyvinvointivaltioissa helposti ajatukseen siitä, että valtion
tai kuntien tulisi kustantaa pienituloisten perheiden maskit. Tämä olisi julkiselle
sektorille uusi lisäkustannus, jota voidaan käyttää argumenttina maskisuosituksia
vastaan.

5.6. Our country is different – we do not need any spectacles
Kun jonkin uuden asian hyötyjen tuoksi ei löydy selvää ja vahvaa tilastollista
todistusaineistoa, päätöksentekijät joutuvat tekemään päätöksiä osin myös
kulttuurisilla perusteilla. Esimerkiksi ECDC:n viranomaisille tarkoitetusta oppaasta
(2009, 3) käy ilmi epävarmuus siitä, olisivatko maskit kulttuurillisesti hyväksyttäviä
Euroopassa, laajemmassa kansalaiskäytössä (ks. sarake Acceptability in Europe, rivi
6):

Taulukko 4: ECDC:n näkemys kasvomaskeista henkilökohtaisena suojautumiskeinona
(ECDC 2009, 3)
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Kun kulttuurillisia tekijöitä aletaan käyttää maskien hyötyjä ja haittoja koskevissa
diskursseissa, tilanteeseen liittyy se, että diskursseja voidaan myös käyttää eri maiden
itseymmärryksen (ks. Alapuro 1995), kansallisen kulttuurin ja identiteetin rakennusvälineinä sekä vieraiden ja outojen tapojen torjuntakeinoina. Kankaasta tehdyt kasvomaskit saatetaan esimerkiksi rinnastaa burkhiin, niqabeihin sekä arabipäähineisiin,
joita vieraiden kulttuurien ”oudot” ihmiset käyttävät. Usein käytetty metafora länsimaisen post-kolonialistisen ajattelun taustoihin on 1900-luvun maailmansodissa
korostunut toiseus (otherness). Minuuden ja oman identiteetin vahvistamiseksi – jopa
oikeuttamiseksi – tarvitaan vertailukohteeksi kulttuurinen toinen (Alien, Other) joka
on erilainen (Huntington 1996, s. 29–72).
Suomen osalta kasvomaskit huomioimatta jättäminen saattaa selittyä pitkällä, aina
vuoteen 1918 ulottuneella perinteellä olla suosittelematta maskeja kansalaisille
influenssaepidemioiden aikana: Suomi ei ohjeistanut kansalaisia kasvomaskien
käyttöön espanjantaudin aikaan vuonna 1918, vaan päähuomio keskittyi yskimisetikettiin ja käsihygieniaan (Linnanmäki 2005). Myöskään suurten ihmisjoukkojen
välttäminen ei kuulunut epidemian torjuntakeinoihin. Syynä maskit huomioimatta
jättäneisiin suosituksiin voi olla osaltaan se, ettei maskeja Suomessa, Ruotsissa ja
Norjassa tarvittu sodan voittamiseen, mikä oli yleinen länsimainen argumentti
maskien puolesta 1918-1920 (Kilbourne 2006). Suomen kansalaissota kesti vain
muutamia kuukausia 1918, siinä missä maailmansota kesti neljä vuotta ja
argumentaatio maskien puolesta kesti koko espanjantautiepidemioiden vaikutusajan.
Myöskään Ruotsi ja Norja eivät osallistuneet ensimmäiseen maailmansotaan.
Voidaan arvioida, että jo Suomen itsenäisyyden alkuvuosina muodostettiin perusta
kasvomaskiskeptiselle kulttuurilliselle itseymmärrykselle (ks. Alapuro 1995).
Kulttuurisen itseymmärryksen syntyyn vaikuttavia tekijöitä ovat tutkitun tiedon
sijaan asenteet, kuulumisen tunne ja informaatiovirta, jota viranomaiset ja poliitikot
voivat ohjailla median kautta (Heiskanen 1983, Alapuro, 1995). Kulttuurinen itseymmärrys toimii samalla tavoin kuin ajattelua ohjaavat paradigmat (Malmi 2009, 51115) eli se torjuu uutta, epäkoherenttia tietoa, joka olisi vaikeaa sovittaa yhteen
aiempien tietojen, näkemysten ja uskomusten kanssa. Syynä on se, että ihmiset ja
viranomaisorganisaatiot haluavat välttää dissonanssia eli sitä, että heidän
omaksumansa tiedot olisivat keskenään ristiriidassa (Festinger 1957).
Länsimaissa 1960-1970-luvuilla vahvistunut sääntelydiskurssi sekä 1990-2020
vahvistunut näyttöön perustuvan lääketieteen Cochrane-paradigma tarjosivat STM:lle
sekä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin alalla toimiville julkisorganisaatioille
diskursiivista tukea uusien ja tuntemattomien tuotteiden ja tapojen, kuten
kasvomaskien, vastustamiseen.
Kasvomaskikielteinen itseymmärrys uusinnettiin Suomessa vuonna 2012, jolloin STM
julkaisi laajan komiteatyöskentelyn tuloksena kansallisen influenssapandemian
varautumissuunnitelman. Suunnitelmaa laatineeseen komiteaan kuului kymmeniä
asiantuntijoita STM:stä ja THL:stä, mutta vain pari edustajaa yliopistoista. Tämä
vinoutuma antaa tukea näkemykselle siitä, että varautumissuunnitelmassa oli kyse
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kulttuurillisesta itseymmärryksestä, joka ei välttämättä perustu pelkästään
tutkittuun tietoon. Toisaalta, on kuitenkin huomattava, että Suomen influenssapandemian varautumissuunnitelma on todennäköisesti perustunut melko pitkälti
ECDC:n ohjeistukseen, jonka mukaan maskien hyödyt ovat vähäiset, haitat
todennäköisiä ja kustannukset valtavia (ECDC 2006, 19). Kyse on siis ollut osin myös
laajemmasta eurooppalaisesta itseymmärryksestä.
Yhtenä erityispiirteenä suomalaisessa hengityselinsairauksien torjuntakulttuurissa
on se, että huoneistojen tuulettamisen tärkeyttä korostettiin taudin leviämisen
ehkäisykeinona aina 1960-luvulle asti, koska tuberkuloosi oli tuolloin vielä yleistä
Suomessa. Influenssan varautumissuunnitelmassa (STM 2012) tuulettamisen
tärkeyttä ei enää tuotu esiin, mikä viittaa siihen, että usko pisaratartuntaan (isojen
pisaroiden kautta) oli syrjäyttänyt ajatuksen aerosolitartunnasta keskeisenä
hengitystie-elintautien tartuntatapana. Tuberkuloosiliitto korostaa kuitenkin
Suomessa edelleen tuulettamisen merkitystä sairastuneen potilaan perheenjäsenten
suojelemiselle (Tuberkuloosiliitto 2020).
Vuonna 2020 kasvomaskikielteinen kansallinen itseymmärrys uusinnettiin Suomessa
Tukesin, Työterveyslaitoksen ja Fimean yhteistiedotteella 3.4.2020, jossa korostettiin,
että itse tehty kangasmaski ei suojaa käyttäjäänsä (TTL 2020). Vaikka
sääntelydiskurssissa kyseisen meemi olisikin mahdollista tulkita siten, ettei
kangasmaski suojaa käyttäjäänsä riittävästi, meemin pääasiallinen esitystapa ja
tulkintatapa oli mustavalkoinen, ikään kuin kangasmaski ei suojaisi käyttäjäänsä
lainkaan. Maskikielteinen itseymmärrys laajeni viimeistään STM:n julkaiseman
selvityksen jälkeen koskemaan kaikkia kasvomaskeja, koska selvityksessä todettiin,
että todistusaineisto kasvomaskien hyödyistä on ”vähäinen tai olematon” (STM 2020,
Tiivistelmä).

