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• Keskiviikkona 28.11.18 päivällä Soiten lastenpäivystykseen 
hakeutui lapsi, jolla oli kuumetta ja ihottumaa 

• Lastenpäivystyksen lääkäri oli tutkimustilanteessa ottanut 
myös matka-anamneesin ja kävi ilmi, että perhe oli äskettäin 
ollut Lähi-idässä 

• Lisäksi kävi ilmi, että lapsella ei ollut MPR-rokotuksia 

• Lapsi oli Luodon kunnasta 

• Kliinisen kuvan perustella vahva epäily tuhkarokosta, lasten 
etupäivystäjä pyysi paikalle lastentautien erikoislääkäriä ja 
hän edelleen konsultoi infektiolääkäriä 

 

Lähtötilanne 28.11. 
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• Paromyksovirus 

• Koko kehon tulehdustila eli yleisinfektio, jolla on 
vaikeita jälkitauteja 

• Tyypillinen taudinkuva selkeä: nuha, yskä, 
konjunktiviitti, kuume 
• Oireet alkavat yleensä korkealla kuumeella ja 

hengitystieoireilla 

• Silmät valonarat 

• Poskien limakalvoilla usein vaaleita 1-3 mm:n 
enanteemaläiskiä (Koplikin täplät)   

• Ihottuma alkaa 3-5 vrk:n kuluttua korvien takaa 
helakanpunaisena, leviää vartalolle ja raajoihin, läiskät 
yhtyvät laajemmaksi ihottuma-alueeksi, ihottuma kestää 
runsaan viikon 

 

 

Tuhkarokon oireet 
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Tuhkarokon taudinkulku 
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• Aihe epäillä, jos asiakasta ei ole rokotettu ja hänellä 
on kuumeinen ylähengitysinfektio ja siihen liittyvä 
ihottuma 

• Tuhkarokon mahdollisuutta lisää oleskelu alueella, 
jossa esiintyy tuhkarokkoa 

• Jos altistus intensiivinen, voi rokotettukin saada 
taudin (taudinkuva lievä, ei tartuta tautia 
eteenpäin) 

• Jo epäilystä konsultoitava oman alueen infektioalan 
asiantuntijaa 

• Diagnoosi varmennettava PCR-tutkimuksella ja 
vasta-ainemäärityksin 

Tuhkarokon diagnoosi  
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11.11.2019 8 Monthly measles and rubella monitoring 
report – August 2019  



 

Tuhkarokko maailmalla 
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• Kosketus- ja pisaratartuntana sekä ilmateitse 

• Sairastunut erittää virusta runsaasti 

• Tarttuu erittäin herkästi 

• Virus säilyy huoneilmassa ja pinnoilla jopa 2 h 

• Itämisaika tartunnasta 9-11 vrk:ta (7-21vrk) 
katarraalioireiden alkuun, 14 vrk:tta ihottuman 
alkuun  

• Tartuttavuus alkaa 4 vrk:tta ennen ihottumaa ja 
jatkuu 4 vrk:tta ihottuman alkamisesta 

Tuhkarokon tartunta 
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  Mitäs sitten tehtiin? 
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LASTEN 
PÄIVYSTYS 

LASTEN 
POLI 

LASTEN 
OSASTO 
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Vaasan shp/ 
Malmin 
terveydenhuolto
alue 

Keski-Pohjanmaan shp 

Pohjois-Pohjanmaan 
shp 

Etelä-Pohjanmaan shp 



• Vahvan epäilyn vuoksi jo 28.11. ilmoitus THL:n 
tartuntatautilääkärille, Malmin 
terveydenhuoltoalueelle ja Vaasan shp:n 
infektiolääkärille 

• Lapsi oli Luodon alueelta ja hän oli 
tartuttavuusaikana ehtinyt olla päiväkodissa, 
Risöhällan rukoushuoneella sekä Soiten 
lastenpäivystyksessä 

• Altistuneiden listaus aloitettiin 28.11. jo ennen 
vastauksia 

• Perhekontaktien suojaus 28.11. rokotteella 
(rokottamattomia) 
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Yleisvaarallinen tartuntatauti 
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Tartuntatautilaki 1227/2016 
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• Valmistautumista mahdolliseen epidemiaan, 
ohjeiden päivitys 

