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Se on mahdollista – 
 mutta tartuntariskiin voi vaikuttaa 



? 

   Jos asiakas ei ole tuulettanut huonetta, 

voiko saada tuberkuloositartunnan, kun 

käy asiakkaan huoneessa   

1. Tartuttavuus 
2. Altistumisaika 
3. Altistumistila 



1. Kuinka tarttuva 
sairastuneen tauti on?  

• Minkälainen tauti on (onko bakteerimäärä suuri?) 

o keuhkojen tai kurkunpään tuberkuloosi 

o värjäys positiivinen, ontelo röntgenkuvassa 

o onko lääkitys aloitettu? 

 

• Oireet (tuottaako sairastunut bakteereita ilmaan?) 

o >3 vk yskä, yskökset, veriyskä 

 

• Yskimisen suojaus (kuinka paljon bakteereja erittyy ilmaan?)  



2. Altistumisaika 

• Tartunta vaatii läheistä ja pitempiaikaista kanssakäymistä 

sairaan kanssa sisätiloissa 

• Suurimmassa tartuntariskissä ovat samassa taloudessa 

tai tiloissa asuvat 

• Satunnaiset kontaktit eivät yleensä saa tartuntaa  

• Tartunnan on todettu tapahtuneen 

•  8 tunnin lentomatkalla  

• 10 minuutissa ruumiinavauksessa 

• 1 vuoden työskentelyssä vuodeosastolla 

 



3. Tila 

• Ulkona bakteeripitoisuus ilmassa laimenee tehokkaasti 

eikä käytännössä tartuntavaaraa ole. 

• Sisätilan koko ja ilmanvaihto vaikuttavat TB-bakteerien 

määrään ja tiheyteen ilmassa 

• Tartunnan riski on suurempi tiloissa, joissa oleskelee 

tuberkuloosin riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä  

• Mitä ahtaampi ja huonommin tuuletettu sisätila, sitä 

suurempi tartuntariski 

• Tuuletus on tehokas tapa vähentää bakteerien 

määrää sisäilmassa! 



Tarttuuko tuberkuloosi? O/V?  

• Tuberkuloosia sairastavaa voi kätellä. 

• Tuberkuloosia sairastavan tulisi syödä 
kertakäyttöastioista ja -aterimilla. 

• Voin huoletta lukea samaa kirjaa, jota 
tuberkuloosia sairastava on lukenut. 

• Tuberkuloosi voi tarttua, jos yskimispisaroita 
on jäänyt pinnoille ja niistä pyyhitään pölyjä. 

• Tuberkuloosia sairastavan vuodevaatteita  
käsitellään ravistelematta ja ne pestään 
koneessa 90 asteessa. 

 

Oikein 

 

Väärin 

 

Oikein 

 

Väärin 

 

 

Väärin 



Tuberkuloosi tarttuu ilmateitse 
ihmisestä toiseen 

Pienet hiukkaset leijuvat ilmatilassa 

Isot partikkelit tippuvat nopeasti maahan maan vetovoiman ansiosta 



Duodecim verkkokurssi 



Pienimmät TB bakteereja sisältävät ydinhiukkaset pääsevät 

syvälle keuhkoihin ja voivat aiheuttaa tartunnan 

10 um

5-10 um

0,01-1 um

Penetration of particles 

Suuremmat hiukkaset jäävät ylähengitysteihin ja poistuvat yskien, 
aivastellen ja liman mukana aiheuttamatta haittaa.  
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Tarttuuko tuberkuloosi?   
• Tuberkuloosia sairastavaa voi kätellä. 

• Kyllä, tuberkuloosi ei tartu kosketuksesta 

• Tuberkuloosia sairastavan tulisi syödä kertakäyttöastioista ja 
kertakäyttöaterimilla. 
• Ei tarvitse, tuberkuloosi ei tartu pinnoilta tai suun limakalvon kautta 

• Voin huoletta lukea samaa kirjaa, jota tuberkuloosia sairastava on 
lukenut. 
• Kyllä, tuberkuloosi ei tartu käsien tai kirjapölyn kautta 

• Tuberkuloosi voi tarttua, jos yskimislimaa on jäänyt pinnoille ja niistä 
pyyhitään pölyjä. 
• Ei  voi, pinnoille laskeutuneet ja pölyyn kiinnittyneet bakteerihiukkaset ovat 

niin suuria, että ne eivät pääse keuhkorakkuloihin asti.  

• Tuberkuloosia sairastavan vuodevaatteita käsitellään varovasti ja ne 
pestään koneessa 90 asteessa. 
• Ei, normaali käsittely ja pesu, bakteereja sisältävät hiukkaset suuria, ks ed 

 



Tuberkuloosi ei tartu… 

• henkilöstä, joka on saanut tartunnan, mutta ei ole 
sairastunut tautiin 

 

• henkilöstä, jolla on sairastumista ehkäisevä lääkitys 

 

• sairastuneesta, joka on saanut tehokasta lääkitystä 
lääkeherkkään tuberkuloosiin yli 2 viikkoa 

• eli kun asiakas palaa vastaanottokeskukseen sairaalasta, hän voi 
elää normaalisti muiden kanssa 

 



Yskivä nuori mies 

 Nuori tupakoiva mies yskii ja 

parina aamuna ysköslimassa on 

ollut veriviirua 

 

 Onko tarvetta reagoida? 

 Miten toimitaan? 

Kuinka kauan sinulla on ollut 
yskää ja limantuloa keuhkoista? 
Onko se pahentunut viime 
aikoina? Miten?  
Onko sinulla muita oireita? 



Miten vähennät tartuntavaaraa? 

