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C-hepatiitti on jatkuvasti maailmalla lisääntyvä virussairaus. C-hepatiittitartuntoja on 
maailmanlaajuisesti keskimäärin 71 miljoonaa. Vuonna 2019 Suomen tartuntatautirekisteriin 
ilmoitettiin 1187 uutta C-hepatiittitartuntaa. C-hepatiitti leviää pääsääntöisesti käytettyjen 
huumausainevälineiden, kuten likaisten neulojen ja ruiskujen välityksellä. Huomattava määrä 
kroonisen C-hepatiittitartunnan saaneista saa jossakin elämänsä vaiheessa maksakirroosin tai 
maksasyövän. WHO on luonut C-hepatiittistrategian, jonka tavoitteena on hoitokäytäntöjen 
yhdenmukaistaminen koko maailmassa, sekä C-hepatiittitartunnan saaneiden saattaminen 
kattavasti seurannan ja hoidon piiriin.  

Kehittämisprojektin tarkoituksena oli luoda ohjeistus Härkätien terveyskeskuksen 
vastaanottopalveluiden lääkäreille ja hoitajille, C-hepatiittipotilaiden tunnistamiseksi ja hoitoon 
ohjaamiseksi.  Idea tähän syntyi Härkätien terveyskeskuksen vastaanottopalveluiden 
henkilökunnan ohjeistuksen tarpeesta. Kehittämisprojektin tavoitteena on ohjeistuksen myötä 
tehdä C-hepatiitista tunnistettavampi, parantaa C-hepatiittipotilaiden hoitoonohjausta ja näin 
vähentää tartuntojen määrää Liedon kunnassa. 

Kehittämisprojekti toteutettiin selvittämällä vastaanottopalveluiden lääkäreiden ja hoitajien 
tietämystä C-hepatiitista ja sen hoidosta kvantitatiivisella kyselytutkimuksella. Tutkimuksella 
saatiin tietoa siitä, minkä verran henkilökunta jo tietää C-hepatiitista ja mitä tietoa he mahdollisesti 
vielä tulevat tarvitsemaan. Potilaiden hoitokokemuksista saatiin kehittämisprojektiin tietoa 
kvalitatiivisella haastettalututkimuksella. Tutkimuksessa saatua tietoa pystyttiin hyödyntämään 
ohjeistusta laadittaessa, huomioiden potilaiden kokemukset hoitoon liittyen. Tutkimustulokset 
analysoitiin ja analyysien pohjalta lähdettiin rakentamaan ohjeistusta. Kehittämisprojektin 
edetessä tapaamisia ja palavereita järjestettiin projektiryhmän ja muun henkilökunnan edustajien 
kanssa. Tapaamisten aikana käytyjen keskustelujen myötä ohjeistustuksen sisältöä ja ulkonäköä 
muokattiin halutunlaiseksi. 

Kehittämisprojektin tuloksena valmistui ohjeistus ja hoitokaavio Härkätien terveyskeskuksen 
vastaanottopalveluiden henkilökunnalle C-hepatiittipotilaiden tunnistamisesta ja hoitoon 
ohjaamisesta. Härkätien terveyskeskuksen työntekijät voivat ladata ohjeistuksen yhteiseltä 
serveriltä, jossa se on vapaasti työntekijöiden luettavissa. 
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Hepatitis C is an ever-increasing viral disease worldwide. There are an average of 71 million 
hepatitis C infections worldwide. In 2019, 1187 new hepatitis C infections were reported to the 
Finnish Infectious Diseases Register. Hepatitis C spreads mainly through used drug devices such 
as dirty needles and syringes. A significant number of people infected with chronic hepatitis C 
develop cirrhosis or liver cancer at some point in their lives. The WHO has developed a strategy 
for hepatitis C that aims to equalize treatment practices around the world and to comprehensively 
monitor and treat people infected with hepatitis C. 

The purpose of the development project is to create guidelines for doctors and nurses at the 
reception services of the Härkätie Health Center for the identification of hepatitis C patients and 
for guiding them to care .  The idea for this arose from the need for guidance from the staff of the 
reception services of the Härkätie health center. The aim of the development project is to make 
hepatitis C more recognizable, to improve the care guidance of hepatitis C patients and thus 
reduce the number of infections in the municipality of Lieto. 

The development project was carried out by researching the knowledge of doctors and nurses in 
reception services about hepatitis C and its treatment by quantitative survey. The study provided 
information on how much staff already has knowledge of hepatitis C and what information they 
may still need. Information on patients' care experiences was obtained for the development 
project through a qualitative challenge study. The information obtained from the study was used 
in the development of guidelines, taking into account experiences of patients dealing with 
treatment. The research results were analyzed and on the basis of the analyzes the guidelines 
were formed. As the development project progressed, meetings and conferences were arranged 
with representatives of the project team and health center staff. The content and appearance of 
the guidance were modified as desired through discussions during the meetings. 

As a result of the development project, guidelines and a treatment plan for the staff of the 
reception services of the Härkätie Health Center were completed for identifying hepatitis C 
patients and referring them to treatment. The employees of the Härkätie Health Center can 
download the instructions from a shared server, where it is freely readable for the employees. 
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

Lyhenne Lyhenteen selitys 

 

ALAT Aminohappojen aineenvaihduntaan liittyvä entsyymi, joka toi-

mii maksasolujen sisällä. Ensisijainen maksasoluvaurion tai -

tulehduksen seulontatutkimus. 

ASAT Maksasoluissa esiintyvä entsyymi, joka lisääntyy dramaatti-

sesti akuutissa maksavauriossa, kuten virushepatiitissa 

HCC  Maksasolusyöpä (hepatocellular carcinoma) 

HCV  C-hepatiittivirus  

HCVAb  C-hepatiittiviruksen vasta-ainetutkimus 

HIV  Ihmisen immuunikatovirus (Human Immunodeficiency Virus) 

I.v.  Suonensisäinen (intravenoosinen) 

THL  Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 

STM  Sosiaali- ja terveysministerö 

WHO  World Health Organization, Maailmanterveysjärjestö 
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1 JOHDANTO  

C-hepatiitti on viruksen aiheuttama maksatulehdus, jonka yleisin tartuntatapa on huu-

meiden pistoskäyttö. Vuonna 2019 Suomen tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 1187 uutta 

C-hepatiitti tartuntaa. Kaikkiaan vuosina 1994–2019 tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu 

noin 33 000 C-hepatiittitapausta. Tartunnan saaneiden ja kantajien kokonaismäärästä ei 

ole tietoa. Korkeasta esiintyvyydestä johtuen C-hepatiittitartuntojen vähentäminen ei on-

nistu ainoastaan ruiskujen ja neulojen vaihto-ohjelmilla. (THL 2019a.) Tartuntojen vä-

hentämiseksi WHO on luonut C-hepatiittistrategian, jonka tavoitteena on hoitokäytäntö-

jen yhdenmukaistaminen koko maailmassa sekä tartunnan saaneiden saattaminen kat-

tavasti seurannan ja hoidon piiriin. (STM 2016, 8). 

Kehittämisprojektin tarkoituksena oli luoda ohjeistus Härkätien terveyskeskuksen vas-

taanottopalveluiden lääkäreille ja hoitajille C-hepatiittipotilaiden tunnistamiseksi ja hoi-

toon ohjaamiseksi.  Idea tähän syntyi Härkätien terveyskeskuksen vastaanottopalvelui-

den henkilökunnan ohjeistuksen tarpeesta. Kehittämisprojektin tavoitteena oli ohjeistuk-

sen myötä tehdä C-hepatiitista tunnistettavampi, parantaa C-hepatiittipotilaiden hoitoon 

ohjausta ja näin vähentää tartuntojen määrää Liedon kunnassa. 

Projektissa selvitettiin Härkätien terveyskeskuksen hoitajien ja lääkäreiden tietämystä C-

hepatiitista ja kerättiin tietoa Liedon alueen C-hepatiittipotilaiden kokemuksista liittyen 

mm. hoitoon ohjaukseen ja hoitokokemuksiin. Kehittämisprojekti toteutettiin kahta eri tut-

kimusmenetelmää käyttäen. Vastanottopalveluiden henkilökunnalta kerättiin tietoa kvan-

titatiivisella kyselytutkimuksella ja potilaiden hoitokokemuksia kartoitettiin kvalitatiivisella 

haastettalututkimuksella. Kehittämisprojektin tuotoksena syntyi ohjeistus ja hoitokaavio 

Härkätien vastanottopalveluiden henkilökunnalle C-hepatiittipotilaiden tunnistamiseksi ja 

hoitoon ohjaamiseksi 
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2 C-HEPATIITTI 

C-hepatiitti (HCV) on vuonna 1989 löydetty RNA-virus. Maailman terveysjärjestö on luo-

kitellut viruksen onkogeeniseksi, eli kasvaimia ja syöpää muodostavaksi virukseksi. (Ma-

rinho & Barreira 2013.) Ennen viruksen löytymistä se pääsi leviämään mm. ihmisten vä-

listen verensiirtojen välillä. Kun verituotteiden testausmenetelmät saatiin käyttöön 1990-

luvulla, HCV-tartunnat vähenivät. Huumeidenkäytön seurauksena saadut tartunnat ovat 

siitä huolimatta yleistyneet. (Sillanpää ym. 2014, 1, 35- 36.)  

HCV:n esiintymisestä on tullut vakava kansanterveysongelma maailmanlaajuisesti. C-

hepatiittitartunnan riskejä ovat i.v.-huumeiden käyttö, tatuointien otto, verensiirrot sekä 

suojaamattomat sukupuolikontaktit C-hepatiittipositiivisen partnerin kanssa. Sukupuoli-

kontaktissa tartuttavuus on melko vähäinen. (Lappalainen & Färkkilä 2018.)  

2.1 Esiintyvyys 

C-hepatiitti tarttuu veren välityksellä noin 1,8 miljoonaan ihmiseen vuosittain. Suomessa 

C-hepatiitin kantajia on noin 22 000, joista C-hepatiitti-vasta-ainepositiivisia huumeiden 

käyttäjiä on noin 14 000. Suomessa todetaan joka vuosi noin 1 200 uutta infektiota. 

(Färkkilä 2018, 1655.) Vuosina 1994–2019 tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu yhteensä 

noin 33 000 C-hepatiitti-tapausta ja pelkästään vuonna 2019 ilmoitettiin 1187 uutta C-

hepatiittitartuntaa. (THL 2019a.) Tartunnan saaneiden ja kroonista infektiota sairastavien 

määrä on todennäköisesti paljon suurempi C-hepatiittitartunnan oireettomuuden vuoksi. 

Arviota todellisesta määrästä ei ole, koska tartunnan esiintyvyyttä ei ole tutkittu Suo-

messa väestötasolla. Noin puolet C-hepatiittitartunnan saaneista on ollut toteamishet-

kellä alle 30-vuotiaita. (STM 2016, 9.) Tartunnoista 67% todettiin miehillä, joista suurin 

osa oli 20–39-vuotiaiden ikäryhmässä. Valtaosa (85%) tapauksista todettiin suomalaista 

alkuperää olevilla henkilöillä. C-heatiitti-viruksen yleisin tartuntatapa on huumeiden pis-

toskäyttö (43 %). Seksin välityksellä tartunnan oli saanut noin 8%, joista oli naisia hieman 

yli puolet. Tartuntatapatieto puuttui 46%:lla tapauksista. C-hepatiitti-vasta-aineiden esiin-

tyvyyden arvioidaan olevan pistoshuumeita käyttävien keskuudessa erittäin korkea, noin 

75%. (THL 2019a.) 
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C-Hepatiitti-virusta ilmenee kaikkialla maailmassa. Arvioiden mukaan yli 70 miljoonalla 

ihmisellä on krooninen C-hepatiitti ja vuonna 2016 noin 399 000 ihmistä kuoli C-hepatiit-

tin aiheuttamaan maksakirroosiin ja maksasolusyöpään. (Rizka ym. 2019, 8; WHO 

2020.) C-hepatiitti-diagnoosin saaneilla esiintyy runsaasti ylikuolleisuutta etenkin nuo-

ruudessa ja keski-iässä. Suurin osa kuolemista johtuu tapaturmista, mutta myös ruoan-

sulatuselinten ja verenkiertoelinten sairauksiin sekä kasvaimiin liittyvät kuolemat ovat 

yleisiä. (STM 2016, 10.) Maksasolukarsinooma on yleisin kuolinsyy C-hepatiittitartunnan 

saaneilla potilailla, ja viimeisten havaintojen mukaan kuolleisuus on kasvussa. (Rizka 

ym. 2019,11). Maailmanlaajuisesti C-hepatiittitartunnan esiintyvyys on korkein Afrikassa 

ja Itäisen Välimeren alueella. Eniten tartuntoja esiintyy Egyptissä, missä noin 20%:lla 

verenluovuttajista on C-hepatiittiin vasta-aineita. (Gheorghe ym. 2014, 100.)  