• Lastenpäivystyksen potilasliikenteen ohjaus, 
vahvojen epäilyjen ilmaeristystutkimushuone, 
johon kulku ulkokautta, sama järjestely olemassa 
aikuisten päivystyksessä 

• Mediatiedoitteiden suunnittelu, henkilökunnan 
toimintaohjeiden päivitys, asiakasohjeiden 
valmistelu  

29.11. 
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• Näytevastaus klo 12, vasta-aine ja PCR posit 

• 1. yhteistyöpalaveri; THL, Pietarsaari, K-PKS, VSHP 

• Palaverin jälkeen henkilöstön ohjeet julkaistaan 

• Tiedotteet klo 15 medialle 

• Infektiolääkärin mediahaastatteluja klo 15-18 

• Altistuslistaukset jatkuvat, alistuslistausten jako 
Pietarsaaren kanssa 

• Lähikontaktien rokotukset ja 
immunoglobuliinisuojaukset aloitetaan 

29.11.  
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• SHP:n tilanneryhmä kootaan koordinoimaan työtä, 
päivittäiset kokoukset (pandemiasuunnitelma 
pohjana) 

• Altistuneiden suojaus jatkuu 

• MPR -joukkorokotusten suunnittelu (1.12.) suuren 
kysynnän vuoksi Kokkolan ja Kruunupyyn alueelle 

30.11.   
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• Sairastettu tauti, 2 MPR-rokotetta 

• MPR rokote 

• 72 h kuluessa altistuksesta 

• Vasta-aineet; < 6kk, raskaana olevat, 
immuunipuutteiset, allerginen reaktio aik. annoksesta 

• 0,5 ml s.c. tai i.m. 

• Immunoglobuliini 

• 7 vrk saakka 

• Jos rokote vasta-aiheinen tai ei ole ehtinyt saada 
rokotetta 72 h kuluessa 

• i.m. lapsille 0,5 ml/kg, max 5 ml 

• Raskaana oleville 15 ml 

• Iv immunoglobuliini immuunipuutteisille 

 

Altistuneet 
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• Joukkorokotukset 1.12. (n 60 hlöä) 

• Altistuneiden listaus ja altistuneiden suojaustoimet 
jatkuvat 

• Infektiontorjuntayksikön varalla 
olo/puhelinpäivystys infektiolääkärillä 

Viikonloppu 1-2.12. 
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• Päivittäiset shp tilanneryhmät 

• Päivittäiset yhteistyökokoukset THL, Pietarsaari, K-
PKS, VKS 

• Indeksipotilaan ja lähikontaktien tilan seuranta 

• Karanteenissa olevien kontaktoinnit (Pietarsaari) 

• Tehostettu valmius näytteenottoon ja uusien 
tautitapausten hoitoon 

• Lopulliset altistuslistaukset jaetaan THL, Pietarsaari 

3.-9.12. 
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• Nyt se tapahtui: Luodon kunnassa uusia 
tuhkarokkotapauksia - Olivat olleet tekemisissä 
sairastuneen esikouluikäisen kanssa 

• Sairastuneet olivat olleet kontaktissa 
tuhkarokkoon sairastuneen kanssa. 

• 18.12.2018 

• Pietarsaaressa korotettu valmius 
tuhkarokkotartuntojen vuoksi: ”Emme voi taata, 
että kaikki jotka ovat saaneet oireita ovat olleet 
yhteydessä terveydenhuoltoon” 

Iltalehti 17.12.2018 
Uutiset 
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• Infektiolääkäri johtaa paikallisesti 

• Tartunnan jäljityksen ja altistuneiden kokoaminen 
shp:n tartuntatautihoitajan vastuulla 
• Apuna lastensairaalan henkilökunta (työhön erikseen 

irrotettuna) 

• Henkilökunnan ohjeistus, potilasohjeet  ja 
osastotunnit päivystäviin yksiköihin 
hygieniahoitajat 

• Altistuneiden suojaus; lastensairaalan henkilökunta 
(lapset) ja infektioiden torjuntayksikön henkilöstö 
(aikuiset ja henkilökunta) 
• Erikseen ylimääräistä henkilökuntaa 2-3 hoitajaa 

 

Organisointi 
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• Kulkujärjestelyt, ylimääräisen eristyshuoneen 
järjestely; tekniikka yhdessä lastenyksikön kanssa 