• Havainnoi ja tunnista yskijät, kysy oireista 

• Neuvo yskiminen tiiviisti nenäliinaan tai 

olkavarteen 

• Tuuleta sisätiloja ikkunoita aukaisemalla 

• Jos herää epäily tuberkuloosista, sijoita oireileva 

omaan huoneeseen 

• Minimoi huoneessa kävijöiden määrä ja aika 

• Järjestä oireilevalle keuhkojen röntgenkuvaus 

 

 

 



Terveydenhoitaja varaa miehelle 
keuhkojen röntgenkuvausajan ja ilmoittaa 

siitä VOK lääkärille 

 

Miten mies kuljetetaan 
röntgenkuvaukseen? 

- kävellen 
- autolla ikkunat auki 



Jos mies palaa vastaanottokeskukseen 
odottamaan tietoa rtg-tutkimuksesta.. 

Saako mies ulkoilla? 

Voiko siivoojille kertoa  
tuberkuloosiepäilystä? 

Voiko mies mennä 
kieliopetukseen 

kolmen tunnin ajaksi? 

Saako mies syödä 
yhteisessä 

ruokatilassa muiden 
kanssa? 

Voiko raskaana oleva 
työntekijä käydä 

asiakkaan huoneessa? 



Kun mies on yhden hengen 
huoneessa.. 

 

Miehen tulee välttää yhteisiä oleskelutiloja  ja tuulettaa 
 huonetta useamman kerran päivässä (ikkuna auki). 

 Mies jää kieliopetuksesta pois, kunnes tilanne TB epäilyn 
 suhteen on selvitetty. 

 Mies saa ulkoilla vapaasti. 
 Siivousta siirretään myöhemmälle ajankohdalle 

 (yleispuhdistusaine riittää,  jos pinnoilla on ysköslimaa se 

 imeytetään käsipaperiin ja pyyhitään klooripitoisella aineella) 

 Huoneessa kävijöiden määrä ja aika minimoidaan. 
 

 



Yskösnäytteet pitäisi kerätä,  

miten toimitaan? 

 



Miten vähennät tartuntavaaraa? 

• Ohjaa keräämään yskösnäyte/-näytteet ulkona 

• Varmista, että asiakas on saanut selkeät ohjeet  

 (hyödynnä lab.ohjetta / alueellista ohjetta / eri kielisiä 

ohjeita, tarvittaessa tulkkaus) 

• Ohjaa asiakasta sulkemaan purkki huolella tiiviisti, 

kiinnittämään tunnistetarra ja sulkemaan purkki 

pussiin. Purkkia säilytetään jääkaapissa jos se  

toimitetaan vasta seuraavana päivänä laboratorioon. 

 

 



Miten toimitaan altistuksen jälkeen? 

• Sairaalassa selvitetään tartuttavan potilaan kontaktit ja 

otetaan yhteyttä siihen toimipisteeseen tai 

vastaanottokeskukseen, jossa potilas on ollut asiakkaana. 

• Kun asiakas on lähetetty TB tutkimuksiin, 

vastaanottokeskuksen terveydenhoitaja voi ottaa yhteyttä 

• hoitavaan esh:n yksikköön - onko potilas tartuttava? 

• tk:n tartuntatautivastaavaan lääkäriin – jatkotoimenpiteet? 

• työterveyshuoltoon – tarkastukset ja jatkoseuranta? 

 

• Tuberkuloosiin liittyvissä asioissa voi aina kysyä neuvoa 

sairaalan keuhko- ja infektioyksiköstä sekä terveyskeskuksen 

tartuntataudeista vastaavalta lääkäriltä  



TB tartunnan toteamisesta ja 
ehkäisevästä hoidosta 

Tuberkuliinikoe ihotesti 

- vaatii teknistä osaamista ja tulkintaa, siihen liittyy 

 paljon sekoittavia tekijöitä 

IGRA (Interferon Gamma Release Test) verikoetesti 
- positiivisen tuloksen raja osin epäselvä, sekoittavia tekijöitä 

Ehkäisevä lääkehoito annetaan tartunnan saaneille lapsille ja tietyille 
aikuisryhmille (immuunipuutteiset, nuoret aikuiset)  
 
Miksi kaikkia altistuneita ei testata ja sairastumista ehkäisevää hoitoa anneta 
kaikille tartunnan saaneille? 

- Tartunnan toteaminen testeillä on osin epävarmaa 
- Nykytestit eivät kerro sairastumisriskistä 
- Kaikki tartunnan saaneet eivät sairastu, joten tulisi paljon turhia hoitoja 
- Lääkityksen (3-6 kk) teho on noin 60-80%, haittavaikutusriskejä on 
- Lääkitys ei estä uutta tartuntaa ja mahdollista sairastumista 

 



Miten työssä ehkäistään mahdollisia 
tartuntapelkoja? 

• Selkeät toimintaohjeet kirjallisena ja intrassa 

tuberkuloosiepäilyn varalle 

Tilasuunnitelma ja sen käyttö TB epäilyn yhteydessä 

Oireilevan ohjaus 

Tartuntariskiä vähentävät toimet (tuuletus, liikkuminen, mahd.suojaimet) 

Yhteystiedot ja tutkimusten järjestäminen 

Lähettäminen jatkotutkimuksiin, toimintasuunnitelma viikonlopuille 

Henkilökunnan infoaminen ja tiedotus salassapitovelvollisuus huomioiden 

Vastuuhenkilöt 

Yhteystiedot, mistä voi kysyä neuvoa 

• Varmistetaan tiedonkulku vok:n, tk:n ja sairaalan kesken 

• Henkilökunnan koulutus ja uusien työntekijöiden ohjaus 

• Henkilökunnan ohjaus altistumisen jälkeen 



Kiitos 