5.7. Wish to do as the neighboring countries and the idea of herd immunity
STM:n maskiselvitys (STM 2020) osoitti, että Pohjoismaat eivät olleet vielä toukokuun
2020 lopussa suositelleet kansalaisilleen kasvomaskien käyttöä. Tämä saattaa johtua
siitä, että Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkä perinne ja maat monesti odottavat
toistensa kannanottoja ennen omien, erilaisten linjavetojensa tekemistä. Yhtenä
mahdollisena yhteistyön muotona on teorioiden ja strategioiden yhteensovitus COVID19-strategioiden ja torjuntatoimenpiteiden suhteen. Tältä osin nousee esiin kolme
keskeistä toisiinsa kytkeytyvää toimintastrategiaa muovaavaa elementtiä (meemiä),
jotka on kuvattu seuraavassa.
Ensimmäisen meemin mukaan COVID-19 on vääjäämätön pandemia, joka
influenssojen tavoin leviää kaikkiin maihin (Järvinen 2020a). Tämä tukee ajatusta
siitä, että epidemia väistämättä pyyhkii kansakunnan yli useampana aaltona. Toisen
meemin mukaan epidemia pysähtyy vasta, kun kansalaiset ovat saavuttaneet laumasuojan eli tilanteen, jossa väestöstä noin 40-70% on sairastunut sekä saavuttanut sitä
kautta vastustuskyvyn COVID-19-taudille (tai kun tautia vastaan on kehitetty
rokotus). Rokotus on mainittu suluissa, koska laumasuojameemin kannattajat ovat
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lähteneet siitä, että rokotteen kehittämisessä voi mennä jopa pari vuotta. Tämä
tarkoittaisi sitä, että ainoa keino saada aikaan väestötason vastustuskyky on antaa
taudin levitä väestöön. Laumasuoja-ajatus on ollut suosittu erityisesti Ruotsissa, jossa
sitä on edistänyt valtionepidemiologi Anders Tegnell.
Laumasuoja-meemin hieman varovaisempi versio on ajatus käyrän hallitusta
madaltamisesta siten, että teho-osastojen kapasiteetti ei ylity. Tämä ”hallittu
madaltaminen” tarkoittaa sitä, ettei epidemiaa tukahdutettaisi liiaksi vaan sitä sen
sijaan pidettäisiin yllä ”hiljaisella liekillä” koko kesän ajan, jotta epidemia jakaantuisi
tasaisemmin kesälle sekä syksylle 2020 sekä talvelle 2021. Tätä ajatusta ovat
Suomessa tuoneet esiin mm. THL (ks. YLE 27.4.2020) sekä Järvinen (2020a). Hiljaa ja
hallitusti etenevän epidemian ajatus ilmenee myös Järvisen A-studiossa toukokuussa
esittämästä ajatuksesta, jonka mukaan koulujen nopeaa avaamista voidaan perustella
osin myös siksi, että avaaminen nopeuttaa taudin leviämistä lasten keskuudessa ja
lisää sitä kautta väestön kokonaisvastustuskykyä COVID-19-tautia vastaan (Järvinen
2020b). Tämä perustelu kytkeytyy käsitykseen siitä, että lapset sairastavat COVID19-taudin yleensä lievempänä kuin aikuiset, joten lasten kouluissa saamat tartunnat
eivät todennäköisesti johda lapsille vakaviin terveyshaittoihin. Jos siis joka
tapauksessa 40-70% väestöstä saa viruksen ennen laumasuojan saavuttamista (ja
ennen rokotteen markkinoille saamista), selvittäisiin vähimmillä kuolemantapauksilla, jos virustartuntoja olisi lähinnä vain lasten ja nuorten keskuudessa.

