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Filha ry ja Hengitysliitto tiedottavat: 

MONIPUOLISTA TIETOA TUBERKULOOSISTA KAIKILLE   

Euroopassa ainutlaatuinen tuberkuloosi.fi -verkkosivusto tarjoaa luotettavaa ja monipuolista tietoa 

tuberkuloosista lukuisilla kielillä. Sivusto käsittelee tuberkuloosin tarttumista, oireita, hoitoa, 

kontaktiselvitystä ja esiintyvyyttä. Sivuilta saatava yleisopas ja potilasohje 17 eri kielellä tuo 

tärkeää tietoa Suomen monikulttuuriselle väestölle muuttuneessa tuberkuloositilanteessa. 

Tähän mennessä sivustolla on julkaistu myös nuorille turvapaikanhakijoille suunnattu osio 

tuberkuloosista suomeksi, englanniksi, somaliksi, venäjäksi, arabiaksi ja kurdin kielen soranin 

murteella. Osio on toteutettu osana Euroopan pakolaisrahaston rahoittamaa TIE-hanketta. Sivustolle 

on tulossa lisää kieliversioita. 

tuberkuloosi.fi on suunnattu kaikille kiinnostuneille, erityisesti niille, joita itseään tai joiden 

lähipiiriä tuberkuloosi on koskettanut. Sivustolla on lisäksi muun muassa sairastuneiden tarinoita, 

vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin ja sanasto. Medialle on tarjolla laaja tietopaketti. 

Sivuston ovat julkaisseet Filha ry ja Hengitysliitto Tampereen tuberkuloosisäätiön, Nummelan 

parantolan tutkimussäätiön ja sosiaali- ja terveysministeriön tuella. 

Tuberkuloosi Suomessa 

Suomessa tuberkuloosiin sairastuu noin 300 ihmistä vuodessa. Näistä noin sadalla on tarttuva 

keuhkotuberkuloosi. Tuberkuloositilanteemme on muuttumassa. Aiemmin tyypillinen 

tuberkuloosiin sairastunut on ollut iäkäs henkilö, jonka lapsuudessa saama tartunta on aktivoitunut. 

Nykyään lähes kolmannes sairastuneista on nuoria, ulkomailta saapuneita tai siellä pitkään 

oleskelleita. 

Suomen lähialueilla Venäjällä ja Baltiassa lääkkeille vastustuskykyinen tautimuoto, 

monilääkeresistentti tuberkuloosi (MDR), on lisääntymässä. Suomessa todetaan vuosittain alle 

kymmenen lääkkeille vastustuskykyistä tuberkuloositapausta. 

Tuberkuloosi on yleisvaarallinen tartuntatauti. Tartuntatautilaki määrää tekemään niin sanotun 

kontaktiselvityksen sairastuneen lähipiirissä. Selvityksessä altistuneiksi katsotaan henkilöt, jotka 

ovat olleet vähintään kahdeksan tuntia samassa huoneessa tarttuvaa keuhkotuberkuloosia 

sairastavan henkilön kanssa. 

Kansainvälisten asiantuntijoiden mukaan tuberkuloosin leviämisen ehkäisemiseen Euroopassa 

tarvitaan maiden välistä yhteistyötä sekä aktiivisia toimia ja valppautta terveydenhuollon 

viranomaisten, järjestöjen sekä väestön taholta. Kansallista tuberkuloosin kontaktiselvitysohjetta 

päivitetään parhaillaan Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen vetämän asiantuntijaryhmän toimesta. 
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Filha ry perustettiin jo vuonna 1907 nimellä Suomen tuberkuloosin vastustamisyhdistys. Vuodesta 2003 

alkaen yhdistyksen nimi on ollut Filha ry, joka on lyhenne sanoista Finnish Lung Health Association. Filha 

toimii asiantuntijana ja kouluttajana tuberkuloosin ja keuhkosairauksien torjumiseksi valtakunnallisesti. 

Filha on WHO:n yhteistyökeskus tuberkuloosin torjunnassa. 

Hengitysliitto edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Liiton 97 jäsenyhdistyksen 

toiminnassa on mukana yli 30 000 hengityssairasta ja heidän läheistään. Hengityssairaudet koskettavat 

miljoonaa suomalaista. Suurimpia ryhmiä ovat astmaa, keuhkoahtaumatautia, kroonista 

keuhkoputkentulehdusta ja uniapneaa sairastavat. Rakennusten lisääntyneet home- ja kosteusvauriot ovat 

kasvattaneet sisäilmasta sairastuneiden määrää. 
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