2.2 C-hepatiitin oireet ja tartunnan toteaminen 

C-hepatiitin itämisaika on 2-12 viikkoa. Läheskään kaikki C-hepatiittiin sairastuneet eivät 

saa oireita, koska C-hepatiitti on yleensä oireeton. Noin joka neljännelle C-hepatiittivi-

ruksen saaneelle voi kehittyä oireita, kuten: kuumeilu, väsymys, ruokahaluttomuus, pa-

hoinvointi, vatsakivut, nivelkivut sekä ihon- ja silmänvalkuaisten keltaisuus. Akuutti infek-

tio, mikä on täysin oireeton, jää usein hoitamatta, ja näistä tapauksista kehittyy ajan 

kanssa kroonisia infektioita. (THL 2019a; Sillanpää ym. 2014, 26.)  

C-hepatiittitartunnan toteamiseksi tulee hakeutua testeihin. Virusmääritystä varten ote-

taan verinäyte ja tehdään verestä vasta-ainetutkimus (HCVAb). Viruksen osoittaminen 

verestä tapahtuu geenimonistusmenetelmällä. Ennen lääkehoidon aloittamista tulee 

määrittää verestä jo syntyneen maksavaurion aste, sekä virusten määrä ja viruksen ala-

tyyppi. (Lumio 2019.) C-hepatiitti on Suomessa kuulunut vuodesta 1995 alkaen tartunta-

tautirekisteriin ilmoitettaviin tartuntatauteihin. C-hepatiitti-positiivinen laboratoriolöydös il-

moitetaan THL:n ylläpitämään tartuntatautirekisteriin, joko lääkärin tai laboratorion toi-

mesta. Tartuntatautirekisteriin tulee ilmoittaa myös viruksen genotyyppi. (Sillanpää ym. 

2014, 37.) Suomessa C-hepatiittiseulonnan vastuu on kuntien perusterveydenhuollolla. 

(STM 2016, 10). 
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2.3 C-hepatiitin hoito 

C-hepatiittia hoidetaan perusterveydenhuollossa, päihdepalvelujen vieroitus- ja korvaus-

hoitoyksiköissä, vankiloissa ja jatkossa myös i.v.-huumeita käyttävien terveysneuvonta-

pisteissä. (Blummer-Korvenkontio 2019). Tavoitteena on uusien virusspesifisten lääkkei-

den avulla hoitaa kaikki, joiden hoitomyöntyvyys ja hoitoon sitoutuminen on tarpeeksi 

hyvä. (THL 2019a). Hoitoa tarjotaan myös kaikille niille, joille infektio jää krooniseksi tai 

joilla laboratoriokokein todetaan maksatulehdus. Lääkehoiton kesto on 8–12 viikkoa, se 

on hyvin siedetty ja hoidosta onnistuu yli 90 %. Hoidon onnistumisen jälkeen, virus pois-

tuu elimistöstä. Hoito on kallis, mutta potilaan kotikunta maksaa hoidon. (Lumio 2019.) 

C-hepatiittihoidon tavoitteena on hävittää virus ihmisen elimistöstä. Suun kautta otetta-

vat, hyvin siedetyt viruslääkehoidot johtavat pysyvään virologiseen yli 95%:n vastee-

seen. (Bradshaw ym. 2019.) Pysyvä hoitovaste todetaan saavutetuksi, jos puolen vuo-

den kuluttua hoidon päättymisestä virusta ei voida enää havaita veressä. Jos viruksen 

hoito aloitetaan jo akuutin vaiheen aikana, on onnistunut hoitotulos 70-90%, mikä on 

huomattavasti parempi kuin kroonistuneessa infektiossa. (Sillanpää ym. 2014, 28.) On-

nistunut viruslääkehoito voi estää C-hepatiitti-infektion lyhytaikaisia ja pitkäaikaisia 

komplikaatioita monilla potilailla. (Kamal ym. 2017, 318.) Hoito vähentää maksakirroosin 

kehittymistä, maksasyövän riskiä sekä maksan ulkoisten ilmentymien esiintyvyyttä, 

mutta mikäli potilaalle on jo kehittynyt maksan fibroosi tai kirroosi, ei hoito poista mak-

sasyövän riskiä kokonaan. Hoito olisi aloitettava mahdollisimman varhaisessa vai-

heessa, jotta infektioon liittyvää sairastavuutta ja kuolleisuutta voitaisiin vähentää. (Färk-

kilä 2018,1566.) 

Hepatiittiepidemioiden lopettaminen merkittävänä kansanterveysuhkana on mahdollista 

tällä hetkellä käytettävissä olevien työkalujen ja lähestymistapojen avulla. C-hepatiittitar-

tuntojen vähentämisessä on otettava huomioon injektio-, veri- ja kirurginen turvallisuus, 

huumeita injisoivien ihmisten steriilit pistosvälineen, tehokas huumeriippuvuushoito sekä 

uudet oraaliset, hyvin siedetyt lääkkeet ja hoito-ohjelmat ihmisille, joilla on krooninen C-

hepatiitti. (WHO 2016,13.)  

Georgia oli ensimmäinen maa maailmassa, joka ryhtyi C-hepatiitin hävittämiseen. 

Georgiassa on arvioiden mukaan 150 000 C-hepatiittitartunnan saanutta aikuista. Vuon-

na 2015 tehty tutkimus loi perustan eliminointiohjelmalle; tutkimuksessa mm. yksilöitiin 

tärkeimmät taudin leviämisen riskitekijät kuten injektiohuumeiden käyttö. Georgia käyn-
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nisti C-hepatiitin eliminointiohjelman huhtikuussa 2015 ja asetti tavoitteekseen vähentää 

C-hepatiitin levinneisyyttä 90 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Huhtikuuhun 2019 

mennessä lähes 60 000 henkilöä oli aloittanut hoidon. Arviolta 150 000 C-hepatiittitar-

tunnan saaneesta ihmisestä täytyy edelleen liittää hoidon piiriin. Hallitus alensi diagnos-

tiikan kustannuksia ja integroi seulonta- ja hoitopalvelut mm. terveysasemille, minkä seu-

rauksena tartunnan saaneille henkilöille avautui mahdollisuus saada hoitoa tutuissa pai-

koissa. (Averhoff ym. 2019.) 

Yhdysvaltojen ministeriön julkaisemassa sairauden ja kuolleisuuden raportissa 7/2019 

keskityttiin Georgian valtion edistymiseen C-hepatiitti-infektioiden testauksessa ja hoi-

dossa huumeita käyttävien henkilöiden keskuudessa. Viimeaikaiset tiedot osoittavat, 

että tässä väestössä on saavutettu korkeat paranemisluvut. Kansallisissa strategiaohjel-

missa positiivisten testitulosten prosenttiosuus on ollut laskussa sen jälkeen, kun elimi-

nointiohjelma käynnistettiin vuonna 2015. Syyt testien vähentymiseen vuoden 2016 jäl-

keen ovat epäselvät, mutta se voi johtua huumeiden injektiokäyttäjien määrän vähene-

misestä tai C-hepatiittitartunnan tietämättömyydestä. (Stvilia ym.2019.) 

2.4 Krooninen C-hepatiitti, C-hepatiitin aiheuttamat muut sairaudet ja stigma 

C-hepatiitti-infektio on yksi kroonisen hepatiitin yleisimmistä aiheuttajista ja ainoa kroo-

ninen virusinfektio, joka voidaan parantaa suun kautta otettavalla lääkityksellä. (Kamal 

ym. 2017, 318.) Jos sitä ei hoideta, 15–30% kroonisista infektioista etenee maksakirroo-

siksi tai maksasolukarsinoomaksi (HCC) seuraavien 30 vuoden aikana. (Gheorghe ym. 

2014, 98.) C-hepatiitti aiheuttaa pitkäaikaista maksatulehdusta, minkä seurauksena 

maksaan voi kertyä sidekudosta eli fibroosia ja lopulta maksasolujen ravinnon saanti ve-

restä vaikeutuu. Vauriot johtavat lopulta hoitamattomilla potilailla maksakirroosiin. (Sil-

lanpää ym. 2014, 31.)  

Maksakirroosi on kroonisen maksasairauden loppuvaihe, mikä pitää sisällään kaikki 

maksakirroottisen maksan komplikaatiot: sepsis, ruokatorven suonikohjujen verenvuoto, 

keltaisuus, hepaattinen enkefalopatia, (aivosairaus, jonka aiheuttavat myrkyt, joita vau-

rioitunut maksa ei pysty käsittelemään) sekä munuaisten vajaatoiminta. Maksasolukar-

sinoomaa esiintyy vuosittain 1-4%:lla potilaista. (Marinho & Barreira 2013.) Maksakirroo-

sin  riskitekijöitä ovat C-hepatiitin lisäksi mm. miessukupuoli, runsas alkoholinkäyttö ja 

rasvamaksa. (Sillanpää ym. 2014, 31). Maksasyöpä eli maksasolukarsinooma on yleisin 

maksakirroosiin edenneen kroonisen C-hepatiitti-infektion komplikaatio. Maksasyövän 
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riskiä lisäävät myös samanaikainen B-hepatiitti tai HIV-infektio. Maksasyöpä on maail-

man viidenneksi yleisin syöpätyyppi ja se aiheuttaa noin miljoona kuolemaa vuodessa. 

Sen kehittyminen C-hepatiitin kantajille on 15−20 kertaa yleisempää kuin henkilöille, 

joilla ei ole C-hepatiittitartuntaa (Rizk ym. 2019, 8; Sillanpää ym. 2014, 33.) 

Kroonista C-hepatiitti-infektiota sairastavilla potilailla havaitaan myös paljon muita sai-

rauksia, kuten diabetes, sydänsairaudet, verisuonten tulehdus, munuaistulehdus, munu-

aisten vajaatoiminta sekä nivelreuman kaltaiset oireet. C-hepatiitti vaikuttaa myös elä-

mänlaatua heikentävästi. Yleisiä oireita ovat masennus, väsymys ja kognitiiviset ongel-

mat. (Gheorghe ym. 2014, 98; Sillanpää ym. 2014, 34.) 

C-hepatiitti ei ole vain maksasairaus, vaan myös henkinen, psykologinen ja sosiaalinen 

sairaus, mikä vaikuttaa maailmanlaajuisesti yksilöön, parisuhteeseen, perheeseen ja 

koko yhteiskuntaan. Stigma, jota tartunnan saanut henkilö kantaa, on valtava. Stigma 

voi vaikuttaa itsetuntoon ja elämänlaatuun, ja se voi myös estää diagnoosin ja hoidon 

onnistumisen, mikä johtaa jatkuvaan taudin leviämisriskiin. Koska leimautuminen vaikut-

taa paitsi yksilöön myös koko taudin kulkuun, terveydenhuollon työntekijätkään eivät ole 

immuuneja stereotypioille, jotka saattavat vaikuttaa C-hepatiittipotilaiden hoidon kul-

kuun. (Marinho & Barreira 2013.) 

Munuais- ja maksaliiton, A-klinikkasäätiön, AbbVie Finlandin ja MSD Finlandin tutkimuk-

sen tavoitteena oli selvittää, millaisena eri sidosryhmät, kuten STM ja THL näkevät Suo-

men C-hepatiittitilanteen ja mitkä keinot nähdään tärkeinä C-hepatiitin ennaltaeh-

käisyssä ja torjunnassa. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 21 henkilöä, jotka olivat 

terveydenhuollon asiantuntijoita, potilasjärjestöjen edustajia, virkamiehiä ja poliittisia 

päättäjiä tai taustavaikuttajia. Tutkimuksessa potilasjärjestöt ja osa terveydenhuollon 

edustajista olivat erityisen huolissaan siitä, että C-hepatiittiin sairastuneet pelkäävät lei-

maantumista, koska tietoisuus sairaudesta ja sen vaikutuksista on puutteellista. Moni 

haastatelluista piti epäkohtana sitä, että kaikki sairastuneet eivät tiedä saaneensa C-

hepatiittia tartuntaa, koska sairautta ja sen etenemistä ei seurata järjestelmällisesti. 

Haastatellut halusivat lisätä sekä suuren yleisön että riskiryhmien ja terveydenhuollon 

ammattilaisten tietoisuutta C-hepatiitista, jotta useampi sairastuneista hakeutuisi testat-

tavaksi, ja osaisi välttää riskiä sairastua. (Munuais- ja maksaliitto ym. 2015, 2-3, 27.) 
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2.5 Spontaani paraneminen ja tartunnan ehkäisy 

Tutkimusten mukaan 20-30% C-hepatiittitartunnan saaneista potilaista voi parantua 3-6 

kuukautta tartunnan saamisesta spontaanisti itsekseen, ilman hoitoa. Parantumista voi 

tapahtua myös myöhemmin. Naisilla parantumista tapahtuu useimmin kuin miehillä. Pa-

ranemiseen menevä aika on noin 16,5 viikkoa. Spontaaniin paranemiseen liittyviä teki-

jöitä ei tunneta hyvin. Paranemistaipumusta voivat selittää mm. viruksen ominaisuudet 

sekä eroavaisuudet immuunivasteen aktivoitumisessa. (Sillanpää ym. 2014, 26.)  

