
 

  Sivu 1(2) 

Uutta tietoa nuorten turvapaikanhakijoiden tuberkuloosiin ja hiviin liittyvistä tiedoista 

ja asenteista – uudet TB- ja HIV-videot ja julisteet sekä TB-nettisivusto valmistuneet 

Filha ry toteuttaa Euroopan pakolaisrahaston tukemana yhdessä HIV-tukikeskuksen, SPR:n 

Turun vastaanottokeskuksen ja HUS:n kanssa hanketta TB ja HIV ehkäisy ja 

varhaistoteaminen nuorten turvapaikanhakijoiden parissa – TIE. Yhteistyökumppaneina ovat 

mukana myös Helsingin vastaanottokeskus, Maahanmuuttovirasto, THL sekä Helsingin 

Diakonissalaitos ja Positiiviset ry. Hankkeen tavoitteena on tehostaa tuberkuloosin ja HIV:n 

ehkäisytoimia ja varhaistoteamista nuorten turvapaikanhakijoiden keskuudessa sekä lieventää 

näihin liittyvää stigmaa. Tätä kautta pyritään vähentämään taudin leviämistä turvapaikan-

hakijoiden ja muun väestön keskuudessa. Hanke on saanut Euroopan pakolaisrahaston tuen 

kolmelle hankevuodelle. 

Uutta tietoa nuorten turvapaikanhakijoiden tuberkuloosiin ja HIV:iin liittyvistä 

tiedoista ja asenteista 

Hankkeessa on tehty tämän vuoden aikana nuoriin turvapaikanhakijoihin kohdistuva 

haastattelututkimus, joka on Suomessa ainutlaatuinen ja tuotti uutta tietoa nuorten 

turvapaikan hakijoiden tiedoista ja asenteista koskien tuberkuloosia ja HIV:ä.  

Tutkimus osoitti, että vaikka suurin osa vastaajista oli kuullut näistä sairauksista aiemmin 

erilaisten välineiden kautta, olivat heidän todelliset tietonsa keskimäärin huonolla tasolla ja 

virheellisiä käsityksiä esiintyy runsaasti. Erityisesti tuberkuloosiin kohdistuvat tiedot ovat 

alhaiset. Hankkeessa on tehty myös fokusryhmähaastatteluja, joissa tuli esiin sama ilmiö – 

valtaosa fokusryhmähaastatteluihin osallistuneista kertoi tuntevansa tuberkuloosin ja HIV:n 

hyvin, kuitenkin keskusteluissa kävi ilmi hyvin paljon virheellisiä käsityksiä. On siis ilmeistä, 

että turvapaikanhakijanuoret tarvitsevat tuberkuloosiin ja HIV:iin liittyvää terveyskasvatusta 

huolimatta siitä, millainen on heidän oma käsityksen tietämyksestään. 

Tietoisuutta lisääviä toimia tarvitaan, jotta turvapaikanhakijat ymmärtäisivät ehkäistä 

sairauksia sekä hakeutua riittävän ajoissa hoitoon oireiden ilmaannuttua. 

Tarkempaa tietoa tutkimuksentuloksista saat tutkimuksen loppuraportista, joka on julkaistu 

Filhan nettisivuilla osoitteessa: 

http://www.filha.fi/suomi/toiminta/kotimainen/tuberkuloosi/tie-hanke/kap-tutkimus 
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Uudet TB- ja HIV-videot ja julisteet sekä TB-nettisivusto valmistuneet 

Olemme tiedustelleet nuorten turvapaikanhakijoiden mielipiteitä olemassa olevista tuber-

kuloosiin ja HIV:iin liittyvistä terveysinfomateriaaleista ja valmistaneet tältä pohjalta 

keväällä 2014 erityisesti 15–25-vuotiaisiin turvapaikanhakijoihin suunnatut tuberkuloosi- ja 

HIV-videot sekä seinäjulisteet.  

 

Videot ovat käytettävissä Filhan youtube-kanavalla ja tuberkuloosi.fi-sivuilla osoitteessa 

tuberkuloosi.fi/materiaali/animaatiot Videot ovat vapaasti käyttävissä terveysinfoissa ja 

koulutustilaisuuksissa.  

Olemme valmistaneet myös erityiset nuoriin turvapaikanhakijoihin kohdistuvat tuberkuloosi-

nettisivut. Tutustu niihin osoitteessa: tuberkuloosi.fi/turvapaikanhakijat ja kerro niistä 

muillekin. Turvapaikanhakijanuorille kohdistetut sivut julkaistaan suomen lisäksi arabian, 

englannin, kurdin (sorani), somalin ja venäjän kielillä. 

Tuberkuloosin ja HIV:n tartuntatapoihin ja hoitoihin liittyy paljon väärinkäsityksiä. 

Kokemuksemme perusteella nuorten turvapaikanhakijoiden terveysvalistuksessa kannattaisi 

kokeilla pienryhmäkeskusteluja käyttäen hyödyksi olemassa olevia kuvallisia materiaaleja. 

Tuberkuloosi on parannettavissa ja HIV:n kanssa voi lääkityksen avulla elää täyttä elämää. 

HIV:stä on lisätietoja saatavilla myös HIV-tukikeskuksen sivuilta osoitteessa 

www.hivtukikeskus.fi 


