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Sisältö
• TBO – mistä löytyy, mitä sisältää, liitetyt ohjeet

• TB torjunnan organisaatio ja vastuut

• Milloin epäillä, miten tutkia?

• Uutta tutkimuksissa ja hoidossa

• Ilmavarotoimien toteutuksesta

• Muistilistaa hoitavalle lääkärille

• Lasten ja maahanmuuttajien tuberkuloosista lyhyesti

• TBO alueellisesti 



http://www.julkari.fi/handle/10024
/139887

tai 
https://www.filha.fi/ammattilaisille/
valtakunnallinen-
tuberkuloosiohjelma/

Ohjelman päätavoitteet
• Todetaan tuberkuloositapaukset varhain
• Taataan potilaille tasalaatuinen hoito
• Ehkäistään tuberkuloosin leviämistä

http://www.julkari.fi/handle/10024/139887
https://www.filha.fi/ammattilaisille/valtakunnallinen-tuberkuloosiohjelma/


THL maaluettelo ja ohje tartunnanjäljityksestä



filha.fiTBO lisämateriaalia

https://www.filha.fi/


Muista Lääkeapuri (filha.fi)
LA

Hyödynnä Lääkeapuria!

https://www.tb-laakeapuri.fi/#/


Valtakunnallinen TB hoidon asiantuntijaryhmä  

• Jäsenet ja yhteystiedot löytyvät filha.fi sivustolta

• Ohjaa ja seuraa MDR/XDR- ja polyresistenttien tapausten 
hoitoa.

• Auttaa vaikeiden tuberkuloositapausten hoidossa.





”Väsyttää ja hikoiluttaa, sitten on tätä 
sitkeää yskää”



Tuberkuloosia?



Oireita→ riskitekijöitä? →miten tutkin?



Erikoissairaanhoidon tutkimuksia
• Epäily ja perustutkimukset vastaavasti, tarvittaessa perustutkimusten täydennys

• Ysköksistä TB-värjäys ja -viljely ja NhO

• Tarvittaessa lääkeresistenssin lisätutkimukset pikamäärityksenä kasvavasta kannasta.



Tutkimukset – mitä uutta?

• Yskösnäytteet kerätään nopeutetusti (aamu – päivä – aamu).

• Nukleiinihapon osoitustesti (sisältää RIF R/S) tehdään hengitystienäytteistä ja kaikista 
keuhkojen ulkopuolisista näytteistä.

• Kudosnäytteistä otetaan erikseen osa mikrobiologisiin tutkimuksiin (ei formaliiniin, 
minimikoko 2x2x2 mm) ja osa histopatologiseen tutkimukseen (formaliiniin).

• Ohjeet lääkeresistenssin pikatestien käytöstä.

• Ohje yskösnäytteen indusoimiseksi.

• Kuvantamistutkimusten yleisimpiä löydöksiä (THX, TT, MK). 



TB näytteen laboratoriotutkimukset 



Entä IGRA-testi?



Tartunnanjäljitys, IGRA-testi – ei uutta

• THL 2017 Suositus tuberkuloosin tartunnanjäljityksestä
• Sisältää myös LTBI:n hoitoliitteen.

• IGRA-testin käyttö
o Osoittaa, että tutkittava on ollut kontaktissa M. tuberculosis –bakteerin kanssa.

o Tartunnanjäljityksessä < 35-vuotiaille ja immuunipuutteisille kun epäillään tuoretta tartuntaa 
ja harkitaan LTBI:n hoitoa.

o Kohdistetusti riskiryhmille, joille harkitaan LTBI:n hoitoa.

o Tartunnan tutkimiseksi ennen yli 6 kk ikäisen lapsen BCG-rokotusta.

o Ei käytetä diagnostiikassa, voi olla negatiivinen vaikeassa taudissa.

o Voidaan käyttää harkiten lapsen oireista tuberkuloosia epäiltäessä, mutta testi ei erota 
tartuntaa aktiivista taudista.



Hoito - mitä uutta?

• Lääkeherkässä taudissa kaikille aloitetaan sama neloislääkitys (INH, RIF, PZA, EMB), SM jää pois 
peruslääkityksestä.

• INH-resistentin tuberkuloosin hoidossa INH tilalle LFX, hoitoaika 6 kk 

• MDR-TB:n lääkehoidon perusohjeet on päivitetty.

