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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA TBO KOULUTUSKIERROKSELTA 2020 

 

 

1. Yskökset kerätään nopeutetusti (aamu-päivä-aamu), mitä hyötyä siitä on? Mitä muuta tulisi 

muistaa? 

Nyt yskökset saadaan kerättyä vuorokauden kuluessa esim ennen osastolle tuloa tai 

ilmaeristyshoidon alussa. TB diagnoosi voi varmistua jo seuraavana päivänä värjäys- ja Tb-

NhO tutkimusten avulla. Paikalliset ysköskeräys- ja laboratoriokirjan ohjeet keräysrytmistä 

on hyvä päivittää ajan tasalle. 

 

2. Miten Tb-NhO tuloksia tulkitaan? 

Jos värjäyspositiivisesta näytteestä Tb-NhO testi on positiivinen, se varmistaa TB diagnoosin. 

Jos värjäysnegatiivisesta näytteestä (1-3 kpl) Tb-NhO testitulokset ovat negatiivisia, se ei 

poissulje tuberkuloosin mahdollisuutta. 

 

3. Onko kotihoito tartuttavuusaikana mahdollista, jos potilas sitä toivoo? 

Kotihoito ei ole potilaan päätettävissä, vaan lääkäri arvioi ja päättää soveltuvuudesta siihen. 

Kotihoidon edellytykset löytyvät TBO:n sivulta 109 taulukosta 39.  

 

4. Minkälaisia kokemuksia VOT-hoidosta on tullut? 

Videovalvottua lääkehoitoa on pilotoitu HYKS:n ja Tays:n keuhkoklinikoissa. Potilailla on ollut 

käytössä joko oma älypuhelin, johon on ladattu Tb-App tai sairaalaan lainaama tablet-laite. 

Molemmissa hoitomuodoissa on käytetty pilvitallennusta, josta esh työntekijä (TB hoitaja tai 

osaston farmaseutti) on tarkistanut lääkkeenottovideot arkipäivisin.  

VOT on lisännyt potilaan yksityisyyttä ja mahdollistanut lomailun esim mökillä. Se ei ole 

sidottu aikaan ja paikkaan. Hoidon edistymisestä on saatu suoraan tietoa hoitavalle 

lääkärille. Teknisiä ongelmia laitteiden ja sovellusten käytössä on ilmennyt ja niitä on 

korjattu ja selainsovellusta kehitetty pilotin aikana. VOTia voi toteuttaa myös live-

videovastaanottotoiminnon avulla. Silloin se on enemmän aikaan sidottua. 

   

5. Onko värjäysnegatiivista keuhkotuberkuloosia sairastava (ei onteloa thoraxkuvassa) työssä 

käyvä potilas oikeutettu tartuntatautipäivärahaan? 

Kyllä, potilasta hoidetaan osastolla tartuttavuusaikana joko ilmaeristyshuoneessa tai yhden 

hengen huoneessa ilmavarotoimin. Henkilökunta käyttää potilaan hoidossa FFP2/3 luokan 

hengityksensuojaimia. Tältä ajalta potilas on oikeutettu tartuntatautipäivärahaan. 

  

6. Miten valvotun lääkehoidon hakumatkat korvataan? 

Kela voi korvata valvotun lääkehoidon hakuun liittyviä kustannuksia muulta kuin 
omavastuun osalta, jos matkatodistukseen on merkitty, että kyseessä on sairauden hoitoon 
liittyvä matka. Vaihtoehtoisesti kotikunta voi järjestää niin, että hoitaja vie lääkkeet potilaan 
kotiin, jolloin potilaalle ei tule matkakuluja. Tilanteesta riippuen sairaanhoitopiiri voi 
kustantaa lääkkeidenhausta kertyvät matkakulut, mutta ei ole siihen velvoitettu.  
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7. Voiko riskiryhmään kuuluva odottava äiti kieltäytyä thoraxkuvauksesta? 

