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Tuberkuloosi 
Suomessa tuberkuloosi on harvinainen sairaus. Hyvällä hoidolla se on saatu lähes häviämään. Jos 
tulette maasta, jossa monet sairastavat tuberkuloosia, on tärkeää, oman, lähiomaistenne ja muiden 
kanssaihmisten terveyden vuoksi, että mahdollinen tuberkuloositauti havaitaan ja hoidetaan 
ajoissa. 
 
Mikä tuberkuloosi on? 
Tuberkuloosi ei ole kenenkään syy. Tuberkuloosi on tartuntatauti, jonka aiheuttaa bakteeri. 
Yleisimmin tuberkuloosi esiintyy keuhkoissa, mutta se voi myös esiintyä muualla elimistössä. 
 
Miten tuberkuloosi tarttuu? 
Tuberkuloosi tarttuu ilman välityksellä ihmisestä toiseen. Tuberkuloosibakteereja leviää ilmaan, 
kun keuhkotuberkuloosia sairastava yskii tai puhuu. Samassa huoneessa oleskeleva ihminen voi 
hengittää bakteereita keuhkoihinsa hengitysilman mukana ja saada tartunnan. Suurin 
tartuntavaara on niillä, jotka ovat oleskelleet sairaan kanssa pitkiä aikoja.  
 
Kuka sairastuu tuberkuloosiin? 
Tuberkuloositartunnan saaneista vain noin yksi kymmenestä sairastuu tuberkuloosiin. Herkimmin 
sairastuvat pienet, alle 5-vuotiaat lapset, nuoret aikuiset, iäkkäät ja sellaiset ihmiset, joiden 
vastustuskyky on heikentynyt.  
 
Kuinka pian tuberkuloositartunta muuttuu sairaudeksi? 
Pieni, alle 5-vuotias rokottamaton lapsi voi sairastua muutaman viikon tai kuukauden kuluttua 
tartunnasta ja tauti voi edetä nopeasti. Aikuinen henkilö, jolla ei ole perussairauksia, sairastuu 
tavallisimmin yhden – kahden vuoden sisällä tartunnasta. Tuberkuloosiin voi sairastua vielä 
kymmenien vuosien kuluttua tartunnasta. Muista siis tuberkuloosin oireet. 
 
Millaisia tuberkuloosin oireet ovat? 
Keuhkotuberkuloosin oireita ovat yli 2 viikkoa kestänyt yskä, yskiessä keuhkoista nouseva lima tai 
veri. Yleisoireina voi olla kuumeilua, voimakasta yöhikoilua tai tahatonta laihtumista.  
 
Missä ja miten tuberkuloosia tutkitaan? 
Keuhkotuberkuloosia epäiltäessä tehdään keuhkojen röntgenkuvaus ja tutkitaan yskösnäytteitä. 
Tutkimukset aloitetaan vastaanottokeskuksesta tai terveyskeskuksesta. Tarvittaessa 
jatkotutkimukset tehdään sairaalassa.  
 
Miten tuberkuloosia hoidetaan? 
Tuberkuloosia hoidetaan lääkkeillä. Hoito aloitetaan sairaalassa. Lääkkeitä on aluksi vähintään 
neljä. Tavallisen tuberkuloosin hoito kestää vähintään puoli vuotta. Tuberkuloosista paranee hyvin, 
jos tuberkuloosi havaitaan ajoissa ja hoito toteutuu tarvittavan ajan. Tuberkuloosin hoito on 
Suomessa hyvää ja se on ilmaista. 
 
Mistä saan lisätietoa? 
Lue lisää tuberkuloosista: www.tuberkuloosi.fi  
 
 

Jos teillä on tuberkuloosin oireita tai epäilette, että sairastatte tuberkuloosia kertokaa siitä 
vastaanottokeskuksen terveydenhoitajalle tai muulle työntekijälle.  
 
Terveyteenne liittyvät tiedot eivät tule viranomaisten tietoon eikä ne vaikuta mitenkään 
turvapaikanhakuprosessiin. 
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