C-hepatiitti tartuntoja voidaan ehkäistä välttämällä verikontakteja. Huumausaineiden 

käyttökuntoon saattamisessa ja pistämisessä tulisi käyttää vain puhtaita välineitä. Puh-

taita välineitä tulisi käyttää myös tatuointeja, lävistyksiä ja akupunktiota tehtäessä. Su-

kupuoliyhdynnässä, etenkin anaaliseksissä olisi hyvä käyttää vesi- tai silikonipohjaisia 

liukuvoiteita limakalvovaurioiden ehkäisemiseksi. C-hepatiitti ei tartu pelkän kosketuksen 

välityksellä. (THL 2019a.) 
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3 SUONENSISÄISET HUUMEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 

Suomessa oli arviolta noin 31 100–44 300 amfetamiinien ja opioidien ongelmakäyttäjää 

vuonna 2017. Huumeidenkäyttäjien keski-ikä oli 34 vuotta ja noin 71% oli miehiä. Huu-

meidenkäyttäjistä noin 24% kävi töissä tai opiskeli. (Rönkä & Markkula 2020, 4.) Ruis-

kuhuumeiden käyttö aloitetaan Suomessa keskimäärin noin 18 vuotiaana. (STM 2016, 

13.) Huumeiden injektiokäyttäjät ovat alttiita useille tartuntataudeille monien riskikäyttäy-

tymisten ja taustalla olevien olosuhteiden, kuten huonon hygienian, kodittomuuden ja 

köyhyyden vuoksi. (EMCDDA 2010, 21). Tutkimusten mukaan ruiskuhuumeidenkäyttä-

jiltä on löytynyt iholta ja nenän limakalvoilta enemmän  mm. Staphylococcus Aureus-

bakteeria, kuin muilta ihmisiltä. Tämä aiheuttaa infektioita, kuten sepsis (verenmyrkytys) 

tai endokardiitti (sydänläppätulehdus), joiden vakavuuaste voi vaihdella pienestä infekti-

osta henkeäuhkaavaksi infektoksi. (EMCDDA 2010, 22.) 

Ihon paiseet ja selluliitti injektiokohdissa ovat yleinen ongelma injektiohuumeiden käyt-

täjien keskuudessa. Huumeiden käytön ja sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden väli-

sestä yhteydestä on näyttöä. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa, joka koski huu-

meiden injektiokäyttäjiä, 60% ilmoitti sairastaneensa sukupuolitautia. HIV-tartunnan ja 

B-hepatiitin  lisäksi syfilis näyttää olevan yleisimmin ilmoitettu sukupuolitauti huumeiden 

käyttäjien keskuudessa. (EMCDDA 2010, 23) 

Suomessa käytettävistä suonensisäisistä huumeista yleisimpiä ovat amfetamiini, met-

amfetamiini ja buprenorfiini. Muita suonensisäisesti käytettäviä huumeita Suomessa ovat 

ekstaasi, kokaiini, opiaatit kuten morfiini sekä erilaiset muuntohuumeet. (THL 2019b, 

Kauhanen & Tiihonen 2017.) Amfetamiinin ja opioidien suonensisäinen käyttö aiheuttaa 

Suomessa suurimman osan huumeisiin liittyvistä ongelmista, joita ovat mm. HIV:n ja he-

patiittien leviäminen, rikollisuus ja  ylikuolleisuus. Suomen huumetilanne eroaa merkittä-

västi useista muista Euroopan maista, joissa yleisimpiä suonensisäisesti käytettyjä huu-

meita ovat heroiini ja kokaiini. (THL 2019b.) 

3.1 Amfetamiini ja metamfetamiini 

Amfetamiini ja metamfetamiini ovat epäpuhtaita aineita joita valmistetaan laittomissa ul-

komaisissa laboratorioissa. (THL 2019b.) Amfetamiini vaikuttaa keskushermostoa kiihot-

tavasti. Amfetamiinia myydään tabletteina, kapseleina, jauheena, liuoksena sekä kiteinä. 
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Väriltään amfetamiini on kellertävän vaaleata tai jopa täysin keltaista. Sitä voidaan käyt-

tää nuuskaamalla, polttamalla, suonensisäisesti sekä suun kautta tabletteina tai kapse-

leina. Amfetamiinin psyykkisiä vaikutuksia ovat hyvänolon ja energisyyden tunne, sekä 

puheliaisuus ja levottomuus. Käyttäytyminen voi olla aggressiivista tai vihamielistä. Am-

fetamiini vaikuttaa keskushermoston lisäksi sydämeen, nopeuttamalla sydämen lyöntiti-

heyttä ja kohottamalla verenpainetta. Lisäksi se vaikuttaa keuhkoihin ja muihin elimiin 

vähentämällä ruokahalua ja laajentamalla pupilleja. Suuret annokset aiheuttavat kuumei-

lua, hikoilua, päänsärkyä, näön hämärtymistä, huimausta rytmihäiriöitä, kouristuksia ja 

koordinaatiokyvyn menetystä. Amfetamiinin aiheuttamia kuolemien syitä ovat aivoveren-

vuoto, sydänhalvaus ja korkea kuume. (Sairanen 2009.) 

Metamfetamiini on amfetamiinin sukulaisaine, jota myydään valkoisena, vesiliukoisena 

jauheena, kiteinä (”ice”, "kristalli") tai tabletteina. Metamfetamiinia käytetään suun kautta 

otettuna, nuuskaamalla, polttamalla tai suonensisäisesti. Metamfetamiini aiheuttaa ve-

renpaineen nousua, sydämen tykytyksiä, levottomuutta, energisyyden tunnetta ja unet-

tomuutta. Metamfetamiini johtaa myös herkästi sekavuuteen, impulsiiviseen käytökseen, 

väkivaltaisuuteen, harhaluuloisuuteen sekä samantyyppisiin psykoosioireisiin kuin para-

noidisessa skitsofreniassa. Pitkäaikaiskäytön jälkeen on osoitettu neurokemiallisia ja 

neuroanatomisia muutoksia sekä muistivaikeuksia, vaikeuksia ongelmanratkaisuissa ja 

kielellisissä suorituksissa. (Sairanen 2009.)   

3.2 Buprenorfiini ja heroiini 

Ulkomailta Suomeen salakuljetettava opioidiriippuvuuden korvaushoitona käytetty 

buprenorfiini on alun perin tarkoitettu lääkinnälliseen käyttöön. (THL 2019b). Buprenor-

fiinia käytetään lääkinnällisessä tarkoituksessa muun muassa keskivaikeiden ja vaikei-

den syöpäkipujen hoidossa sekä opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus- tai korvaus-

hoidossa. (Synlab 2018). Buprenorfiini on puolisynteettinen pitkävaikutteinen opioidi. 

Buprenorfiinilla on niin sanottu kattovaikutus, mikä tarkoittaa sitä, että annosta suuren-

nettaessa vaikutus aluksi lisääntyy, mutta pysyy sen jälkeen samana. (Aalto 2018.) 

Buprenorfiini vaikuttaa samalla tavalla eurorisoivasti kuin muutkin opiaatit. Buprenorfiinin 

yleisimpiä haittavaikutuksia ovat huimaus ja pahoinvointi sekä suoniin tulevat erilaiset 

tulehdukset ja vauriot. Buprenorfiini on yhdessä bentsodiatsepiinien ja alkoholin kanssa 
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käytettynä hengenvaarallinen. (Hietalahti 2015; Synlab 2018.) Buprenorfiini on syrjäyttä-

nyt 2000-luvun alussa heroiinin lähes kokonaan Suomessa käytettävien suonensisäisten 

huumeiden joukosta. (THL 2019b; Kauhanen & Tiihonen 2017.) 

Heroiini luokitellaan opiaatteihin. Heroiinia on katukaupassa yleensä sekoitettu johonkin 

muuhun jauheeseen ja sen väri vaihtelee ruskeasta valkoiseen. Heroiinia käytetään 

suun kautta, suonensisäisesti ja polttamalla. Heroiini, kuten muutkin opiaatit, vaikuttavat 

lamaannuttavasti keskushermostoon. Välittömästi aineen ottamisen jälkeen käyttäjä ko-

kee voimakkaan hyvän olon tunteen, jolloin nälän ja kivun tunteet katoavat. Aineen otta-

miseen voi liittyä aluksi pahoinvointia ja rauhattomuutta. Suuremmilla annoksilla käyttäjä 

tuntee olonsa lämpimäksi, hänen raajansa tuntuvat raskailta, suu kuivuu ja olotila on 

vuorotellen virkeä ja unelias. Annosta kasvatettaessa hengitys hidastuu, pupillit muuttu-

vat nuppineulanpään kokoisiksi ja iho alkaa sinertää sekä se tuntuu kylmältä ja nihkeältä. 

Vaarana on kuolemaan johtava hengityspysähdys. (Sairanen 2015a.) 

3.3 Kokaiini, ekstaasi ja morfiini 

Kokaiinia myydään valkoisena, läpikuultavana jauheena. Sitä käytetään nuuskaamalla, 

suonensisäisesti ja suun kautta, sekoitettua esim. alkoholiin. Kokaiinin käyttäjästä tulee 

joko energinen ja puhelias tai hermostunut ja pelokas. Säännöllisesti käytettynä kokaiini 

aiheuttaa unettomuutta, jännittyneisyyttä ja rauhattomuutta. Kokaiini kiihdyttää sydämen 

lyöntitiheyttä ja hengitystä sekä nostaa verenpainetta ja ruumiinlämpöä, lisäksi ruoka-

halu voi vähentyä. Suuremmilla annoksilla käyttäjä saattaa muuttua arvaamattomaksi ja 

väkivaltaiseksi. Kokaiinimyrkytyksen oireita ovat tärinä, huimaus, lihasten nykiminen ja 

paranoia. Kokaiinin käytön aiheuttamia kuolemien syitä ovat kouristukset, lämpöhalvaus, 

sydämen rytmihäiriöt ja hengityspysähdys. (Sairanen 2015b.) 

Ekstaasi (MDMA) on keskushermostoa stimuloiva synteettinen aine, jota myydään 

erinäöisinä kapseleina, tabletteina ja kiteinä. Ekstaasin vaikutus alkaa noin puolen tunnin 

kuluttua sen ottamisesta, käyttöreitistä riippuen, ja voi kestää useita tunteja. Alkukohah-

duksen jälkeen seuraa rauhoittuminen ja hyvänolon tunne. Myös värien ja äänten aisti-

minen on normaalia voimakkaampaa. Ekstaasi voi aiheuttaa pahoinvointia, raajojen ja 

leuan jäykistymistä, hhikoilua, suun kuivumista, ruokahaluttomuutta ja sydämen sykkeen 

nopeutumista. Ekstaasi on erityisen vaarallinen korkeaa verenpainetta, sydänvikaa, epi-

lepsiaa, diabetestä ja astmaa sairastaville ihmisille. (Harju-Kivinen 2020.) 
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Morfiini voi olla joko kirkas, väritön tai hieman kellertävä liuos. Morfiini on kovien kipujen 

hoitoon tarkoitettu lääkeaine, mikä vaikuttaa keskushermoston kautta. Morfiini voi aiheut-

taa pahoinvointia, oksentelua, virtsaamisvaikeuksia ja ihon kutinaa. Morfiinin muita hait-

tavaikutuksia on hengityksen lamaantuminen ja uneliaisuus. Alkoholin kanssa käytettynä 

morfiinin rauhoittava vaikutus voimistuu. Elimistö tottuu morfiiniin pitkäaikaisessa käy-

tössä ja toleranssin kasvun myötä alkaa vaatia yhä suurempia annoksia. (Lääketietokes-

kus 2021.) 

3.4 Harvinaisemmat suonensisäisesti käytettävät huumeet 

Muita suonensisäisesti käytettäviä huumeita ovat muuntohuumeet kuten MDPV eli Me-

tyleenidioksipyrovaleroni, Alfa-PVP ja ”Kylpysuolat”. MDPV on kellertävän valkoista jau-

hetta ja sitä voidaan käyttää esim. suun kautta, nuuskaamalla, polttamalla ja suonen-

sisäisesti. Vaikutuksiltaan MDPV muistuttaa kokaiinin ja amfetamiinin tyyppisiä stimu-

lantteja aiheuttaen mm. sydämentykytystä, unettomuutta ja ahdistuneisuutta. (Tacke & 

Laitinen 2010.) 

Alfa-PVP on synteettinen huumausaine, mikä on yleisimmin jauhe- ja tablettimuodossa. 