Käyrän tasaamisen idea käy epäsuorasti ilmi myös Suomen hybridistrategiasta, jonka
keskeisiä tulosmittareita ovat taudin eksponentiaalista tartuntavauhtia kuvastava
R0-arvo sekä teho-osastojen käyttöaste. Hybridistrategiaa on mahdollista tulkita
kahdella eri tavalla. Ensimmäisen tulkinnan mukaan tavoitteena on pitää R0-arvo
mahdollisimman alhaisena, jotta teho-osastojen potilasmäärät pysyisivät myöskin
mahdollisimman alhaisina. Toisen tulkinnan mukaan tavoitteena on minimoida ne
ajanjaksot ja tilanteet, joiden aikana teho-osastojen käyttöasti ylittyisi. Tämä
tarkoittaa sitä, että taudin leviämistä voidaan jopa edistää esimerkiksi kouluja
avaamalla, jotta vääjäämättä eteen tulevia sairastumisia saataisiin aikaistetuksi
talvelta 2020-2021 kesälle 2020. Hybridistrategian jälkimmäinen tulkinta on melko
lähellä ajatusta laumasuojan hallitusta tavoittelemisesta. Tulkinnan mukaan tartuntakäyrää pitää loiventaa, kuitenkin siten, että epidemian liiallinen tukahduttaminen
vältetään. Koska hybridistrategiaa on helppoa tulkita kahdella eri tavalla, se on
ilmeisesti tarjonnut kompromissin eri näkemyksiä edustaneille päätöksentekijöille.
Moniselitteisyys on kuitenkin todennäköisesti haitannut strategian selkeää viestintää
ja soveltamista.
Vääjäämättömyysajattelun sekä siihen kytkeytyvän laumasuojan tavoittelun tai
käyrän hallitun madaltamispyrkimyksen perusteella on periaatteessa mahdollista
päätyä siihen näkemykseen, että liian voimakkaat rajoitteet ja interventiot (kuten
maskisuositus) saattavat häiritä COVID-19-epidemian luonnollista kehitystä ja siten
lisätä vakavan toisen aallon riskiä talvella 2020-2021.
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6. Mask negative and mask positive discourses in WHO and USA
Edellisessä luvussa esitettiin joukko diskursseja, meemejä ja virhepäätelmiä, jotka
heikentävät julkisorganisaatioiden kykyä nopeisiin ja rationaalisiin, tieteelliseen
tietoon perustuviin päätöksiin. Seuraavassa esitetty tarkastelu kuvaa sitä, että kasvomaskien haittoja ylikorostavia diskursseja on sovellettu USA:ssa ja WHO:ssa, ja miten
niistä on vähitellen irtauduttu.

6.1. WHO before COVID-19
WHO on maailmanlaajuinen organisaatio, joten se on joutunut tasapainottelemaan
länsimaisen, aasialaisen ja kehitysmaita edustavan diskurssin välillä. Vuonna 2009
WHO suositteli maskien käyttöä vain oireellisille potilaille (WHO 2009, 43), mutta
vuonna 2019 suositus oli jo muuttunut sellaiseksi, että vakavimpien influenssapandemioiden torjuntaan suositeltiin kasvomaskien laajempaa käyttöä väestön
keskuudessa (ks. Taulukko 5, rivi ”High”):

Taulukko 5. WHO:n suositukset ei-farmakologisten interventioiden käytöstä eri vakavuustasoisten
influenssapandemioiden aikana (WHO 2019, 3)

Suositukset perustuivat WHO:n kokonaisarvioon influenssapandemian ei-farmakologisten torjuntakeinojen hyödyistä ja haitoista (WHO 2019, 20-26). Tulokset on koottu
seuraavaan taulukkoon, jossa on vertailtu neljää eri ei-farmakologista torjuntakeinoa.
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RCT tarkoittaa kontrolliryhmän sisältäneitä satunnaisotokseen perustuneita testejä,
ja kasvomaskeilla WHO tarkoitti kertakäyttöisiä kasvomaskeja, ei pestäviä kangasmaskeja:
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Kasvomaskien
käyttäminen

Oikea yskimis- ja
aivastamisetiketti

Usein toistuva
käsien pesu

Ihmisjoukkojen
välttäminen

Löydetyt
tieteelliset
tutkimukset

N=10

N=80

N=12

N=3

(joista RCT-

(joista RCT-

(joista RCT-

(joista RCT-

tutkimuksia 10)

tutkimuksia 0)

tutkimuksia 11)

tutkimuksia 0)

Tilastollisesti
merkitsevät
tulokset

Yhden

Ei tuloksia (s.24).

Yksi tutkimus

Ei tuloksia (s.58).

Mekaaniseen
kausaalisuuteen
perustuvat arviot
hyödyistä

tutkimuksen

osoitti, että maskin

mukaan maskien

käyttö yhdistettynä

käyttäminen

käsien pese-

vähensi

miseen vähensi

tartuntariskiä 8

tartuntariskiä 22 %

% (s. 26).

(s. 20).

”Filtteri-

”Pisaroiden

”Saippua ja

”Isoissa hostelli-

vaikutuksia

leviämistä koskevien

alkoholi tuhoavat

makuuhuoneissa

koskevien

mekaanisten

viruksia” (s. 21).

yöpyneillä oli

mekaanisten

arvioiden mukaan

huomattavasti

arvioiden

yskimisetiketistä voi

suurempi riski

mukaan

olla hyötyä” (s.25)

saada influenssa

maskeista voi

kuin pienissä

olla hyötyjä” (s.

hostelli-

27).

makuuhuoneissa
yöpyneillä.”
(s.58)

Arviot
mahdollisista
haitoista.

Maskit saattavat

Käsien pesu

Uskonnollisten

aiheuttaa

saippualla tai

kokousten

allergiaa ja

käsidesillä saattaa

kieltäminen

pitkäaikainen

aiheuttaa allergiaa

saattaa aiheuttaa

käyttö voi tuntua

(s. 21).

levottomuuksia

epämukavalta.

Ei haittoja (s. 24).

(s. 58).

Taulukko 6 Kasvomaskien, käsihygienian, yskimisetiketin sekä etäisyyden pitämisen hyötyvaikutuksia
kuvaavat tutkimukset ja argumentit