• Värjäys neg keuhko-TB potilaan hoitoon osastolla tarkennusta.

• Ilmavarotoimien toteutukseen tarkennusta.

• Painotetaan potilaskeskeistä ja moniammatillista hoitoa.

• Kotihoidon edellytyksiä ja ohjeistusta on päivitetty.

• Osalle potilaista VOT-hoito mahdollista DOT:n tilalle 



Muita taulukoita mm
• Ilmavarotoimien lopettamisen edellytykset
• Kotihoidon edellytykset
• Ohjeet potilaalle kotihoitoon
• TB potilaan leikkausjärjestelyt

Värjäys neg keuhko-TB, ei onteloa
- Hoitohenkilökunnalla FFP2/3 hengityksensuojaimet
- Potilaan kulku huoneen ulkopuolella rajoitettua
- Varotoimien purku ja kotiutus, kun todettu kliininen 

hoitovaste



Toimet, kun epäillään tartuntavaarallista tuberkuloosia 

• Perusteltu epäily tai todettu tartuntavaarallinen tuberkuloosi 

• Potilas sijoitetaan viiveettä alipaineistettuun huoneeseen.

• Potilaalle kerrotaan ilmavarotoimien tarve ja toimet, joilla tartunnan leviäminen voidaan 

estää.

• Lääkäri kirjaa tiedot sairauskertomukseen 

o epäilty/todettu tartuntavaarallinen tuberkuloosi

o sijoitus ilmaeristyshuoneeseen, keskusteltu ilmavarotoimista potilaan kanssa

o ilmavarotoimien aloituspäivä, ja lopetuksen yhteydessä lopetuspäivä

• Ilmavarotoimin hoidetulta ajalta on mahdollisuus hakea tartuntatautipäivärahaa. 

• STM: hallintopäätös tehdään tt-lain 57,60 ja 63§ mukaisista rajoitustoimenpiteistä 

riippumatta siitä toteutetaanko ne yksilön suostumuksella tai tahdon vastaisesti.



Tartuntatautipäiväraha

• On täysimääräinen ansionmenetyksen korvaus, jossa ei ole omavastuuaikaa

• Asiakas hakee tartuntatautipäivärahaa www.kela.fi/asiointi -palvelussa tai 
sairauspäivärahan hakemuslomakkeella (SV8).

• Liitteeksi kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin allekirjoittama 
hallintopäätös tai SVA-todistus.

• Tartuntatautivastuulääkärin allekirjoittama A-todistus

o Todistuksen tarkoitus -kohtaan ”tartuntatautipäiväraha”, diagnoosi ja eristyksen 
aloitus- ja lopetuspvm. 

• Työnantajalle SVA/B-todistus (hoitava lääkäri kirjoittaa) koko työkyvyttömyysajalta 

20

https://www.kela.fi/asiointi


VOT (video observed treatment) 
• Edut: yksityisyys, ei ole sidottu paikkaan eikä aikaan, sallii matkustelun, lääkkeiden haku 

ei vie työ/opiskeluaikaa, nopea tiedon kulku hoitavalle lääkärille

• Haitat: tekniset ongelmat, aikasidonnaista jos ei ole pilvitallennusta

• Tietosuojattu laitteisto ja selainsovellus, josta vastaa hoitoa valvova taho. 

• Potilaille, jotka sitoutuvat lääkehoitoon ja pystyvät käyttämään ja kommunikoimaan 
älypuhelimen, tablet-laitteen tai tietokoneen välityksellä. 

• Lisäksi on eduksi, jos lääkehoidon alku on sujunut ilman suuria ongelmia. 

• Voidaan hyödyntää myös kotieristyksen aikana.

• TB-App mobiili / tablet /tietokone

• Videotallennus / live-videointi, seuranta esh / pth

• VOT-hoitoa toteuttavalla hoitajalla tulee olla kokemusta ja tietoa tuberkuloosin 
lääkehoidosta ja sen haittavaikutuksista. 
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Uutta ja vanhaa hoitavalle lääkärille

• Muista tuberkuloosi, epäile herkästi.

• Ohjelmoi ysköskeräys nopeutetusti, ennen osastotutkimuksia jos mahdollista.

• Kerää riittävästi näytteitä diagnoosin varmistamiseksi.

• NhO kaikista näytteistä, ohjeista kudosnäytteen keräys oikein.

• Pyydä herkästi lääkeresistenssin pikamäärityksen lisätestausta.