Sitä käytetään nuuskaamalla, suonensisäisesti, suun kautta, kielenalaisesti ja rektaali-

sesti. Alfa-PVP on voimakkaasti keskushermostoa kiihottava aine, jonka vaikutukset 

muistuttavat muiden keskushermostoa kiihottavien huumeiden vaikutuksia. Alfa-PVP 

voidaan todeta käyttäjien virtsa-, veri- ja sylkinäytteistä. Päivystyksissä käytössä olevilla 

pikatesteillä Alfa-PVP:tä ja muita uusia huumeita ei havaita. (Kankaanpää 2017.)  

Kylpysuoloja (Bath Salts) on saatavana sekä valkoisena että kellertävänä jauheena, vaa-

leina kristalleina ja kapseleina. Aineella on useita eri kauppanimiä ja se voi sisältää mitä 

vain, pohja-aineena käytettävien synteettisten katinonien lisäksi. ”Kylpysuolaa” voidaan 

käyttää nuuskaamalla, polttamalla, suoneen tai lihakseen pistämällä sekä paperiin kää-

rittyjä annoksia nielemällä. Käytön vaikutuksina voi olla lähes mitä tahansa, kohonneesta 

vireystilasta aina psykoosiin ja aivohalvaukseen asti. (Sarparanta 2012.) 
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4 TARTUNTATAUTIEN EHKÄISY JA HUUMEITA 

KÄYTTÄVIEN HOITO 

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) sekä Euroopan huumausaineiden 

ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) ovat julkaisseet suosituksen ”Pistä-

mällä huumeita käyttävien tartuntatautien ehkäisy ja torjunta”. Suosituksessa perustel-

laan huumeita käyttävien tartuntatautien ehkäisyä kansanterveydellisillä ja eettisillä pe-

rusteilla, sekä kerrotaan näytön ja kokemusten osoittavan, että käytännöllisellä kansan-

terveyttä huomioivalla lähestymistavalla voidaan rajoittaa huumeiden käyttövälineiden 

välityksellä leviäviä infektioita. (ECDC:N JA EMCDDA:N SUOSITUS 2011.) 

ECDC:n ja EMCDDA:n julkaisussa on seitsemän keskeistä toimenpidettä pistoshuu-

meita käyttävien tartuntatautien ehkäisyyn ja torjuntaan. Näitä ovat 1) puhtaiden käyttö-

välineiden tarjoaminen käyttäjille ilmaiseksi, koska välineiden yhteiskäyttö on suurin ris-

kitekijä verivälitteisten infektioiden kuten C-hepatiitin leviämiselle. C-hepatiitti tarttuu 

myös sekoitusastioista tai suodattimista. 2) Rokotukset, kuten A- ja B-hepatiitti ja jäyk-

käkouristus. C-hepatiittia vastaan ei ole olemassa rokotetta. Jos C-hepatiittia sairastava 

saa myös A- tai B-hepatiitin, nopeutuu C-hepatiitin eteneminen ja henkilön sairastavuus 

pahenee. 3) Vapaaehtoiset ja luottamukselliset tartuntatautitestaukset, kuten  HIV sekä 

C- ja B-hepatiitti. Testausmahdollisuutta tulee tarjota säännöllisesti ja positiivisen testi-

tuloksen jälkeen potilas tulee ohjata hoitoon. Vapaaehtoiset testaukset ovat tehokas 

keino tartuntatautien pysäyttämiseen. 4) Opioidikorvaushoidon tulisi olla helposti saata-

villa, koska se voi auttaa käyttäjiä sitoutumaan paremmin HIV:n sekä B- ja C-hepatiitin 

hoitoon. 5) Tartuntatautien hoito ja lääkehoito, jota ei voi kieltää aktiivisen huumeiden 

käytön perusteella, jos muita kliinisiä vasta-aiheita ei ole. 6) Terveyden edistäminen eli 

huumeiden vähäriskisemmät käyttötavat, turvallisempi sukupuolikäyttäytyminen, sekä 

tautien ehkäisy, testaaminen ja hoito. 7) Palveluiden kohdentaminen, tarjoamalla huu-

meriippuvaiselle hoitoa, terveysneuvontaa ja testausta sekä ohjaamalla käyttäjiä tarpeen 

mukaan erikoissairaanhoidon palveluihin. (EMDC:N JA EMCDDA:N SUOSITUS 2011.)   

Terveysneuvonnan kattavuuden ja huumeiden käyttäjien saavuttamisen vuoksi olisi eri-

tyisen tärkeää että palveluita olisi tarjolla niitä tarvitseville ja ne olisivat tarpeeksi lähellä. 

Pienemmillä paikkakunnilla terveyskeskus saattaa olla luonnollisin paikka tarjota ter-

veysneuvontaa ja testausta, minkä vuoksi henkilökunnalle on taattava riittävästi koulu-

tusta ja tukea toiminnan onnistumiseksi. (Arponen ym. 2008, 148.) 
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Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2001 hankeraportin ” Interventiomahdolli-

suudet huumeidenkäyttäjien päihdeongelmiin somaattisen sairaalahoidon aikana”. 

Hankkeen avulla kartoitettiin käyttäjien profiilia sekä somaattisen sairaanhoidon inter-

ventiomahdollisuuksia huumeidenkäyttäjien päihdeongelmaan. Lähes kaikilla tutkimuk-

seen osallistuvilla oli C-hepatiitti. Terveysongelmista riippumatta huumeiden käyttäjillä ei 

ollut säännöllisiä kontakteja mihinkään terveydenhuollon palveluihin. Tutkimuksen mu-

kaan somaattisen puolen työntekijät näkivät huumehaittojen vähentämiseen johtavan 

neuvonnan kuuluvan osaksi omaa työtään. Tämän vuoksi työntekijöiden tulisi tuntea pa-

remmin huumeidenkäyttäjien maailmaa, jotta voitaisiin vaikuttaa niihin tekijöihin, jotka 

vaikuttavat infektioiden ja tarttuvien tautien leviämiseen. (Kaivola ym. 2001, 2-4.)  

C-hepatiitin etenemistä voidaan estää tehokkaalla seulonnalla ja diagnosoinnilla sekä 

hoitosuhteiden asianmukaisella toteuttamisella ja tehokkaalla virus-lääkehoidolla. C-he-

patiittipotilaat, joilla on riskikäyttäytymistä, tulisi hoitaa tehokkaasti ja heille tulisi tarjota 

myös sellaista terveysneuvontaa, mikä auttaa vähentämään tartunnan leviämistä edel-

leen. (Jafri ym. 2018.) 

4.1 Perusterveydenhuollon osuus C-hepatiitin hoitamisessa 

Tartuntatautilain (1227/2016) mukaan terveyskeskusten tulee huolehtia tartuntatautien 

ehkäisystä, toteamisesta, seurannasta, sairastuneen tutkimisesta ja hoidosta. Asetuk-

sessa 146/2017 2 §:ssä luokitellaan C-hepatiitti valvottavaksi tartuntataudiksi. Tartunta-

taudeista vastaavan lääkärin tulisi ottaa selvää epäillyn tai todetun tartuntataudin laa-

dusta ja levinneisyydestä sekä ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin taudin leviämisen estä-

miseksi. Huumeongelmaisen hoidon tulee perustua aina hoitosuunnitelmaan, jossa 

määritellään hoidon tavoitteet, hoitomuoto, kuntoutus ja seuranta. Kaikille huumeriippu-

vuudesta kärsiville tulee tarjota psykososiaalista hoitoa tai kuntoutusta. Hoitosuunni-

telma tulee tehdä yhteistyössä potilaan kanssa. (Alho ym. 2018, 1049.) 

Australiassa (Wade ym. 2019) tehdyssä tutkimuksessa todettiin että C-hepatiitti-infektion 

hoitaminen on terveysasemalla ja perusterveydenhuollossa tehokkaampaa kuin sairaa-

lassa. Perusterveydenhuollossa hoidettavat potilaat sitoutuvat hoitoon paremmin ja pa-

ranevat todennäköisemmin. Tutkimuksessa 140 suonensisäisiä huumeita käyttävää po-

tilasta satunnaistettiin saamaan lääkehoitoa joko perusterveydenhuollossa tai sairaa-

lassa. Tulosten perusteella terveysasemalle ohjatuista potilaista 75% aloitti C-hepatiitti-
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hoidon ja sairaalassa olleista vain 34%. Hoito oli tehonnut terveyskeskuksessa hoide-

tuista 49%:lla ja sairaalassa hoidetuilla 30%:lla kahdentoista viikon seurannassa. Tutki-

mus tukee käytäntöä C-hepatiitin hoitamisesta perusterveydenhuollossa. (Duodecim 

2020.) 

4.2 Huumeiden käyttäjän tunnistaminen ja fyysinen tarkastus  

Potilaan huumeiden käyttö tulee kartoittaa, jos hänen todetaan olevan päihtynyt ilman 

alkoholia, jos hänellä on pistosjälkiä ja pistospaikkojen infektio, veriteitse tarttuva infek-

tio, kuten HIV, B- tai C- hepatiitti, vieroitusoireiksi luokiteltavia oireita, pienet tai laajentu-

neet mustuaiset, työ- tai opiskelumenestyksen heikkenemistä, aggressiivisuutta ja psy-

koosioireita ilman aiempaa psyykkistä oireilua. (Käypähoito- suositus 2018.) 

Huumausaineiden käytön tunnistamisen tärkeimpänä keinona on asian puheeksi ottami-

nen luottamuksellisessa potilassuhteessa. Hoitajan tai lääkärin avoin, ystävällinen ja 

kiinnostunut suhtautuminen antaa potilaalle luottamusta ja luo turvallisen ilmapiirin pu-

hua hankalistakin asioista. Puheeksi ottaminen edellyttää riittäviä tietoja huumausai-

neista sekä niiden vaikutuksista ja käytöstä. (THL 2019c, 23.) 

Eri huumausaineet aiheuttavat erilaisia somaattisia haittavaikutuksia. Kannabistuottei-

den sekä muiden polttamalla ja nuuskaamalla käytettävien huumeiden haittavaikutuksia 

voivat olla keuhkotulehdukset, keuhkolaajentuma, syöpäriskin suureneminen, immuni-

teetin häiriöt, heikentynyt libido ja hedelmällisyys, suun limakalvovauriot, -sienitulehduk-

set, sekä -kuivuus. Lisäksi laihtuminen, unettomuus, aivoverenvuodot, aivojen mikroin-

farktit, aivoatrofia, epileptiset kohtaukset, nuha ja nenän väliseinän kuolio ovat mahdolli-

sia tunnusmerkkejä huumeiden käytöstä. Amfetamiinin, kokaiinin, opioidien ja muiden 

stimulanttien suonensisäisessä käytössä somaattisia haittavaikutuksia ovat etenkin 

maksatulehdukset (C- ja B-hepatiitti) sekä endokardiitti. (Käypähoitosuositus 2018.) Vas-

taanottotilanteessa erityistä huomiota tulisi lisäksi kiinnittää fyysiseen ulkonäköön, ihon 

kuntoon, anemiaan, keltaisuuteen, palovammoihin, sekä arpiin ja hematoomiin. Oireet 

kuten kuume, painonlasku, yöhikoilu ja yskä yli kahden viikon ajan voivat olla merkkejä 

tuberkuloosista. (EMCD 2010, 27-28.) 

HIV:n, virushepatiitin ja muiden infektioiden kliinisessä tutkimisessa injektiokäyttäjillä tu-

lisi kiinnittää huomiota myös seuraaviin asioihin: verenpaine, syke, rytmihäiriöt, suuon-
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telon ja hampaiden infektiot, laajentunut perna ja maksa, kuukautiset, raskaus, virtsaput-

ken eritteet ja turvonneet imusolmukkeet. Oireista ja kliinisistä havainnoista riippuen po-

tilas tulisi ohjata erikoissairaanhoitoon tarkempia tutkimuksia varten. (EMCD 2010, 27-

28.) 

4.3 Tartuntojen testaaminen ja testitulosten antaminen 

Henkilökohtaisen lääkärintarkastuksen tulisi aina sisältää vapaaehtoinen tartuntatautien 

testaus. Suoritettavat testit riippuvat potilaan oireista ja oireiden pituudesta. Potilaille tu-

lisi tarjota tarpeeksi tietoa, jotta he voivat antaa tietoisen suostumuksen osallistua tar-

tuntatautien kuten C-hepatiitin testaukseen. Heille tulisi kertoa syy miksi suositellaan C-

hepatiitin ja muiden tartuntojen testaamista, heidän oikeudestaan kieltäytyä testauk-

sesta, testauksen kliinisistä eduista suhteessa hoitomahdollisuuksiin, sekä testituloksien 

luottamuksellisesta käsittelystä. Testeistä kieltäytyminen ei vaikuta asiakkaan palvelui-

hin. Positiiviset tulokset testeistä saattavat edellyttää tietojen ilmoittamista kumppaneille 

tai muille, koska he ovat saattaneet olla alttiina tartuntataudille. Suostumus tulee tallen-

taa potilastietojärjestelmään. (EMCD 2010, 29.) 