WHO löysi kasvomaskien tueksi yhden tilastollisesti merkitsevän tutkimuksen sekä
käsihygienian hyödyllisyyden tueksi 1-2 tutkimusta, kun taas ”oikean yskimis- ja
aivastamisetiketin” sekä ”ihmisjoukkojen välttämisen” hyötyjen tueksi ei löytynyt
yhtään RTC-tason tutkimusta. WHO kuitenkin täydensi tätä näkökulmaa ottamalla
huomioon myös pienempiin otoksiin perustuvat sekä ilman satunnaisotoksia tehdyt
havainnot ja päätelmät (ks. taulukon rivi “Muut arviot hyödyistä”).
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6.2. WHO recommendations at the beginning of COVID-19 pandemic
COVID-19 pandemian alettua, viranomaiset havaitsivat, että hengityssuojainten ja
kirurgisten maskien kulutus jo yksistään terveydenhuollon piirissä on niin suuri, ettei
kasvomaskeja riitä kaikille työntekijöille.‡‡‡‡‡‡‡ Tällöin esiin nousi poliittisesti
perusteltu argumentaatiolinja, jonka mukaan hyödyistä ei ole todisteita ja maskeista
on pula (ks. luku 5.2). Tämän ”kasvomaskikielteisen” argumentaatiolinjan tueksi
esitettiin myös kaikki maskeista koituvat harvinaiset ja hypoteettiset haitat (ks. luku
Error! Reference source not found.). Hyvä esimerkki tämänkaltaisista argumenteista i
lmenee ECDC:n kasvomaskiraportista, jonka sivuilla 2-3 esitettiin tiivistelmä siitä,
miksi maskien käyttöä ei voida suositella oireettomille ihmisille (2020b).
Myös WHO päätyi korostamaan kasvomaskien rationaalista käyttöä eli käytännössä
sitä, että hengityssuojaimet ja kirurgiset kuitukangaskasvomaskit säästettäisiin ensisijaisesti terveydenhuollon henkilöstölle sekä oireellisille potilaille, joiden maskien
avulla suojattaisiin muita henkilöitä tartunnalta (WHO 2020a). WHO korosti edellä
mainittua viranomaiskäyttöön tarkoitettua rationaalisen käytön ohjeistustaan
poistamalla kasvomaskit myös kansalaisille suosittelemiensa parhaiden COVID-19
pandemialta suojautumiskeinojen listaltaan (WHO 2020b). Uusien suositusten
mukaan kansalaisille parhaita epidemian torjuntakeinoja olivat yskimisetiketti,
käsihygienia sekä vähintään yhden metrin etäisyyden pitäminen muihin
ihmisiin. WHO korosti samalla myös sitä, kuinka hankalaa kirurgisten maskien
käyttäminen on muille kuin terveydenhuollon ammattilaisille (WHO 2020b).

6.3. US recommendations 2020 with a short historical analysis
Yhdysvaltain kulttuurin taustalta löytyy vahvaa epäluuloa hallitusvaltaa
kohtaan. Maa syntyi hallintovaltaa vastaan käynnistetyn kapinan tuloksena ja perustuslakiin säädettiin kansalaisille erittäin suuret vapaudet itsenäiseen toimijuuteen
hallintovallan harjoittamaa tyranniaa ja liiallista kontrollia vastaan. Tämän vuoksi
Yhdysvalloissa on vahva perinne epäluuloisuuteen liittovaltion hallitusta ja viranomaisia kohtaan. Maassa vaikuttaa myös laajalle levinnyt uudisraivaajadiskurssi, joka
korostaa jokaisen perheen tarvetta kyetä hoitamaan ongelmat itsenäisesti. Tämän
diskurssin radikaalimpi versio on survivalismidiskurssi, jonka mukaan kansalaisten ei
pidä missään tapauksessa luottaa valtion kykyyn hoitaa kansalaisten ongelmia, vaan
jokaisen perheen on varauduttava itsenäisesti kaikkiin mahdollisiin kriisiolosuhteisiin. Nämä kaikki perinteet ja diskurssit kannustavat kansalaisten omatoimista
aktiivisuutta kangasmaskien hankkimisessa ja jos maskeja ei ole saatavilla kaupasta,
kansalaisten tulee näiden diskurssien mukaan tehdä maskit itse.

Päätöksen taustalla olivat todennäköisesti laskelmat (esim. Wua ym. 2020), jotka
osoittivat, että vaikka Kiina on maailman suurin kasvomaskien valmistaja, tuotetut maskit
eivät silti riittäisi edes kiinalaisille, jos kaikille kansalaisille suositeltaisiin maskien käyttöä
pandemian ajaksi.
‡‡‡‡‡‡‡
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Edellä mainituille näkökulmille vastakkaisena diskurssina toimii aiemmin mainittu
sääntelydiskurssi, joka ilmenee USA:n ruoka- ja lääkevirasto FDA:n kannanotoissa,
joiden mukaan kangasmaskit ja niiden puhdistusmenetelmät eivät ole standardoituja
ja siksi niitä ei voi suositella sekä työterveysdiskursseissa, joiden mukaan kangasmaskit eivät suojaa käyttäjäänsä (ks. luku 5.4). Nämä perustelut kulminoituivat
Surgeon Generalin tweetiin, jonka mukaan kasvomaskeista ei ole kansalaisille hyötyä,
koska maskit ovat niin hyödyllisiä terveydenhuollon työntekijöille.
Kun maan lehdistö alkoi kritisoida edellä mainittuja terveysviranomaisten suosituksia
ja lausuntoja, CDC päätyi suosittelemaan kangasmaskeja kaikille kansalaisille
COVID-19-epidemian torjumiseksi (CDC 2020). Tämä ratkaisu oli sikäli yllättävä, että
se ei ole yhteensopiva länsimaisen maskikielteisen diskurssin kanssa eikä myöskään
sääntelydiskurssin eikä työterveysdiskurssin kanssa (ks. luku 5.4). Kangasmaskisuosituksen perusteita onkin todennäköisesti etsittävä siitä poliittis-hallinnollisesta
näkökulmasta, jonka mukaan kangasmaskit tarjosivat lievityksen hengityssuojainten
ja kirurgisten maskien pulaan. Kangasmaskisuositus samalla vähensi riskiä sille, että
kansalaiset olisivat hamstranneet hengityssuojaimia ja kirurgisia maskeja omaan
käyttöönsä terveydenhuollon ammattilaisten tarvitsemien suojavälineiden pulaa
samalla pahentaen. Poliittiselle tarkoituksenmukaisuudelle saatiin tukea uudisraivaajadiskurssista ja survivalismidiskurssista. Tukea on saattanut tulla myös maan
presidentiltä, joka on avoimesti haastanut näyttöön perustuvan lääketieteen
Cochrane-paradigman
esimerkiksi
hydroksiklorokiinin
käyttöä
koskeneilla
suosituksillaan.