Riskiryhmään kuuluvien raskaana olevien TB seulontakuvaukset ovat vapaaehtoisia. Usein 

kieltäytymisen taustalla voi olla pelko sikiön saamasta säteilystä. Keuhkojen 

röntgenkuvaukseen liittyvä säteily vastaa noin 8 päivän taustasäteilyä, jota jokainen saa 

jatkuvasti ympäristöstä. Sikiölle säteilyn määrä on tätäkin selvästi pienempi. Oikea ja 

rauhoittava tiedonanto sekä kuvauksen hyötyjen kertominen auttaa epäröivää äitiä. 

Hyödynnä odottaville äideille suunnattua ohjetta ja ammattilaisten ohjeita (filha.fi 

→Ammattilaisille →Tuberkuloosi → Raskaan olevien tuberkuloosin seulontaohjeet) sekä 

TBO luku 9 sivut 80-81. 

Jos äidillä on hengitystieoireita tai epäselväksi jääviä infektio-oireita, thoraxkuvaus on 

tehtävä tartuntatautilain mukaisesti tuberkuloosin tutkimiseksi. 

 

8. Miksi odottaville äideille ei tehdä IGRA-testiä seulontatutkimuksena? 

IGRA-testin positiivisen tulosrajan tulkinta on haasteellista. IGRA-testi ei erota tartuntaa 

aktiivista taudista. Testi ei toistaiseksi pysty erottelemaan niitä, jotka tulevat sairastumaan 

tuberkuloosiin. IGRA-testillä haetaan tartunnan saaneita, joille voidaan antaa sairastumista 

ehkäisevä hoito. Tällä hetkellä sitä käytetään kohdistetusti mm tartunnanjäljityksen 

yhteydessä.  

Tuberkuloosi on vakava uhka äidin ja vastasyntyneen terveydelle. Odottavien äitien 

thoraxkuvauksella tehtävän TB seulonnan tavoitteena on löytää tuberkuloosiin sairastuneet 

ja etenkin ne, joilla on tartuttava tauti. Kun lääkehoito aloitetaan mahdollisimman nopeasti, 

suojellaan äidin ja syntyvän lapsen terveyttä sekä ehkäistään taudin leviämistä muihin 

vastasyntyneisiin ja henkilöihin synnytyssairaalassa. 

  

9. Mille kielille odottavan äidin seulontaohje on käännetty? 

Se on tällä hetkellä suomeksi. Raskaana olevien ohje käännetään vielä alkuvuodesta 2021 

seuraaville kielille: englanti, venäjä, arabia, somali ja dari  

 

10. Mitä aiempia seulontatarkastuksia on lopetettu? 

Suositukset yli 75-vuotiaiden thoraxkuvaseulonnasta pitkäaikaisen laitoshoidon alkaessa 

sekä vankien thoraxkuvaukset tulotarkastuksen yhteydessä ovat jääneet pois päivitetystä TB 

ohjelmasta. Iäkkäiden osalta yksittäisen seulontakuvauksen sijasta suositellaan pitämään 

tuberkuloosin mahdollisuus mielessä ja tutkimaan thoraxkuva herkästi iäkkäitä oireilevia 

potilaita tutkittaessa. Oireettoman vangin thoraxkuvausta taas suositellaan TBO sivun 119 ja 

taulukon 46 ohjeiden mukaisesti.   

 

11. Miten työntekijöiden ja harjoittelijoiden lakisääteiset (tartuntatautilaki §55) TB 

terveystarkastukset ovat toteutuneet, ja miten toimintaa voisi tehostaa? 

On todennäköistä, että näitä tarkastuksia on jäänyt toteutumatta. Tarkastusten ulkopuolelle 

on voinut jäädä esimerkiksi työharjoittelua tai töitä aloittavat ulkomaalaiset vaihto-

opiskelijat (muut kuin tutkintoa suorittavat), tai ulkomailla lääketieteen tutkintoa 

opiskelevat suomalaiset opiskelijat.  