• Tiedotteet; tiedotusvastuu infektiolääkärillä ja 
lastentautien ylilääkärillä; apuna shp:n 
viestintätiimi 

• Väestön joukkorokotukset; neuvolasta ja 
kouluterveydenhuollosta koottu henkilöstö 

• Infektioiden torjuntayksikön varallaolopäivystys 
28.11.-31.12. 
• Puhelinpäivystys (tartuntatautihoitaja, hygieniahoitajat, 

infektiolääkäri) 
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• K-PKS alueella altistuneita listattiin 120 
• Lastenyksikön asiakkaita, henkilökuntaa, sairaalan 

tiloissa mahdollisesti altistuneet 

• Lisäksi varmistettiin samaan aikaan äitipolille sekä 
osasto 3:lle menneet (=sairaalan ns. perhesiiven 
asiakkaat) raskaana olevat, että heidän 
suojauksensa oli riittävä 

• Soitessa (K-PKS)  annettiin yhteensä 22 
immunoglobuliiniannosta altistuneiden 
suojaamiseksi (osa ilmavarotoimin, suurin osa 
Pietarsaaren alueelta)  

• Epäiltyjen uusien tapausten näytteitä 3 kpl, jotka 
negatiivisia 

Yhteenvetoa 
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• MPR-rokotteita annettiin lastensairaalan toimesta 7 altistuneelle, 
infektioiden torjuntayksikössä rokotettiin n.50 MPR-rokotetta 
(altistuneita+väestö) sekä väestön joukkorokotuksissa neuvoloissa 
kävi n.170 rokotteen ottajaa.  

• Yhteensä rokotteita annettiin 220kpl (altistuneet ja 
joukkorokotukset). Lisäksi rokotteita annettiin ajanvarauksella. 

• Pietarsaaren alueella rokotettiin n 550 henkilöä. 
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• Päivitettiin Soiten (K-PSHP) ohje 
”Tuhkarokkoepäilyn toimintaohjeet 
sairaalapäivystykseen” 

• Koottiin lyhyt pikaohje henkilökunnalle 
vastaanottoon – ”Tuhkarokko yhteydenotto” 

• ”Ilmaeritys salitoimintaan tuhkarokkotapauksissa” 
(esim. mahdollinen trauma tai synnytys) 

• Ohje ensihoitoon tuhkarokkoepäilyn kuljetuksesta 

• Lyhyt ohje MPR-rokotuksiin (huomioitavat asiat, 
kirjaaminen) 

 

Ohjeet 
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• Henkilöstökustannukset 
• Lastenyksikön päivystyksen vahvistus 

• Infektioiden torjuntayksikön lisähenkilöstö 

• Infektioiden torjunnan varalla olo 

• Terveydenhoitajat joukkorokotuksiin 

• Lääkkeet 
• Immunoglobuliini 

• Tilat ja varaukset 
• Tilapäisen ilmaeristystilan järjestely 

• Joukkorokotustilojen varaukset 

• Materiaalit 

 

Kustannukset n. 100 000 euroa 
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• N. 50% jonkinasteinen keuhkotulehdus 

• Tauti aiheuttaa immunosuppression … jälkitaudit 
lisääntyvät 

• 0,1 % enkefaliitti 
• Vammautuminen, mortaliteetti 10-20% 

• SSPE (subakuutti sklerosoiva panenkefaliitti 1-2/10 
000 sairastunutta 

• Haimatulehdus, sydänmanifestaatiot ym. 

• 1-10 / 5 000 sairastuneesta kuolee länsimaissa 

• Maailman laajuistesti yli 90 000 kuolee vuosittain 

Kaikesta huolimatta meillä oli 
tuuria … 
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• Varautuminen osaksi arkirutiineita 

• Toimintatilojen suunnittelussa parempi suunnittelu 
• Kulkureitit, odotusaulat 

• Poliklinikan ja osastojen riittävä eristyskapasiteetti 

• Tiedon lisääminen – minimoidaan virheellisen 
toiminnan mahdollisuus 
• Toimenpideohje torjuntatoimista tuhkarokkotapauksen 

yhteydessä (THL 2017) 

• Hyvät konsultaatiokäytänteet ja tiedon jakaminen 

• Työtä rokotuskattavuuden pitämiseksi ja 
nostamiseksi tulee jatkaa kaikilla tasoilla 

Mitä opimme? 
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KIITOS ! 