6.4. WHO at the end of spring 2020
Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n muutettua omia suosituksiaan kasvomaskimyönteisiksi huhtikuun 2020 alussa, myös WHO muutti suhtautumistaan
kansalaisten laajaa maskien käyttöä kohtaan. WHO mm. poisti verkkosivuiltaan
aiemman listauksensa parhaista COVID-19-epidemian torjuntakeinoista, joihin kasvomaskit eivät sisältyneet (WHO 2020b). Tilalle laitettiin suositus, jonka mukaan
kaikkien ihmisten tulisi käyttää kasvomaskeja, jos heitä yskittää tai aivastuttaa (WHO
2020c).
WHO oli kuitenkin jo vuoden 2020 alussa tilannut 2019 raporttiaan laajemman
kirjallisuustutkimuksen. Tämän tutkimuksen tuloksena julkaisussa tieteellisessä
artikkelissa suositeltiin kasvomaskien käyttöä muita ei-farmakologisia suojautumiskeinoja kuten käsihygieniaa ja turvavälejä täydentäväksi keinoksi (Chu ym. 2020).
Tutkimusraportin perusteella WHO antoi kesäkuun 2020 alussa uudistetun
suosituksensa, jonka mukaan kaikkien yli 60-vuotiaiden tulisi käyttää kirurgista
maskia ruuhkaisilla paikoilla tai julkisissa kulkuneuvoissa, kun taas muille
kansalaisille suositeltiin kangasmaskia (Guardian 2020).
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7. Summary and conclusions IN ENGLISH
Benefits and harms of facemasks
The benefits of facemasks are based on their capacity to filter virus aerosols that carry
viruses like SARS-CoV-2. The best surgical masks filter over 95 % of the virus aerosols
of the size 3 microns (0,003 mm), while the best woven cloth masks reach the level of
60 – 70 %, without yet preventing the breathing too much. If woven cloth masks are
made thick enough, they will filter virus aerosols as effectively as the best surgical
masks, as is shown by Wu 1910 (see Lynteris 2018) and Dato (2006).
Although the filtering capacity of cloth masks is usually lower than the filtering
capacity of single-use surgical masks, their benefit is the chance of using them many
times without causing ecological and economic costs. When cleaning facemasks, the
high concentration of soap seems to be more cruscial than a temperature that is over
70 degrees Celsius. First laboratory tests have also shown that surgical fiber cloth
masks (made with the melt-blown technology) actually do tolerate almost a dozen
washes, before their filtering capacity is lowered below the level of most woven cloth
masks. Out of the cloth masks, the cotton-polyester masks seem to have the best
filtration capacity, because the static electricity of polyester helps in the filtration of
small particles. The best cotton-polyester masks have been found to filter as much as
70 % of particles of the size of 3 microns. Micro fiber masks, also, have a high filtration
capacity, but they tend to cause a bigger breathing resistance than a cotton-polyester
mixture mask of the same filtration capacity.
According to Ngonghala & al. (2020), facemask usage will be an effective help for
slowing down the spearing of COVID-19, assuming that the usage of masks on public
spaces is highly common. They also conclude that if high frequency mask usage is
combined with other non-medical interventions like social distancing, the pandemia
can be contained. The population level benefits of facemask usage are also indicated by
the country-to-country statistics, according to which COVID-19 mortality has been
substantially higher on those countries, where frequency of mask usage was low during
the first 100 days of the epidemic. This statistical conclusion holds, even if other country
specific variables are taken into accont in the statistical analysis (Cheng ym. 2020).
Abaluck & al. 2020 recommend that all countries should take facemasks as part of their
COVID-19-containment strategy and that even woven cloth masks would be used as
part of this strategy. According to their calculation, diligent facemask usage will cause
a saving of 6.000 $ per citizen during the epidemic. In USA, for example, the benefit
would be roughly at the level of 1.800.000.000.000 $ during the pandemic (chaper
Error! Reference source not found.).
It is important to do the analysis of benefits with sensitivity to context, avoiding
statements like “cloth masks do not protect their wearer”. Although this statement
could be reasonable in the context of a hospital, where healthcare professionals need a
high degree of personal protection, the statement is misleading when applied to people
who just briefly visit a grocery store. All types of masks protect their wearer, at least to

Harlin & al. (2020) / Why facemasks were not recommended despite their benefits?

59

some extent. This is analogical to social distancing: 1 meter will give some protection,
2 meters will give a bit more, and 8 meters of distance is already relatively safe, unless
the exposure is long lasting and the virus is being spread by a superspreader or by a
person, who is shouting, singing, or performing heavy physical exercise. By combining
facemask usage, social distancing and good ventilation, it is possible to reduce the risk
of contagion significantly.
There is no evidence of serious harms of facemasks to their wearer in normal settings,
although mask usage has been studied in dozens of scientific studies during the last
100 years. The most significant harms seem to relate to the long lasting usage of the
N95 / FFP respirators, and the reported harms have been mostly discomfort and headaches. The harms of surgical facemasks and woven cloth masks tend to be smaller, as
they cause less resistance to airflow and they are not fastened so tightly to face with
elastic band.
Based on the comparison of benefits and harms, it seems that WHO already did the
right conclusion in October 2019, when they recommended population wide face mask
usage to member countries, in case of a severe influenza pandemic (WHO 2019).
Summary of the mask-negative discourses
The following figure shows with blue color those discourses that have produced
argumentation against facemask usage. The red ellipses show those arguments, beliefs
and other discursive elements (memes), which specify the argumentation against
facemasks. The left side of the figure shows the political and bureaucratic discourses,
while the medical discourses, paradigms and memes are shown on the top. At the
bottom of the figure are located those culturally conservative and slightly xenophobic
discourses that were used against the wider usage of facemasks by the Finnish and
Swedish authorities. Meme 16, “we do not recommend facemasks” is the combined
output of all these discourses. This meme, however, appears in different versions. The
most severe version is the misinterpreteation, according to which “authorities
recommend that people would not use face masks”, while the most moderate
interpretation was that “authorities do not yet have enough information to recommend
face masks”. The popularity and influence of the misinterpreted version of meme 16 is
shown by the fact that some Finnish schools prohibited facemasks usage in spring 2020,
and still in the early August 2020, a big grocery store chain forbid facemask usage from
their employees.
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Figure 11: The discourses and memes against facemasks

The arrows between the memes are semantic associations or conclusions made with
fuzzy logic. This means that the conclusions can also be based on fallacies and
misinterpretations, as is the case of arrows A- F. The most widely used argumentation
line seems to have the combination of political meme 13 (we do not have enough masks)
with the unscientific meme 10 (masks are useless). This combination leads to the
illogical conclusion, according to which