Chikovani ym. (2019) tutkimuksessa tutkittiin sosiaalisia, rakenteellisia ja yksilöllisiä teki-

jöitä, jotka vaikuttavat C-hepatiitin testaukseen ja hoitomenetelmiin. Tutkimuksessa to-

dettiin, että testauspalvelujen käyttöön vaikuttaa perheen ja yhteisön tuki, leimaantumi-

sen pelko, vertaistuki sekä muut sosiaaliset normit tai asenteet. Muita vaikuttavia tekijöitä 

ovat poliittiset päätökset, ohjelman resurssit, palvelun käytön taloudelliset ja maantieteel-

liset esteet, hoidon laatu ja miellyttävä klinikkaympäristö. Yksittäisiin tekijöihin kuuluvat 

tiedot, asenteet ja uskomukset C-hepatiittitartunnasta, eliminointiohjelmasta ja C-hepa-

tiitin hoidosta, potilaan motivaatio ja halukkuus, yleinen elämäntapa ja huumeiden käyt-

täminen, maksukyky ja tyytyväisyys palveluihin. 

Testit, jotka olisi sisällytettävä tavanomaiseen testaukseen kaikille injektiokäyttäjille rutii-

ninomaisessa lääkärin tarkastuksessa ovat serologinen testaus: HIV, A-, B-, C- ja D-

hepatiitti. Jos on todisteita kroonisesta tai äskettäisestä B-hepatiitista tulisi testata myös 

syfilis. Tämän lisäksi tulisi ottaa myös muita yleisiä verikokeita kuten CRP, hemoglobiini, 

leukosyytit sekä viljelynäytteet paiseista ja ihovaurioista ja lisäksi vielä biokemialliset tes-

tit kuten ALAT, ASAT ja bilirubiini. Tuberkuloositestit voivat olla tarpeellisia tutkia sellai-

silta henkilöitä, joilla on aiempi diagnoosi tai joilla tiedetään olevan kroonisia infektioita, 

kuten HIV-infektiot, B- tai C-hepatiitti-infektiot. (EMCD 2010, 30-35.) 
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Positiivisen C-hepatiittituloksen saaneen potilaan hoidon aloitusajankohtaa arvioitaessa 

on otettava huomioon potilaan hoitomyöntyvyys sekä sitoutuminen hoitoon ja sen toteut-

tamiseen. Potilaalle tulee kertoa, että kaikille C-hepatiitin hoitoon käytettävillä lääkkeillä 

on yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Ennen lääkehoidon aloittamista on sel-

vitettävä kaikki potilaan käyttämät lääkkeet ja niiden mahdolliset yhteisvaikutukset. Hoi-

dettaville on kerrottava, että aiemmin tuntemattomilla huumeilla voi olla yhteisvaikutuksia 

C-hepatiitti-lääkkeiden kanssa. C-hepatiittivasta-aine- ja nukleiinihappotesteistä negatii-

visen tuloksen saaneelle potilaalle tulee kertoa kuinka C-hepatiitti tarttuu, tartunnan saa-

misen jälkeisestä mahdollisesta kroonistumisesta ja tartunnan välttämisestä. (Blummer-

Korvenkontio ym. 9, 2019.) 

Potilasohjauksessa tulisi varmistaa, että potilas ymmärtää tulokset, virustartunnan mah-

dolliset pitkäaikaisvaikutukset ja tartuntariskin sekä kertoa terveyskeskusten ja muiden 

tahojen jatkoseurantapaikoista. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää käytettävissä oleviin 

hoito- ja tukipalveluihin. Potilasta tulisi rohkaista kehottamaan aikaisempia seksikump-

paneita tai tarvittaessa peheenjäseniä hakeutumaan testeihin. (EMCD 2010, 40.) 

4.4 Ennaltaehkäisy 

Välttämätön edellytys ennalta ehkäisevän työn onnistumiselle ovat riittävät tiedot C-he-

patiittitartunnasta ja sen aiheuttamasta maksatulehduksesta. Tietoa tulisi tarjota erityi-

sesti riskiryhmiin kuuluville, tartunnan saaneille, sekä heidän kanssaan työskentelevälle 

terveydenhuollon henkilöstölle. Tavoitteena on lisätä yleistä tietämystä taudista ja yksi-

lön tietämystä omasta tilanteestaan. Riskiryhmille tulisi tarjota esteetön pääsy C-hepa-

tiittitesteihin. Vuodesta 2004 alkaen tartuntatautilain velvoittamana kunnat ovat tarjon-

neet ruiskuhuumeidenkäyttäjille palvelua terveysneuvontapisteissä, joissa voi vaihtaa 

käytettyjä neuloja ja ruiskuja puhtaisiin, sekä testata itsensä HIV:lta ja hepatiitilta. C-he-

patiittitartunnat eivät ole siitä huolimatta lähteneet laskuun ruiskuhuumeidenkäyttäjien 

korkean C-hepatiitin esiintyvyyden vuoksi, sillä jo satunnainenkin pistovälineiden yhteis-

käyttö ylläpitää epidemiaa. (STM 2016, 13-14.) 

Vastaanotolla tutkimus- ja testausprosessin aikana asiakkaalle on annettava henkilökoh-

taisesti tietoa siitä, miten voidaan vähentää huumeisiin liittyvien infektioiden ja sukupuo-

liteitse tarttuvien infektioiden riskiä. Huumeiden käytön vähentäminen tai lopettaminen 

on turvallisin tapa estää huumeisiin liittyviä tartuntoja. Potilasta tulee ohjeistaa käyttä-

mään uutta (steriiliä) neulaa ja ruiskua joka kerta huumeita pistäessään ja muistuttaa, 
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ettei jaa huumausainevälineitä kenenkään kanssa. Lisäksi tulisi ohjata käyttämään kon-

domia ja välttämään seksiä useiden kumppaneiden kanssa. Suurin osa injektiokäyttä-

jistä tuntee huumeiden injektiokäyttöön liittyvät riskit, sairaudet ja sairauksien oireet. Siitä 

huolimatta vain pieni osa huumeiden käyttäjistä pyrkii hakeutumaan ajoissa hoitoon. 

(EMCD 2010; 41-42, 54-55.) 

Suurin osa huumeriippuuuden paranemisen esteistä liittyy hoidon saatavuuteen. Poti-

laan hakeutuessa hoitoon lääkäreiden tulisi ottaa hänet aktiivisesti mukaan hoidon suun-

nitteluun ja ongelmanratkaisuprosesseihin. Lääkärin vastuulla on ennen kaikkea moti-

voida potilasta luopumaan riippuvuutta aiheuttavasta käyttäytymisestä, eikä potilasta tu-

lisi missään nimessä syyllistää hänen tilanteestaan. (THL 2019c, 921.) 

Sublette ym. (2012) ovat tutkineet että potilailla, jotka noudattavat tiiviisti C-hepatiitti-hoi-

toa, on suuri todennäköisyys parantua C-hepatiitista. Tässä Australiassa tehdyssä tutki-

muksessa haastateltiin 10 lääkäriä ja 10 sairaanhoitajaa, jotka työskentelevät C-hepa-

tiittia sairastavien potilaiden parissa. Tutkimuksen mukaan noin puolet kaikista C-hepa-

tiitti-hoidetuista potilaista ei noudata hoito-ohjelmaansa, mikä saattaa vaarantaa hoidon 

tuloksia. Huonoon hoitoon sitoutumiseen voi olla lukuisia tekijöitä. C-hepatiittia sairasta-

vat potilaat elävät usein huonoissa sosioekonomisissa olosuhteissa, ilman perheen tai 

kumppanin tukea, ja monien on selviydyttävä esim. asumiseen ja sairauksiin liittyvistä 

haasteista. Lisäksi C-hepatiittihoitoa saavat ihmiset eivät useinkaan osaa etsiä tai eivät 

ole oikeutettuja saamaan tukea yhteisöpohjaisten organisaatioiden kautta. Syynä tähän 

voi olla mielenterveysongelmat, heikko lukutaito tai huonot kokemukset sosiaalisen tuki-

palvelun kanssa. Sairastuneet ihmiset voivat kohdata useita psykososiaalisia esteitä tart-

tuakseen hoitoon, joten hoitoon hakeutumisen helpottamiseksi ja hoidon keskeyttämisen 

estämiseksi tarvitaan terveydenhuollon ammattilaisia. Aikaisemmat tutkimukset ovat 

osoittaneet, että sosiaalinen tuki liittyy vahvasti hoitojärjestelmien noudattamiseen. Tut-

kimuksen mukaan C-hepatiittiasairastavat potilaat tarvitsevat ennen kaikkea konkreet-

tista, käytännöllistä ja emotionaalista apua sitoutuakseen hoitoon. Sairaanhoitajien mu-

kaan hoitajien puhelinsoitto säännöllisesti potilaille, lievensi potilaiden kokemaa stressiä, 

ja sai potilaat näin sitoutumaan paremmin hoitoon. 

Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdekeskuksessa oli vuosina 2017-2018 käynnissä 

pilottiprojekti ”C-hepatiitin hoito osana päihdepalveluita”. Projektissa oli tarkoituksena yh-

distää C-hepatiitin hoito korvaushoitoon, eli tässä tapauksessa sellaisiin palveluihin, 

joissa asiakkaat jo käyvät säännöllisesti. Tavoitteena oli, että päihderiippuvaiset saavat 
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saman mahdollisuuden C-hepatiitin hoitoon kuin muutkin ihmiset. Projektin muita tavoit-

teita oli saada käyttökokemusta uusista C-hepatiitin hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä, 

saada kokemusta C-hepatiitin hoidosta päihdepoliklinikalla erikoissairaanhoidon sijasta 

sekä hoitomallin rakentaminen perusterveydenhuoltoon ja päihdepoliklinikoille. Pilotissa 

10 korvaushoidossa käyvää potilasta saivat suun kautta käyntipäiviensä yhteydessä C-

hepatiitin hoitoon käytettäviä toisen polven virusspesifejä lääkkeitä. Vastuu potilaan so-

maattisesta soveltuvuudesta hoitoon, lääkityksen määräämisestä, hoidon kestosta ja 

korvaushoidon työntekijöiden kouluttamisesta oli erikoissairaanhoidon lääkärillä. Lisäksi 

lääkäri oli yhteydessä jokaiseen potilaaseen puhelimitse ennen hoidon aloittamista. Pro-

jekti käynnistyi lokakuussa 2017 ja maaliskuussa 2018 hoito oli päättynyt kuudelta poti-

laalta, joilta kaikilta oli saatu hävitettyä C-hepatiittivirus. Potilaat kokivat pilottiprojektin 

erittäin onnistuneeksi. Potilaiden toiveena oli, että myös heidän ystävillään ja läheisillään 

olisi mahdollisuus päästä hoidon piiriin. Haasteena pilotissa oli seurantalaboratorioko-

keiden ottaminen, joita ei onnistuttu ottamaan kaikilta potilailta. (Helsingin kaupunki 

2018, 12-18.) 

Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija Ville Haikio on tutkinut syventä-

vien opintojensa tutkielmassa Oulun Yliopistollisessa Keskussairaalassa vuosina 2011-

2013 C-hepatiitin hoidossa olleiden potilaiden esitietoja mm. päihdetaustasta, viruksen 

tartuntatavasta sekä hoitotuloksista. (Haikio 2018, 24.) Tutkimukseen osallistui yhteensä 

63 potilasta. 21:llä potilaalla oli mainintaa suonensisäisten huumeiden käytöstä. C-hepa-

tiitin tartuntatavoista löytyi suurta vaihtelua. 9,5%:lla syynä C-hepatiittiin oli suonen-

sisäisten huumeiden käyttö likaisella neulalla. Suurimmalla osalla potilaista, 54,0%, ei 

tartunnan lähdettä ollut tiedossa, mutta potilaat olivat kuitenkin käyttäneet suonensisäi-

siä huumeita. Yhteensä potilaita, joilla oli huumeidenkäyttöä esitiedoissa, eikä muuta se-

littävää syytä löytynyt tartunnalle oli 71,4%. (Haikio 2018, 30-32.) 
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5 KEHITTÄMISPROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 

WHO:n luoman C-hepatiittistrategian tavoitteena on saada vähennettyä krooniset hepa-

tiitti-infektiot nykyisestä 6-10 miljoonasta 0,9 miljoonaan sekä vähentää krooniseen he-

patiittiin kuolleiden määrä 1,4 miljoonasta alle 0,5 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä. 

Strategian tavoitteena on lisäksi se, että kaikilla C-hepatiitin kantajilla tulisi olemaan 

pääsy turvalliseen, kohtuuhintaiseen ja tehokkaaseen hoitoon. Strategiassa on tarkoitus 

hyödyntää uusia mahdollisuuksia, kuten yleisen tietoisuuden lisääminen hepatiitin kehi-

tyksestä, lääkkeet, diagnostiikka ja strategiaan sitoutumisen vahvistaminen terveyden 

tasapuolisuuden saavuttamiseksi koko maailmassa. (WHO 2016, 7.) 

