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Maailman terveysjärjestön WHO:n arvion mukaan vuonna 2014 9,6 miljoonaa ihmistä sairastui 

tuberkuloosiin ja 1,5 miljoonaa kuoli tautiin. EU:n alueella tuberkuloosiin sairastui samana vuonna 

lähes 60 000. 

Suomessa tuberkuloositapausten määrä on viime vuosina pysynyt lähes samana. Vuonna 2015 

todettiin 271 uutta tapausta (ilmaantuvuus 5/100 000 asukasta).  Lähes puolet näistä todettiin 

muualla kuin Suomessa syntyneillä ja potilaiden keski-ikä oli 52 vuotta. Sairastuneista 12 oli 

lapsia.  

Lääkkeille vastustuskykyisten tuberkuloositapausten määrä on lisääntynyt. Vuoden 2015 aikana 

havaittiin kahdeksan monilääkeresistenttiä tapausta (MDR-TB), joista yksi oli erittäin laajasti 

lääkeresistentti (extended-drug resistant, XDR) tuberkuloosi.  

Turvapaikanhakijoiden osuutta kaikista tuberkuloositapauksista ei pystytä varmuudella laskemaan. 

Kaikki tuberkuloositapaukset ilmoitetaan tartuntatautirekisteriin, mutta tietoa henkilön 

maahanmuuton syystä ei rekisteröidä. Vuonna 2015 32 tapausta todettiin henkilöillä, joilla ei ollut 

suomalaista henkilötunnusta, ja näistä valtaosa on todennäköisesti turvapaikanhakijoita. 

Varhainen toteaminen ja valvottu lääkehoito torjuvat 

tuberkuloosia 

Tuberkuloosin torjunnassa varhainen taudin toteaminen on tärkeää lisätartuntojen ehkäisemiseksi. 

Mahdollisimman pian aloitettu tehokas ja valvottu lääkehoito kaikille tuberkuloosipotilaille estää 

taudin leviämisen. Samalla estetään lääkkeille vastustuskykyisten bakteerikantojen kehittyminen.  

Filha on kehittänyt lääkeapurin tuberkuloosia hoitavien lääkäreiden ja terveydenhuollon käyttöön. 

Filhan johtama tuberkuloosin hoidon valtakunnallinen asiantuntijaryhmä ohjaa kaikkien MDR- ja 

XDR-potilaiden hoitoa ja antaa tarvittaessa apua muissakin tuberkuloosin hoitoon liittyvissä 

ongelmissa.  

Tautiin liittyy edelleen voimakasta pelkoa. Luotettavaa ja monipuolista tietoa tuberkuloosista 

löytyy tuberkuloosi.fi -verkkosivustolta lukuisilla kielillä. Verkkosivuja on äskettäin täydennetty 

englannin- ja venäjän- sekä somalinkielisillä käännöksillä.  

Maailman tuberkuloosipäivää vietetään vuosittain 24.3. Terveydenhuollon ammattilaisilla on 

tilaisuus saada täydennyskoulutusta tuberkuloosista 18.5.2016, jolloin järjestetään XI 

Valtakunnallinen Tuberkuloosipäivä Helsingissä.  

http://tuberkuloosi.fi/
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