“There is no proof of the benefits of face masks for common people, but for healthcare
workers the facemasks offer so much protection that all facemasks should be reserved
for them, and therefore, common people should not wear face masks.”
The influence and popularity of this meme is indicated by U.S. Surgeon general’s
message (2020), in which the logic is the same, but the wording is different.
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Although the political arguments against masks are logically valid, almost all other
arguments against facemasks seem to contain an error in their logical reasoning:
Conclusion A1 is an argument of ignorance, based on the idea that “we do not currently
know a safe and effective standardized method for effectively cleaning face masks”.
Based on this lack of information, the FDA concluded that authorities should not
recommend the use of facemasks to citizens (Institute of Medicine 2006, 5). Later on,
research findings have shown that cloth masks and even surgical masks tolerate
machine wash relatively well (Harlin 2020).
In Finland, the argument of ignorance took an even stronger form (A2), according to
which “cloth masks do not protect their wearer” and therefore, they cannot be
recommended (TTL 2020). This statement is misleading in the same sense, as the
statement “safety belts do not protect their wearer against death”. It is true, that safety
belts do not offer a 100% certain protection against death in an accident, but still they
reduce the probability of death, meaning that they offer protection. In the same
manner, also cloth masks offer protection, although they do not guarantee full
protection against contagion. (Even the reduction of viral load is valuable, as studies
have shown that reduced viral load may lead to contagion without symptoms, whereas
heavy virus loads are related to the more severe forms of COVID-19).
Conclusion B1 is based on an exaggerated and fallacious interpretation of evidence
based medicine (EBM). This fallacious interpretation was named, in this study, as the
Cochrane-discourse, whereas the healthy and epistemologically valid part of evidence
based medicine was called Updated EBM. The fallacious memes of the Cochrane
discourse are the following:
i.
ii.

Lack of interest in the customer of the decision-making situation.
Lack of clearly defined customer oriented KPI’s and constraints as the
foundation of decision-making.

iii.

Foundation of decision making on rules of thumb such as “if you need reliable
information, you should go to the RCT register of the Cochrane database” and
“it is important to fight against uncertain information and against the nonscientific opinions of common people”.

iv.

The conservative fallacy, meaning the tendency to believe that current
practices are the best possible ones, without evidence, whereas all new
practices need to be justified by large amounts of hard evidence.

In this memeplex, meme III extends the influence of meme I, as the customers (the
people of the country) are considered nonprofessionals and therefore insignificant in
the decision making process. Memes IV and I are closely connected to the memes of the
bureaucratic and regulative discourses of Figure 11, and draw discursive support from
them. A relatively good example of the Cochrane discourse is found in the facemask
report of the Finnish government, published at the end of May 2020 (STM 2020). The
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conclusion of this report was that due to the lack of stong, RTC level evidence of the
benefits of facemasks, the benefits of facemasks are small or non-existent.
Conclusion C (facemask can be dangerous) is a careless interpretation and
generalization of one single RCT study (MacIntyre & al. 2015), which used P-hacking
to conclude that cloth masks may be harmful to their wearer (see chapter 3.6). Although
the conclusions of MacIntyre & al. (2015) were already somewhat dubious, they were
generalized by ECDC 2020b to all environments and to all users, even if the original
study focused only on mask use in hospital by healthcare workers. This seems to have
lead ECDC to conclude that cloth masks are not a solution to the lack of surgical
facemasks in the European Union (ECDC 2020b). This careless conclusion was
extended to all kinds of facemasks by the Finnish media, which started circulating the
idea that “facemasks can become nests for germs”.
Conclusion D is an “argument of authority”, according to which all statements made by
public authorities are reliable and that people must believe what authorities say.This
conclusion is problematic, if a public authority has presented a false statement about
the uselessness of facemasks. In such a situation authorities, who believe in meme 6
(the infallibility of authorities), will be reluctant to admit that they made an error, as
they fear that admitting their errors will undermine their authority and make the
citizens insecure and restless.
Conclusion E is a conservative fallacy, according to which all new information and new
practices must be founded on strong evidence, whereas old beliefs and practices do not
need to be justified with evidence. Traces of this conservative fallacy can be found in
the influenza prevention guidelines given by ECDC to its member states (ECDC 2009).
According to these guidelines, the benefits of hand washing are “unknown, but
assumed” while the benefits of facemasks are only “unknown”, and not assumed (ECDC
2009, 3). This means that the European countries have recommended frequent washing
of hands for more than a century, based on unknown benefits and without RTC level
evidence, whereas the the newer practice – facemask usage – was subjected to the
requirement of hard, RTC level evidence. That captures the essence of the conservative
fallacy: Assuming that existing practices are good without evidence and requiring
massive evidence before current practices and recommendations can be changed.
The conservative fallacy seems to have its effect also on the popularity of the meme 8
of the Cochrane discourse (only RTC studies are good enough). This easily leads to a
situation, in which existing practices are assumed as the best possible ones (without
evidence), whereas any change of practices requires a massive amount of RTC level
evidence. This reasoning might not be dramatically invalid in a slowly changing
environment, where scientist have decades and decads of time to investigate the
benefits and harms of practices and treatments. However, the founding of conclusions
on the absence of evidence is risky in a rapidly changing world or in the middle of a
rapidly evolving crisis, when scientists do not have enough time to perform large-scale
RTC studies to find an answer to an acute problem. The risk of conservative fallacy
within evidence-based medicine can be reduced by updated and improved versions of
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the Cochrane Reviewer’s Handbook (2004). However, it may be a bit naïve to assume
that some updated and improved chapters in a guidebook would have a rapid effect on
the routines, practices, discourses and memes of healthcare authorities..
Conclusion E is an altered version of the argument by popularity fallacy, according to
which the popular beliefs are valid and do not need to be justified by scientific
eviedence. Yet, the practice of basing one’s beliefs and recommendations on the
neighbour countries is a relatively common strategy, as it may reduce the vulnerability
of authorities to criticism, or at least offer them an honourable excuse.
After ruling out all the logical fallacies listed above, only three argumentation lines
seem to remain:




Meme 13: The political argument claiming that ”there is a lack of surgical
masks and therefore they should be reserved for healthcare workers”
Memes 15 and 11: The conservative suspicion, according to which we should
wait for others to test new practices first (meme 15) and the idea that
”facemasks can be dangerous” (meme 11).
Memes 16 and 17: The herd immunity argument, according to which the
population should gain resistance to the virus by letting the virus pass through
the population, without preventing its natural way of spreading, and that the
only role of the government should be to flatten the curve just a bit.