Iso-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta saa-

vutetaan WHO:n C-hepatiitti-eliminointi ohjelman tavoitteet vähentää C-hepatiitin il-

maantuvuutta 90 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tutkimuksessa todettiin, että ny-

kyiset keinot eli neulanvaihtopisteet ja opioidikorvaushoito estävät huomattavan määrän 

C-hepatiittitartuntoja, ja niiden poistaminen todennäköisesti kaksinkertaistaisi seuraa-

vien 15 vuoden aikana esiintyvien uusien C-hepatiittitartuntojen määrän. Jos neulan-

vaihto-ohjelma ja opioidikorvaushoitotasot ylläpidetään, tarvitaan vain kohtuullisia C-he-

patiitti-hoidon määriä (18–43/ 1000 vuodessa) C-hepatiitin ilmaantuvuuden vähentä-

miseksi 90 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tutkijat korostavat tarvetta ylläpitää näi-

den interventioiden nykyistä tasoa ja välttä-mään ennaltaehkäisyrahoituksen vähentä-

mistä. (Ward, ym. 2018.)  Tämä edellyttää sitä, että tartunnan saaneista tulisi olla diag-

nosoituna 90 %, joista 80 % hoidetaan virusspesifisillä lääkkeillä. Tavoitteena on vähen-

tää merkittävästi uusien infektioiden syntyä. Eurooppalainen hoitosuositus toteaa, että 

kaikki hoitoa haluavat C-hepatiittiinfektion kantajat tulisi hoitaa, mikäli hoidolle ei ole 

vasta-aiheita. (Färkkilä 2018, 1655.) 

Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut vastaavasti Suomen C-hepatiitti-

strategian 2017-2019 ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta on ilmestynyt kansallisen 

hiv- ja hepatiittiasiantuntijaryhmän luoma valtakunnallinen hoitosuositus: ”C-hepatiitin 

hoitopolku, maksasairauden hoidosta infektion eliminaatioon”. Sosiaali- ja terveysminis-

teriön vuonna 2016 julkaiseman Suomen C-hepatiittistrategia tarkoituksena on tehostaa 

tartuntojen ennaltaehkäisyä, sekä yhdenmukaistaa testaus ja hoitokäytäntöjä koko 

maassa. Lisäksi tarkoituksena on saattaa tartunnan saaneet kattavasti seurannan ja hoi-



27 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ I Lehtonen Jonna 

don piiriin. Strategian pitkän aikavalin tavoitteeksi on asetettu kaikkien C-hepatiitin kan-

tajien hoito, uusien tartuntojen rajoittamiseksi. Keskeisin C-hepatiittitartuntoja kantava 

väestöryhmä on ruiskuhuumeiden käyttäjät, joista 70%:lla arvioidaan olevan C-hepatiitti-

vasta-aineita. Tartuntatautirekisterin mukaan C-hepatiittitartunnan saaneista henkilöistä 

on kuollut 17%. (STM 2016; 2, 10.) 

Uusia C-hepatiittitartuntoja on pyritty ehkäisemään kasvattamalla tietoisuutta viruksesta 

ja sen aiheuttamista maksasairauksista. Käytännössä tämä tapahtuu tarjoamalla tes-

tausta tartuntariskissä oleville, sekä vaihtamalla käytetyt pistovälineet puhtaisiin. Tar-

tuntatautilaki on vuodesta 2004 lähtien velvoittanut kuntia järjestämään ruiskuhuumeita 

käyttäville suunnattua terveysneuvontaa, sekä mahdollisuuden vaihtaa ruiskut ja neulat 

puhtaisiin. Tästä huolimatta uusien C-hepatiittitartuntojen määrää ei ole saatu käänty-

mään laskuun. C-hepatiittistrategia käsittelee tehostettuja toimenpiteitä uusien tartunto-

jen eh-käisemiseksi. Suomessa vastuu C-hepatiitti-infektion seulonnasta on  kunnilla pe-

rusterveydenhuollossa. Kunnissa mm. terveyskeskukset huolehtivat C-hepatiittitartunto-

jen ehkäisystä sekä seuraavat alueensa tartuntatautitilannetta. Ehkäisevä toiminta, tes-

tauksen tehostaminen sekä lääkehoidon aloittaminen laajemmalle potilasryhmälle vaatii 

huomattavat resurssit, sekä moninkertaistaa hoitoon tarvittavan rahoituksen. (STM 

2016, 3, 5, 10.)  

5.1 Toimintaympäristön kuvaus ja projektiorganisaatio 

Kehittämisprojekti tehdään Lietoon Härkätien terveyskeskukseen. Härkätien terveyspal-

velut kuuluvat Liedon, Marttilan ja Kosken kunnan asukkaille. Härkätien terveyskeskuk-

sen vastaanottopalveluissa työskentelee 22 lääkäriä ja 25 hoitajaa. Härkätien sosiaali- 

ja terveyspalvelujen tehtävänä on edistää ja seurata asukkaidensa terveyttä ja hyvin-

vointia. Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut perustuvat väestön tarpeisiin sekä katta-

vaan kokonaisarvioon kunkin asiakkaan kohdalla. Palveluita suunniteltaessa on pyrki-

myksenä ennakointi ja varhainen tuki. (Miikkulainen 2018, 3.)  

Liedon kunnan päihdepalvelut toteutetaan Liedossa Sarastuksen tiloissa, sekä Koski 

TL:n ja Marttilan terveysasemilla. Sarastuksen päihdepalveluihin kuuluvat mm. päihde-

vastaanotot, päihdearvioinnit ja korvaushoito. (Lieto, 2013.) Päihdeyksikkö Sarastuk-

sessa on viimeksi saadun tiedon (10/2020) mukaan, huumeiden korvaushoidossa kuusi 

potilasta, joista kolmella oli hoidettu C-hepatiitti. Kahden potilaan C-hepatiittivasta-aineet 
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olivat negatiiviset, joten heillä ei ollut tautia. Yhdellä potilaalla oli todettu olevan C-hepa-

tiitti, mihin ei oltu tuolloin hoitoa vielä aloitettu. 

Härkätien terveyskeskuksen potilaiden C-hepatiitin hoitoarvio ja hoito toteutetaan tällä 

hetkellä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa, gastroenterologian poliklinikalla, 

gastroenterologiaan ja infektiotauteihin erikoistuneiden lääkäreiden toimesta. Hoito on 

siirtymässä Härkätien terveyskeskukseen kevään 2021 aikana. 

Kehittämisprojektin ohjausryhmä koostuu Sarastuksessa työskentelevästä päihdehoita-

jasta, joka toimi myös työelämämentorin ominaisuudessa, Turun ammattikorkeakoulun 

opettajatuutorina toimivasta yliopettajasta, sekä ylemmän ammattikorkeakoulun opiske-

lijasta, jona toimin itse projektipäällikön ominaisuudessa. Projektiryhmään kuuluvat itseni 

lisäksi em. päihdehoitaja sekä Härkätien terveyskeskuksen lääkäri. Syksyllä 2020 kehit-

tämisprojektin ryhmä koki muutoksia kun mentorina toiminut päihdehoitaja vaihtoi työ-

paikkaa, ja putosi samalla koko projektista. Mentorina jatkoi syksystä eteenpäin Härkä-

tien terveyskeskuksen vastaanottopalveluiden ylihoitaja. 

Kehittämisprojekti tapahtuu käytännössä ns. kolmikantamallia toteuttamalla. Kolmikan-

tamallissa opiskelija opiskelee projektin johtamista ja hallintaa, toimien projektipäällik-

könä. Projektipäällikkönä opiskelijalla on vastuu oman kehittämisprojektinsa käynnistä-

misestä, projektiorganisaation muodostamisesta ja toiminnasta, projektisuunnitelman te-

kemisestä, prosessin etenemisestä ja kehittämistuloksista. Opettajatuutori vastaa opin-

näytetyön ohjauksesta, ja muodostaa opiskelijan ja työelämämentorin kanssa tiiviin oh-

jauksellisen tiimin yhdessä työelämän toimijoiden kanssa. (Ahonen 2015, 15.) Mentorin 

tehtävänä on antaa neuvoja, ohjausta ja tukea sekä rohkaista ja opastaa opiskelijaa. 

(Isotalo 2010, 10). 

5.2 Tavoitteet, tarkoitus ja tuotos 

Kehittämisprojektin tavoitteena on C-hepatiitti-tartunnan saaneiden tunnistaminen ja oh-

jaaminen hoidon piiriin, sekä uusien C-hepatiitti-tartuntojen ennaltaehkäisy Liedon kun-

nassa. Tavoitteena on, että nykyistä suurempi osa C-hepatiittipotilaista saisi tarvitse-

maansa hoitoa, jolloin HCV-tartunnan leviäminen saataisiin paremmin hallintaan ja vi-

ruksen leviäminen voitaisiin estää. 
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Keittämisprojektin tarkoituksena on tehdä C-hepatiitista tunnistettava niin terveyskeskuk-

sessa työskentelevien hoitajien kuin lääkäreidenkin keskuudessa. Tässä kehittämispro-

jektissa pyritään selvittämään Härkätien terveyskeskuksen hoitajien ja lääkäreiden tietä-

mystä C-hepatiitista sekä heidän kokemuksiaan C-hepatiittipotilaiden hoitoon ohjaami-

sesta. Näin saadaan tutkittua todellinen tarve ohjeistuksen tekemiselle. Tarkoituksena 

on saada tietoa myös Liedon alueen C-hepatiittipotilaiden kokemuksista liittyen hoi-

toonohjaukseen, hoidon saatavuuteen sekä hoitoon sitoutumiseen, sekä tietoa siitä, 

mikä potilaiden mielestä toimii ja missä olisi vielä kehittämisen varaa.  Kehittämisprojek-

tin konkreettisena tuotoksena syntyy ohjeistus ja hoitokaavio C-hepatiittipotilaiden tun-

nistamiseksi ja hoitoon-ohjaamiseksi. 
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6 KEHITTÄMISPROJEKTIN MENETELMÄT JA 

ETENEMINEN 

Opinnäytetyö pohjautuu tutkimuspainotteiseen kehittämistoimintaan. Sitä ohjaavia peri-

aatteita ovat siitä saatava hyöty ja toimivuus. Tutkimuspainotteisessa kehittämistoimin-

nassa korostuu erityisesti käytännönläheisyys. Siitä saatava tieto ei ole koskaan tutki-

muksen lopputulos vaan prosessi, jossa tieto rakentuu ihmisten välisessä vuorovaiku-

tuksessa. Tietoa kerätään kehittämistyön eri vaiheissa esimerkiksi haastattelemalla, vi-

deoimalla tai kyselemällä. Työn kehittämiseen tulee osallistua henkilöiden, jotka tekevät 

työtä, jotka käyttävät palveluita tai toimivat yhteistyökumppaneina. Työntekijöillä on sekä 

oikeus että velvollisuus osallistua muutoksen toteuttamiseen. Heidän osallistuessaan, 

kehittämisen lopputuloksesta saadaan luotettava. (Salonen ym. 2017, 38-39.) 

6.1 Kehittämisprojektin eteneminen 

Kehittämisprojekti etenee seuraavien vaiheiden kautta: 1. kehittämistarpeiden tunnista-

minen, 2. ideointivaihe, 3. suunnitteluvaihe, 4. toteutusvaihe, 5. tulos ja/tai tuotos, 6. ar-

viointivaihe ja 7. päätös, implementointi ja tulosten levittäminen. Usein kehittämistoimin-

nan eri vaiheet lomittuvat toisiinsa. (Salonen ym. 2017, 51.) 

Kuvio 1. Kehittämisprojektin eteneminen 

Tyypillisesti kehittämistyö etenee prosessimaisesti ja etenemisväyliä on useita. Alussa 

asetetut tavoitteet voivat muuttua prosessimaisen etenemisen aikana. Projektin arvioin-

nin kannalta on olennaista, että löydetään vastauksia hankkeen kannalta tärkeinä pidet-

täviin kysymyksiin. Arvioinnissa ei ole olennaista katsoa vain projektin tavoitteiden saa-

vuttamista, vaan havainnoida koko projektin prosessinomaista polkua. Arviointia tehtä-
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essä ei ole niinkään tärkeää, edustaako se puhtaasti jotakin lähestymistapaa, vaan olen-

naista on, että arvioinnilla pystytään vastaamaan hankkeen kannalta merkittäviin kysy-

myksiin. (Seppänen-Järvelä 2004, 19-23.) 

Tässä projektissa arviointitapana käytetään sisäistä arviointia. Yhtenä sisäisen arvioin-

nin välineenä käytetään itsearviointia, mikä kuuluu olennaisena osana kehittämistyöhön. 