• Informoi potilasta ilmavarotoimista, kirjaa syy sekä ilmaeristyshoidon aloitus- ja 
lopetuspvm potilastietojärjestelmään.

• Tartuntatauti-ilmoitus, SVA/B todistus, hallintopäätös, virka-apupyyntö

• Arvioi, käynnistä ja kirjaa tartunnanjäljityksen aloitus. 

• Arvioi soveltuuko potilas VOT-hoitoon, ja tartuttavuusaikana kotihoitoon.

• Hyödynnä Lääkeapuria ja konsultoi tarvittaessa TB hoidon asiantuntijaryhmää



Lapsen tuberkuloosi

• Harvinainen Suomessa, alle 10 tapausta vuodessa.

• Valtaosa sairastuneista lapsista tai heidän vanhemmistaan on 
ulkomaalaistaustaisia.

• Suurin osa tapauksista löydetään oireiden perusteella, tartunnanjäljityksen 
kautta tai maahanmuuttotarkastuksessa.



Lapset – milloin epäillä, miten tutkia ja hoitaa?

TBO tietoa ja ohjeita 

• Yleisimmät rintakehän alueen kuvantamislöydökset 

• Näytteiden keräys (yskösten indusointi, mahahuuhtelunäytteen otto)

• Lääkehoidon toteutus ja seuranta



Tuberkuloosi ja raskaus

• Tartunnan saaneilla naisilla on raskauden 
aikana kohonnut riski sairastua 
tuberkuloosiin.

• Äidin hoitamaton tuberkuloosi 
• huonontaa raskauden ennustetta

• on vakava uhka äidin ja syntyvän lapsen 
terveydelle

• altistaa muita vastasyntyneitä tartunnalle ja 
vakavalle sairaudelle 

TBO
• Määrittely ketkä kuuluvat 

riskiryhmään

• Ohjeet seulontatarkastusten 
toteutuksesta

filha.fi
• Riskitekijä- ja oirekysely

• Toimintakaavio seulonnasta

• Ohje odottavalle äidille



Maahanmuuttajat

• Korkean ja erittäin korkean TB-ilmaantuvuuden alueilta ja 
konfliktiolosuhteista tulevat kuuluvat riskiryhmään.

• Riski sairastua tuberkuloosiin on suurin pian 
maahanmuuton jälkeen ja säilyy pitkään korkeampana 
kuin kantaväestössä.

• Kaikkien terveystarkastus- ja sairauskäyntien yhteydessä 
on hyvä arvioida tilannetta myös tuberkuloosin osalta. 

• Osalle riskiryhmiin kuuluvista suositellaan 
seulontaterveystarkastuksia.

TBO
• taudin ilmentymiä

• kulttuuritaustan vaikutukset 
tuberkuloosin kokemiseen

• hoidon toteutuksessa 
huomioitavia asioita

TBO
• yhteenvetotaulukot ja ohjeet 

seulontatarkastusten 
toteutuksesta



TBO alueellisesti

• Uudet lääkehoitokäytännöt ja Lääkeapurin käyttö 

• Ilmaeristyshoidon ja ilmavarotoimien toteutus ja käytännöt

• VOT-hoidon toteutus, missä ja miten?

• LTBI:n seulonta riskiryhmissä, mitä toteutetaan, missä hoidetaan, tiedotus 
klinikoille 

• Riskiryhmäseulontojen toteutuminen alueellisesti, päivitys (neuvolat, 
maahanmuuttopalvelut, vok:t, työterveyshuolto, opiskeluterveydenhuolto)

• Tartunnanjäljityksen toteutus Covid-aikana

• Säännöllinen tiedotus ja koulutus



epäile, tutki, hoida ja jäljitä

• Muista epäillä tautia → selvitä oireet ja riskitekijät 

• Yskösnäytteet kerätään vuorokauden kuluessa (aamu-päivä-aamu)

• Kaikista näytteistä tutkitaan NhO + RIF-resistenssin pikamääritys

• Lääkehoito aloitetaan kaikille neljällä peruslääkkeellä (SM jää pois)

• Moniammatillista tukihoitoa painotetaan.

• VOT-hoito soveltuu osalle TB potilaista.

• Tuberkuloosin torjunnassa tartunnanjäljitystoimet, aktiivin taudin 
seulontatarkastukset ja LTBI:n hoito ovat tärkeitä
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