All of these arguments seem to be free of logical fallacies. However, memes 13 and 16
seem somewhat unethical, as they contain the idea that individual citizens should risk
their lives for the greater good of the nation. Meme 11, though epistemologically and
ethically valid, is not supported by scientific evidence, although the potential harms of
facemasks have been studied for several decades with different methods.
Why countries reacted so differently to the shortage of facemasks?
The study analysed the effects of the history and culture of countries on the
recommendations concerning facemasks. USA and Finland reacted first in a very
similar manner to the lack of surgical masks, by suggesting that citizens should not use
them. Yet, the argumentation differed dramatically later on in the spring 2020. USA
started promoting the usage of self-made cloth masks as a solution to the lack of
surgical masks, whereas the Finnish government and health authorities chose to
belittle the benefits of surgical masks, when used by common citizens. Still in May, the
Finnish government forbid the launching of a healthcare campaign that would have
encouraged people to use facemasks. In May some schools forbid the usage of
facemasks, and still in August a major chain of grocery stores prohibited mask usage
from their employees.
The reasons for these major differences seem to be rooted in the history and culture of
these countries: Since the 17th century, Finland has been a bureaucratically organized
and authority oriented country, in which people have mostly believed what the
authorities say. The governments have tended to consider citizens as “irresponsible
children”, who will pose a risk to the nation and to the state, unless patronized by the
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government and by the governmentally owned media. USA, on the other hand, is a
country that was founded with the wish to defend the citizens against the government.
USA has a long tradition of pioneer mentality, individualism and even survivalism.
Under these circumstances, it was relatively easy for the US health authorities to
recommend self-made cloth masks as a solution, even if the FDA had stated their
suspicion earlier (2006). In Finland, the strong tradition of bureaucratic and regulation
oriented discourses was not challenged by the left-wing government of Finland 2020,
and this seems to have prevented the authorities from recommending self-made cloth
masks as a solution. For the sake of defence policy, Finland has also tended to copy the
practices of neighboring Nordic countries and to follow European recommendations,
instead of challenging them. This seems to have caused the Finnish ministry of health
to follow rigidly the mask-negative recommendations of WHO and ECDC, although the
majority of western, southern and central European countries started recommending
mask usage in spring 2020, and although WHO canceled their temporary masknegative recommendations later in spring 2020.
What should we learn from the EBM and decision-making theory?
The report analysed different schools and beliefs within the evidence based medicine
(EBM). The objective was to identify those discourses that have promoted the argument
of ignorance fallacy and the conservative fallacy within the healthcare sector, and the
epistemologically healthy traditions that have fought against these fallacies (see
chapter Error! Reference source not found.). Below is a list of the main principles of E
BM, which are supported by the decision making theory of administrative sciences, but
which the healthcare authorities do not follow systematically:
Identifying and interviewing the customer: According to EBM the healthcare
authorities should find out the values and goals of their customer, which is the
population or the government of the country.
Defining the KPI’s and constraints: According to EBM and the decision-making theory
of administrative sciences, authorities should clarify customer values into clearly
defined and measurable KPI’s (key performance indicators) and into constraints that
should not be violated. The customer has the right to say, for example that the only
relevant KPI is the likelihood of the severe forms of COVID-19, and that this KPI should
be minimized by decision makers. By stating so, the customer has the right to decide
that “avoiding unnecessary interventions” is not important, although this is objective
is given high priority within the Cochrane discourse (see Cochrane 1971).
Avoiding rules of thumb: Rational decision making is based on the intent to optimize
KPI values, not on the blind execution of traditional rules of thumb, such as “go to the
RTC register of the Cochrane library” or “only RTC studies with P<0.01 are relevant”.
Applying mechanic models of causality: When there is not sufficient RTC level evidence,
the authorities should seek for evidence from the models of mechanic, biological or
chemical causality. For example, the effectiveness of condoms, as a means for
preventing veneral diseases and unwanted pregnancies, can be reasoned based on their
mechanic properties and functionality, even if the scientific community has failed to

Harlin & al. (2020) / Why facemasks were not recommended despite their benefits?