On hyvä muistaa, että tarkastusten piiriin kuuluvat kaikki työntekijät, myös lyhytaikaiseen 

palvelussuhteeseen tulevat sekä palkattomat harjoittelijat ja opiskelijat. 
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Alueellisesti on tarpeen lisätä työnantajien, työterveyshuollon ja opiskelijaterveydenhuollon 

ja opiskelijajärjestöjen tietoisuutta tarkastuksista. TB tarkastusten lakisääteisen tarkastuksen 

toteutusta on tarkemmin ohjeistettu THL:n ohjeessa 2017: Työntekijälle tehtävät 

terveydentilan selvitykset tuberkuloositartuntojen torjumiseksi.  

  

12. Muiden maahanmuuttajien terveystarkastukset, miten niitä voisi tehostaa? 

Hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan väestötietorekisterin tietoja kuntaan muuttavista, 

ja lähettämällä infokirje TB tarkastuksesta riskiryhmään kuuluville  maahanmuuttajille (THL:n 

maaluettelo ilmaantuvuus > 150 / 100 000). Järjestämällä avoimia thoraxkuvaus aikoja 

kunnan röntgenyksikköön, jonne voi mennä infokirjeen lähetteellä.  

Seulotaan kun tavataan, eli tuberkuloosiriski ja -seulonta on hyvä muistaa aina kun 

maahanmuuttaja tulee terveydenhuollon piiriin esim. neuvolassa, koulu- tai 

opiskelijaterveydenhuollossa tai työterveydenhuollossa. 

 

13. Pitääkö työterveyshuollon osallistua ja toteuttaa tartunnanjäljitystoimia? 

Kun työntekijä on altistunut työssään tuberkuloosille, altistuminen selvitetään 

työterveyshuollossa (Valtioneuvoston asetus 933/2017, 6 §). Tiedot altistustapahtumasta 

kartoitetaan ja kirjataan työntekijän työterveyshuollon potilaskertomukseen. Selvittelyssä ja 

arvioinnissa tarvitaan usein yhteistyötä työpaikan, työterveyshuollon, tartuttavaa 

tuberkuloosia sairastavaa potilasta hoitavan sairaalan ja perusterveydenhuollon kesken. 

Tarvittaessa työterveyshuolto järjestää yhteistyössä kunnan tartuntataudeista vastaavan 

lääkärin ja työnantajan kanssa tiedotustilaisuuden työntekijöille. Oireettomien altistuneiden 

työntekijöiden jatkotutkimukset tehdään joko työntekijän työterveyshuollossa (Kelan 

korvausluokan I mukainen toiminta) tai työntekijän kotikunnan terveyskeskuksessa. 

Työterveyshuolto ilmoittaa sairaanhoitopiirin tai kunnan tartuntataudeista vastaavalle 

lääkärille altistuneiden työntekijöiden henkilö- ja yhteystiedot (Tartuntatautilaki 1227/2016, 

20 §).  

 

14. Miten koronapandemian hoitoon liittyviä digisovelluksia voisi hyödyntää TB torjuntatyössä? 

Koronapotilaiden hoidossa käytettyjä videovalvonta- tai videopuhelusovelluksia ja välineitä 

voisi soveltaa myös TB potilaiden VOT hoitoon. Koronapotilaiden tartunnanjäljityksessä 

käytettävää SAI- COVID-19 rekisteriä voisi mahdollisesti muokata ja kehittää TB potilaiden 

tartunnanjäljitykseen soveltuvaksi.  

 

15. Minkälaista toimintaa TB hoitajaverkostolle on suunniteltu vuodelle 2021? 

TB hoitajaverkostolle on avattu WhatsApp-ryhmä, joka on tarkoitettu matalan kynnyksen 

keskustelufoorumiksi TB-vastuuhoitajille, toimien virka-aikana. Tiedottaminen jatkuu 

edelleen myös sähköpostitse (kaikilla ei ole halua/mahdollisuutta osallistua WhatsApp-

ryhmään). TB hoitajaverkoston Teams-kokous pidetään tammi-helmikuussa 2021. 

16. Mitä valtakunnallisia TB koulutuksia Filha järjestää vuonna 2021? 

TB päivä 19.5.2021, korona tilanteen mukaan joko livenä tai webinaarina. VOT-koulutus 

webinaari loppuvuodesta 2021. 

 

 