Itsearvioinnissa toiminnan toteutuksesta vastaavat työntekijät arvioivat itse työtään. Ke-

hittämisprojektissa itsearviointi voi olla yksilön henkilökohtaista arviointia tai esim. tiimin, 

työyhteisön, asiakasryhmän tai projektin arviointia. (Seppänen-Järvelä 2004, 24.)Tässä 

kehittämisprojektissa lopullisen työn arvioinnissa on mukana koko projektiryhmä. Kehit-

tämisideoita kysytään lisäksi johtavalta ylilääkäriltä, jolla myös lopullinen työ hyväksyte-

tään. 

6.2 Kirjallisuuskatsaus osana kehittämisprojektia 

Kirjallisuuskatsauksessa kirjoittaja käy analyyttisesti ja arvioiden läpi omaan aihee-

seensa ja tutkimusongelmiinsa liittyvää aikaisempaa tutkimusta ja tieteellistä kirjalli-

suutta. Uuden tutkimuksen suunnan näyttäjänä toimii aiemmat tutkimukset aiheesta, kä-

sitteistöineen, tutkimusongelmineen ja lähdevalintoineen. Kirjallisuuskatsauksessa on 

kyse teoreettisesta perustasta, johon oma työ pohjautuu. (Koppa 2020.) Tämän kehittä-

misprojektin kirjallisuuskatsaus toteutettiin tekemällä hakuja Turun Ammattikorkeakou-

lun kirjaston Finnan tarjoamista tietokannoista. Hakuja tehtiin mm. Academic Search Eli-

testä, Cinahlista, Cochrane Librarystä, Elsevieristä, Google Scholarista, Medicistä, Med-

linesta, PubMedista ja Terveysportista. Lisäksi tietoa haettiin WHO:n sivuilta, STM:n si-

vuilta ja lukuisilta muilta nettisivuilta. Hakusanoina käytettiin mm. seuraavia hakusanoja: 

huume, huumeet, i.v.-huumeiden käyttäjät, C-hepatiitti, C-hepatiitin hoito, C-hepatiitin 

tunnistaminen, hoitoon ohjaaminen, C-hepatiittilääke, C-hepatiittistrategia, HCV jne. Sa-

moja hakusanoja käytettiin englanniksi englanninkielisissä tietokannoissa. Kaikki haut 

rajattiin ajallisesti vuosien 2000-2020 välille ja hakujen sisäänottokriteerinä oli aina ”full 

text”. (Liite 1). Artikkeleista on ensin luettu otsikot ja tämän jälkeen tiivistelmät. Tarkem-

paan tarkasteluun on tiedonhaussa valittu tutkimusartikkeleita tai väitöskirjoja, C-hepa-

tiittia ja sen hoitoa laajasti ja monipuolisesti käsitteleviä artikkeleita sekä huumeidenkäyt-

töä käsittelevää kirjallisuutta. Kirjallisuuskatsauksessa löydettyjä artikkeleita on hyödyn-
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netty tähän kehitämisprojektin loppuraporttiin, jos niissä on kuvattu C-hepatiittia, huu-

meita, hoitoon ohjausta tai C-hepatiitin hoitoa ja -lääkehoitoa. Opinnäytetyöhön valikoi-

tuneet tutkimukset on taulukoitu tämän raportin loppuun (liite 2). 
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7 TUTKIMUS OSANA KEHITTÄMISPROJEKTIA 

7.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 

Kehittämisprojektin yhteyteen kuuluu kaksi osatutkimusta. Toinen tutkimus on kvantita-

tiivinen kyselytutkimus ja sen tarkoituksena on selvittää Härkätien terveyskeskuksen 

avopalveluiden lääkärien ja hoitajien tietämystä C-hepatiitista, sen hoidosta ja hoitoon-

ohjauksesta. Toinen tutkimus on kvalitatiivinen haastattelututkimus ja sen tavoitteena on 

selvittää C-hepatiittihoidon läpikäyneiden potilaiden kokemuksia hoidosta. 

Tutkimuskysymyksen on oltava valittuun aiheeseen relevantti. Tutkimuskysymyksen laa-

juuteen vaikuttavat käytössä olevan kirjallisuuden resurssit ja määrä. Hyvä tutkimusky-

symys on riittävän tarkka, mutta se ei saa kuitenkaan olla liian suppea, jotta siihen on 

mahdollista löytää tietoa kirjallisuudesta. Suppealla kysymyksellä tietoa ei löydy tar-

peeksi, mutta liian laajalla kysymyksellä taas löytyy liikaa aineistoa ja sen käsittely muo-

dostuu ylitsepääsemättömäksi. Tutkimuskysymys on syytä pitää tarkasti mielessä koko 

prosessin ajan. (Stolt ym. 2016, 24-25.) 

 Tutkimusongelmat olivat seuraavat: 

1. Mitä tietoa lääkärit ja hoitajat tarvitsevat C-hepatiitti-infektiosta, kyetäkseen ke-

hittämään hoitoon ohjaustaitojaan? 

2. Miten C-hepatiitti-infektion sairastaneet potilaat kehittäisivät C-hepatiittihoitoa ja 

hoitoon ohjausta, niin että hoitoon hakeutumisen kynnys madaltuisi? 

7.2 Tutkimuksen kohderyhmä 

Tutkimuksen kohderyhmä muodostui Härkätien terveyskeskuksen vastaanottopalvelui-

den lääkäreistä ja hoitajista sekä päihdeyksikkö Sarastukseen hoitokontaktissa olevista 

C-hepatiitin sairastaneista ja hoidon läpi käyneistä potilaista. Strukturoidut lomakkeet 

kvantitatiivista eli määrällistä kyselytutkimusta varten jaettiin vastaanottopalveluiden lää-

käreille (n=22) ja hoitajille (n=25) heidän esimiestensä toimesta. Vapaaehtoiseen kyse-

lylomakkeen täyttämiseen heistä osallistui yhteensä 36 henkilöä. Päihdeyksikkö Saras-
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tuksesta saatiin siellä työskentelevän päihdehoitajan avulla vapaaehtoisesti kaksi C-he-

patiitin sairastanutta potilasta mukaan kvalitatiiviseen eli laadulliseen, puolistrukturoituun 

teemahaastatteluun. 

7.3 Kvantitatiivinen kyselytutkimus 

Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla selvitetään lukumääriin liittyviä kysymyksiä. Kvantita-

tiivinen tutkimus edellyttää tarpeeksi suurta ja edustavaa otosta. Tutkimusaineiston ke-

ruussa käytetään yleensä standardoituja tutkimuslomakkeita, joissa on valmiit vastaus-

vaihtoehdot. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla saadaan yleensä kartoitettua sen hetki-

nen tilanne, mutta ei pystytä selvittämään asioiden syitä. (Heikkilä 2014, 8.) Kyselytutki-

mus on etukäteen strukturoitu aineistonkeruumenetelmä, mikä perustuu lomakkeisiin. 

(Luoto 2009). Tutkijan tulee osata ottaa huomioon aika, halu ja taidot vastata kyselyyn, 

jotta kysely onnistuu mahdollisimman hyvin. Huolellisesti suunniteltu kyselylomake ja 

sen testaaminen vaikuttavat ratkaisevasti tutkimuksen onnistumiseen. Lomakkeen koh-

tuullinen pituus ja selkeä ulkoasu ovat tärkeitä, kun taas liian pitkä kysely on luotaan 

työntävä. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2010.) 

Lääkäreille suunnattuun tutkimukseen valikoitui tutkimusmenetelmäksi kvantitatiivinen 

kyselytutkimus, koska kvantitatiiviseen tutkimukseen on mahdollista ottaa enemmän 

vastaajia kuin laadullisesti suoritettavaan tutkimukseen. Lisäksi on helpompi toteuttaa 

monivalintakysymyksiä sisältävä kyselytutkimus suuremmalla vastaajajoukolle, kuin 

tehdä useita yksittäisiä haastatteluja. Kvantitatiivista kyselytutkimuslomaketta suunni-

tellsen toimi nyt näkyviin alkavalla allekirjoittaa mitä ihmettä essani pyrin ottamaan huo-

mioon vastaajien käytettävissä olevan rajallisen ajan, joten suunnittelin lomakkeesta 

mahdollisimman helposti ja nopeasti täytettävän. Tämä toteutettiin selkeillä ja lyhyillä ky-

symyksillä, sekä valmiiksi annetuilla vastausvaihtoehdoilla. Näin saatiin varmistettua 

mahdollisimman suuri vastajien määrä. Valmis kyselylomake käytiin projektiryhmän jä-

senten kesken huolellisesti läpi ja se todettiin toimivaksi ja sopivan mittaiseksi. Kyselylo-

makkeen mukaan liitettiin saatteeksi lomake (liite 3), jossa kerrottiin opinnäytetyöstä, 

heidän osallisuudestaan tutkimukseen, sekä siitä että kysely on täysin vapaaehtoinen. 

Kyselylomakkeet (liite 4) lähetettiin sähköpostitse sekä johtavalle ylilääkärille että ylihoi-

tajalle, jotka toimivat tässä tapauksessa kyselytutkimuksen yhdyshenkilöinä. Heidän toi-

mestaan lomakkeet tavoittivat tutkimukseen osallistuvien lääkärien ja hoitajien ryhmän. 
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Kyselytutkimukseen annettiin alun perin pari viikkoa vastausaikaa, mutta kaikki vastauk-

set eivät kuitenkaan tulleet perille toivotussa ajassa. Vastaamiselle annettiin lisäaikaa 

muutama viikko, jotta varmasti kaikki tutkimuskyselyyn osallistuvat ovat saaneet kysely-

lomakkeen ja ovat kerenneet vastaamaan siihen. Valmiit vastauslomakkeet palautettiin 

suljetussa kirjekuoressa takaisin projektipäällikölle.  

7.3.1 Kyselytutkimuksen analysointi 

Kvantitatiivisen tutkimuksen analyysilla on tarkoitus selvittää ja kuvata mm. ilmiöiden 

yleisyyttä ja esiintymistä numeraalisesti, tilastollisesti tai graafisesti. Kvantitatiiviseen 

analyysiin sisältyy erilaisia laskennallisia ja tilastollisia menetelmiä. Yleensä määrällinen 

analyysi aloitetaan tilastollisella kuvaavalla analyysillä, minkä jälkeen seuraa esim. riip-

puvuussuhteiden analysointi, tai erilaisten luokitteluiden tekeminen. Kvantitatiivisia ana-

lyysimenetelmiä käytettäessä olisi hyvä hahmottaa koko tutkimusprosessi jo etukäteen, 

sillä analyysimenetelmien eri vaiheet vaikuttavat toisiinsa. (Koppa 2015.) 

Tämän tutkimuksen määrällinen analyysi on tehty Exel-taulukkolaskentaohjelmalla. Ana-

lyysin aluksi laskettiin vastauslomakkeista vastanneiden henkilöiden kokonaismäärä 

sekä määrät ammattiryhmittäin, lääkärit ja hoitajat erikseen. Nämä suhteutettiin vastaan-

ottopalveluissa työskentelevien henkilöiden kokonaismäärään ja tästä laskettiin vastaus-

prosentit. Kukin kysymys ja vastaajien kokonaismäärä sekä lukumäärä ammattiryhmit-

täin laskettiin erikseen ja jokaisesta laskettiin lisäksi vastausprosentti. Vastaukset ilmoi-

tettiin yhden desimaalin tarkkuudella. Vastaukset päädyttiin ilmoittamaan pylväsdia-

grammien avulla niin, että samaan pylvääseen laitettiin sekä lääkärien että hoitajien vas-

taukset, kuitenkin niin että ne on erotettavissa toisistaan. Jokaisesta kysymyksestä muo-

dostui siis kolme eri pylvästä, eri vastausvaihtoehtojen mukaan. Lisäksi mukana oli yksi 

monivalintakysymys liittyen C-hepatiitin oireisiin. Tässä laskettiin jokaista oiretta kohden 

vastanneiden lukumäärä sekä vastausprosentti. 

7.4 Kvalitatiivinen haastattelututkimus 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus kerää tietoja, jotka pyrkivät kuvailemaan aiheita, 

kuten tutkittavan mielipiteitä ja näkökulmia. Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii tutkimaan kä-

siteltävää aihetta saadakseen selville tietoja ihmisten ajattelutavoista ja asenteista. (Sur-

vey Monkey.) Kvalitatiivinen tutkimus auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta ja sen 
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käyttäytymisen syitä. Laadullinen tutkimus sopii hyvin toiminnan kehittämiseen ja siinä 

on yleensä vain pieni määrä tutkittavia. (Heikkilä 2014, 8.) 

Haastattelu on yksi käytetyimpiä tiedonkeruutapoja, jossa tutkija ja haastateltava kes-

kustelevat tutkimusaiheeseen kuuluvista asioista strukturoidusti tai laveasti. Puolistruk-

turoidussa haastattelussa eli teemahaastattelussa kaikille haastateltaville esitetään sa-

mat tai lähes samat kysymykset samassa järjestyksessä. Puolistrukturoidussa haastat-

telussa voidaan myös vaihdella kysymysten järjestystä. Puolistrukturoitu haastattelu on 

sopiva haastattelumuoto kun halutaan tietoa juuri tietyistä asioista. (Saaranen-Kauppi-

nen & Puusniekka 2006.) 