65

prove their usefulness in population level RTC studies. Similarily, parachutes are
probably an effective method for avoiding death when falling from an airplane, even if
the the benefits of parachutes have never been proven in RTC studies.
Avoiding the conservative fallacy: One important principle of EBM is the creation of an
unbiased decision setting, in which the current situation (no intervention) is compared
to the proposed intervention. In this comparison, it is important not to assume that the
“no intervention” alternative is better than the “intervention” alternative, unless hard
evidence is found to support the intervention: In several cases, neither alternative is
supported by strong evidence, and yet, the decision maker needs to decide, which
alternative is better.
Avoiding decision paralysis: A decision maker, that follows the Cochrane discourse, is
at risk of decision paralysis, meaning a situation in which they cannot give any
recommendation for the intervention or against it, due to lack of insufficient
information. This decision-making paralysis has been shown to be irrational and
unfunctional by the theory of decision-making (Simon 1951).
Understanding memetic mutations: Authorities should understand the mechanisms by
which scientific knowledge deteriorates, when it passes through the network of
authorities, politicians, reporters and social media. With this understanding,
authorities should avoid the risk of stating “we do not recommend X because there is
not enough evidence to recommend X”, since this meme is likely to be mutated to the
meme “authorities do not recommend X” or even to meme “authorities recommend
against X” (Dawkins 1975, Malmi 1988, 1992, 2009 and 2020). Instead, the authorities
should give a transparent comparison between intervention X and its alternative, not
doing X.
Being humble: According to the theory of decision-making (Simon 1951), authorities
should not promote the idea that they are rational and infallible, and that they operate
based on scientifically valid information. Instead, they should humbly admit that many
decisions are made based on non- validated information and weak signals, under strong
pressure to make rapid decisions under notable uncertainty. This idea of “being
humble” is nothing new in the administrative sciences, which took distance to the quasirational ideals of scientific management already in the 1960’s. However, the idea of
being humble seems to be something new to some healthcare bureaucrats, who still
wish to give an image that all decisions are done based by highly skilled medical
experts, based on scientifically proven information – and that common people should
stay out of this decision making process.
Multidisciplinary approaches: Being humble is also the first step on the road to
multidisciplinary approaches, which permit also engineers and other “non-medical”
specialists to participate to the collection of scientific knowledge and to the decision
making on the healthcare sector. The benefits of multidisciplinary approaches are
shown by the case of filtration and aerosols: It seems that the best knowledge and
understanding of aerosol contagion has not been developed by medics, but instead by
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doctors of technology, who have been focused on the study of aerosols, filtration and
ventilation.
Transparent communication: Authorities should communicate openly and
transparently the values, goals and KPI’s at which their decisions are based, in order
to let people see, whether they agree with them. Also the scientific references that
support the benefits of the current practice (no intervention) and the benefits of the new
practice (intervention) should be given transparently to avoid the argument of
authority fallacy. In all this communication, scientific and political arguments should
be kept separate: If government argues that people should sacrifice themselves by not
wearing surgical masks (in order to save the masks for the healthcare workers), this
should be told to people transparently, without trying to justify this political argument
with quasi-scientific arguments that are not supported by empirical evidence.
Continuous improvement: According to EBM, the practices and processes of EBM
should be continuously reviewed by external reviewers and auditors, in order to
improve EBM. This means that external parties that come from the outside of the
medical community, should be welcomed, especially if they have expertise in quality
management, risk management or decision making theory.
When comparing different healthcare organizations in different countries and on the
international level, it seems that the Finnish health authorites have not followed these
good practices of EBM and this has lead to the bizarre situation, in which some schools
and grocery stores forbid their employees the use of facemasks. WHO, on the other
hand, has followed these guidelines to a relatively high extent. For example, the lack of
fully convincing RTC studies about the population level benefits of face masks was
balanced by the application of mechanic causality in October 2019, in order to conclude
that all countries should recommend face masks to citizens in case of a severe influenza
pandemic. Also the request for transparency and risk based decision making have been
a part of WHO policy (WHO 2009, 41), even if these principles were partially violated
in spring 2020, when WHO started promoting mask-negative discourses, based on
political arguments about the need to save facemasks for the healthcare workers.
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Artikkelin pääkirjoittaja HTT Pasi Malmi työskentelee Dassault Systèmes Oy:n
palveluksessa. Yhtiö tekee COVID-19-simulaatioita Simulia-tuotemerkin alla sekä
SARS-CoV-2 viruksen kolmiulotteista mallinnusta Biovia-tuotemerkin alla. Dassault
Systèmes ei kuitenkaan itse tuota hengityssuojaimia, kasvomaskeja eikä viruspotilaiden hoitoon tarkoitettuja laitteistoja.
Vesa Kirjavainen työskentelee HUS:ssa sairaalamikrobiologina. Muilla kirjoittajilla ei
ole ilmoitettavia sidonnaisuuksia.
Raportin kirjoittajat eivät ole saaneet raporttia varten ulkopuolista rahoitusta.
Ulkopuolista rahoitusta on kuitenkin varattu vertaisarvioijan palkkioihin.
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Appendix – detailed tables
Seuraavan taulukon rivit 1-5 esittävät artikkelin alkuperäisen lähdeaineiston.
Lyhenne FDA tarkoittaa USA:n ruoka- ja lääkevirastoa. ECDC tarkoittaa Euroopan
tautienehkäisy- ja valvontakeskusta, jota mm. STM ja THL käyttävät keskeisenä tietolähteenään.
Liitetaulukko 1: Tutkimuksen tietolähteet

Tieteellisten
lähteiden
määrä

Maskien
kannalta
relevantit
lähteet

Kangasmaskien
kannalta
relevantit
lähteet

1 Institute of Medicine ja FDA (2006)

2

2

0

2 STM (2012)

24

5

0

3 WHO (2019)

241

10

0

4 ECDC (2020 March)

6

3

2

5 ECDC (2020 April)

27

7

5

6 Howard ym. (2020) sekä Jefferson

96

52

7

7 Brosseau ja Sietsema 2020

52

29

18

8 Artikkelin muilta kirjoittajilta sekä

38

31

4

8

8

0

ym. (2011)

tarkastajilta ja kommentoijilta
kertyneet lähdeviitteet

9 STM 2020

Liitetaulukko 2: Erilaisten kankaiden antama suoja bakteeriaerosoleja vastaan (Davies ym. 2013)

Hengitys-

Suodatuskyky

vastus

Bacillus

(FE)

atrophaeus

-

Suodatuskyky

(FE)

MS2 Bacteriophage -

aerosoleja vastaan

aerosoleja vastaan

100% puuvillakangas

4,29

69,42 %

50,85 %

Kirurginen maski

5,23

96,53 %

89,52 %

Puuvillasekoite

6,18

74,60 %

70,24 %

Pölynimurin pussi

10,18

94,35 %

85,95 %

(Mölnlycke Health Care
Barrier face mask 4239,
EN14683 class I)
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Liitetaulukko 3: Improvisoitujen kangasmaskien FFE-suojafaktorit (Davies ym. 2013)

Suojafaktori

Suojafaktori

(normaali

(kaikki

hengitys)

data)

Parhaat 25% kirurgisista maskeista

9,0

9,0

Mediaanitason kirurgiset maskit

6,0

5,0

Huonoimmat 25% kirurgisista maskeista

2,5

3,0

Parhaat 25% improvisoiduista T-

2,5

2,0

Mediaanitason improvisoidut T-paitamaskit

2,0

2,0

Huonoimmat 25% improvisoiduista T-

2,0

1,0

paitamaskeista

paitamaskeista
Liitetaulukko 4: CRI- ja ILI-sairastuvuudet kirurgisten maskien sekä kangasmaskien käyttäjien
keskuudessa (MacIntyre ym. 2015)

Liitetaulukko 5: Riskitekijöiden painottuminen kangasmaskiryhmään (MacIntyre ym. 2015)
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