Potilaille tehtävään tutkimukseen valikoitui tukimusmenetelmäksi kvalitatiivinen puo-

listrukturoitu haastattelu. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä valikoitui tutkimukseen osal-

listuvien henkilöiden pienen määrän vuoksi. Puolistrukturoitu teemahaastattelumene-

telmä valikoitui, koska haastattelusta haluttiin hieman vapaampi, eikä esim. valmiita vas-

tausvaihtoehtoja ollut tarpeen käyttää. Teemahaastattelu sopii myös hieman arempiin 

aiheisiin, joista haastateltavat eivät ole tottuneet puhumaan. (Kajaanin Ammattikorkea-

koulu). Haastattelututkimuslomakkeen teko aloitettiin miettimällä kysymyksiä, joihin tut-

kimuksella halutaan vastaus. Kysymykset järjesteltiin lomakkeelle loogisesti etenevään, 

hieman teemoja mukailevaan järjestykseen. Lomakkeeseen ei haluttu muita tunnistetie-

doiksi luokiteltavia kysymyksiä, kuin potilaan ikä. Tämän jälkeen haluttiin varmistaa että 

potilaalla on ollut C-hepatiitti. Seuraavat kaksi kysymystä käsittelivät hieman potilaan 

sairaustaustaa sekä potilaan C-hepatiitin hoitoa. Lopuksi kysyttiin riskikäyttäytymisestä 

ja C-hepatiitin uusiutumisesta. Haastateltavat valikoituivat tutkimukseen päihdehoitajan 

valitsemina, niiden potilaiden joukosta joihin päihdehoitajalla oli hoitokontakti ja jotka oli-

vat käyneet läpi C-hepatiittihoidon. Näiden potilaiden joukosta tutkimukseen saatiin vali-

koitua kaksi vapaaehtoista haastateltavaa. 

Tapaaminen haastattelua varten sovittiin päihdehoitajan välityksellä. Molemmat haastat-

telut pidettiin päihdeyksikkö Sarastuksessa, vapaana olevassa työhuoneessa, molem-

mat eri päivinä. Haastateltaville annettiin allekirjoitettavaksi suostumuslomake (liite 5), 

sekä lomake (liite 6), jossa kerrottiin opinnäytetyöstä, sekä heidän osallisuudestaan tut-

kimukseen. Heille kerrottiin myös, että haastattelu on vapaaehtoinen ja he voivat kes-

keyttää sen missä vaiheessa tahansa tai he voivat olla vastaamatta esitettyihin kysymyk-

siin. Haastattelut toteutettiin projektipäällikön toimesta paperilla olevien ennalta suunni-

teltujen haastattelukysymysten (liite 7) mukaisesti. Projektipäällikkö esitti kysymyksen 
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kerrallaan, johon haastateltava vastasi. Molemmissa haastatteluissa kävi niin, että vas-

taukset olivat niin laajoja, että yhden kysymyksen vastauksella saatiin vastaus useam-

paan kysymykseen. Haastatteluaineisto nauhoitettiin haastateltavien luvalla. Haastatte-

lujen käsittely aloitettiin litteroimalla molemmat haastattelut.  

7.4.1 Haastattelututkimuksen analysointi 

Aineisto analysoitiin jakamalla se osiin teemoittelun mukaisesti. Teemoittelu on luon-

nikas etenemistapa teemahaastatteluaineiston analysoimisessa, jossa aineisto voidaan 

litteroinnin jälkeen järjestellä teemoittain. Teemat saattavat muistuttaa aineistonke-

ruussa käytettyä teemahaastattelurunkoa, mutta näin ei aina ole. Joskus haastatteluai-

neistosta löytyy uusia teemoja, eivätkä haastateltavien käsittelemät aiheet välttämättä 

noudata suuniteltua järjestystä ja jäsennystä. Järjesteltäessä aineistoa teemojen mu-

kaan, kunkin teeman alle kootaan kustakin haastattelusta ne kohdat, joissa puhutaan 

kyseisestä teemasta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  

Haastattelukysymykset oltiin jaettu tiettyihin teemoihin ennen haastattelua ja aineistoa 

analysoitaessa kyseiset teemat löytyivät aineistosta. Näitä olivat: tutkimuksiin hakeutu-

minen, C-hepatiitin hoito, kokemukset hoidosta ja parannusehdotukset hoidon suhteen 

sekä tulevaisuuden näkymät. Haastateltavat kertoivat paljon myös omia henkilökohtaisia 

asioitaan ja kokemuksiaan, mitkä on litteroinnin yhteydessä rajattu pois aineiston ana-

lyysistä.  

7.5 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa vain, jos tutkimus on 

suoritettu hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Hyvän tieteellisen käytännön periaat-

teena on, että tutkimuksessa noudatetaan rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta. Tä-

män tulisi toteutua sekä tulosten tallentamisessa ja esittämisessä, että tutkimusten ja 

niiden tulosten arvioinnissa. (Varantola ym. 2013, 6.) Tutkijan toimilta edellytetään tun-

nollisuutta ja rehellisyyttä omaan oppialaan perehtyessään. (Kuula 2006, 30). Tutkimuk-

seen sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia tiedonhankintamenetelmiä 

sekä tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutkimuksessa tulee toteuttaa avoimuutta ja vas-

tuullisuutta tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. Muiden työt ja saavutukset tulee ottaa 
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vastaan kunnioittamalla niitä ja viittaamalla heidän julkaisuihinsa asianmukaisella ta-

valla. Tutkimus suunnitellaan, toteutetaan ja siitä raportoidaan tieteelliselle tiedolle ase-

tettujen vaatimusten mukaan. Tarvittavat tutkimusluvat tulee olla hankittu ennen tutki-

muksen aloittamista. (Varantola ym. 2013, 6.) Hyvän tieteellisen käytännön loukkauk-

sella tarkoitetaan epäeettistä ja epärehellistä toimintaa. Yksi tällainen loukkaus on plagi-

ointi eli luvaton lainaaminen. Plagiointi tarkoittaa jonkun toisen julkaiseman tutkimus-

suunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan esittämistä 

omana. (Varantola ym. 2013, 8-9.) Ihmistutkimuksen pääperiaatteena on, että tutkimusta 

ei tehdä salaa eikä vastoin tutkittavien tahtoa. Tulkintatavasta riippuu, miten yksityiskoh-

taista tietoa tutkimuksesta on annettava, keiltä suostumus on pyydettävä ja mitä poik-

keuksia hyväksytään. (Stakes 2005.) 

Tässä opinnäytetyössä noudatetaan rehellisyyttä ja luotettavuutta. Muiden tutkijoiden 

tekstit ja julkaisut on arvioitu parhaan mahdollisen tiedon ja ymmärryksen mukaan. Mi-

tään tekstejä ei ole plagioitu, eikä muiden tutkijoiden tietoja ole esitetty omana tietona. 

Tutkimuslupa Liedon kunnalta on haettu ja se on myönnetty. TYKS:n tutkimuseettiseltä 

toimikunnalta haettiin myös tutkimuslupaa, mutta heiltä saatiin vastaus, jonka mukaan 

tähän tutkimukseen ei heiltä vaadita lupaa. Tämän tutkimuksen on tarkoitus kunnioittaa 

ihmisarvoa, eikä ole tarkoituksena loukata ketään. Tutkimukseen osallistuminen oli va-

paaehtoista, eikä tutkimusta tehty vastoin tutkittavien tahtoa.  

Haastattelututkimukseen osallistuvilta ei kysytty ikää lukuun ottamatta muita tunnistetie-

toja. He kertoivat itse sen, mitä halusivat kertoa. Tutkittavat esiintyvät haastatteluissa 

nimettöminä. Ennen haastattelututkimuksen alkamista haastateltavilta pyydettiin kirjalli-

nen suostumus tutkimukseen. Tutkittaville kerrottiin, että tutkimuksen voi heidän halu-

tessaan lopettaa kesken, jos heille tulee tunne etteivät haluakkaan osallistua siihen. Tut-

kimuksesta saadut nauhoitteet litteroitiin lähes heti haastattelujen jälkeen ja litteroitu 

teksti tuhottiin analysoinnin jälkeen. Näin vältyttiin siltä ettei haastatteluaineisto joudu 

vääriin käsiin.  

Kyselytutkimukseen käytettävät haastattelut tehtiin haastattelulomakkeilla ja vastaukset 

annettiin nimettöminä. Ammattiryhmää lukuunottamatta muita tunnistetietoja ei tutkitta-

vilta kysytty. Tutkittavan tietosuoja ei siis vaarantunut missään kohtaa. Valmiit lomakkeet 

palautettiin suljetussa kirjekuoressa yhdyshenkilölle, joka toimitti ne projektipäällikölle. 

Projektipäällikkö ei kohdannut tutkittavia kasvotusten. Kyselylomakkeet analysoitiin lä-

hes heti kyselytutkimuksen jälkeen, ja alkuperäiset lomakkeet hävitettiin asianmukai-

sesti. Tutkimusten tulokset julkaistaan rehellisyyttä ja luotettavuutta noudattaen. 
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8 LÄÄKÄREIDEN JA HOITAJIEN 

KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 

Vastaanottopalveluiden henkilökunnalle suunnatun kyselytutkimuksen ensimmäiset 

kaksi kysymystä olivat vastaajien taustatietoja kartoittavia kysymyksiä. Kysymyksissä 

kysyttiin ammattiryhmää ja työkokemusta. Seuraavat neljä kysymystä käsittelivät henki-

lökunnan omaa näkemystä siitä, kuinka paljon he mielestään tietävät C-hepatiitista ja 

sen hoidosta. Loput kahdeksen kysymystä selvittivät henkilökunnan todellista tietämystä 

C-hepatiitista ja sen hoidosta. Kyselytutkimukseen vastasi 36 henkilökunnan jäsentä, 

joista 22/22 lääkäriä ja 14/25 hoitajaa. Lääkäreiden vastausprosentti oli täydet 100% ja 

hoitajien vastausprosentti 56,0%. Vastaukset on jaettu ammattiryhmän mukaan ja nämä 

on yhdistetty omiin vastauksen mukaisiin sarakkeisiinsa. 

8.1 Työkokemus 

Tutkimuslomakkeessa kysyttiin ensimmäisenä vastaajan työkokemusta terveydenhuol-

toalalla, ammattiin valmistumisen jälkeen. Vastaajien työkokemus jakaantui seuraavasti:  

 

Vastaajista 44,4%:lla on työkokemusta alle 5 vuotta, 19,4%:lla 5-10 vuotta ja 36,1%:lla 

yli 10 vuotta. Lääkärit olivat selkeästi työskennelleet alalla lyhyemmän aikaa kuin hoita-

jat. 63,6% lääkäreistä oli työskennellyt alalla alle 5 vuotta, kun taas hoitajista 64,3%:lla 

työkokemusta alalta oli yli 10 vuotta.  

14

4 4

2

3

9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

< 5 vuotta 5-10 vuotta > 10 vuotta

Työkokemus

Lääkärit Hoitajat



40 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ I Lehtonen Jonna 

8.2 Oma tietämys C-hepatiitista 

Seuraavassa kysymyksessä selvitettiin vastaajan omaa mielipidettä siitä, onko hänellä 

tarpeeksi tietoa C-hepatiitista.  

 

Vastaajista 19,4% oli sitä mieltä, että heillä on tarpeeksi tietoa C-hepatiitista, suurin osa, 

eli 61,1% oli sitä mieltä ettei ole tarpeeksi tietoa ja 19,4% ei osannut sanoa onko tar-

peeksi tietoa. Lääkäreistä jopa 68,2% myönsi, että tietämys C-hepatiitista on riittämätön, 

kun taas hoitajista 50% koki ettei ole tarpeeksi asiasta tietoa. 

 

Vastauk-
set 

Lääkärit Hoitajat Yhteensä (lääkärit + hoi-
tajat) 

Frekvenssi Frekfenssi 
% osuus 

Frekvenssi Frekvenssi 
% osuus 

Frekvenssi Frekvenssi 
% osuus 

Kyllä  4 18,2 3 21,4 7 19,4 

Ei 15 68,2 7 50,0 22 61,1 

En osaa 
sanoa 

3 13,6 4 28,6 7 19,4 

Yhteensä 22 100 14 100 36 100 
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8.3 C-hepatiitin tunnistaminen 

Kolmas kysymys käsitteli C-hepatiitin tunnistamista potilaan oireiden tai ulkoisen ole-

muksen perusteella 

 

Lääkäreistä 59,1% uskoo pystyvänsä tunnistamaan C-hepatiittia sairastavan potilaan 

hänen oireidensa/ulkoisen olemuksen perusteella, kun taas pienempi osa kokee ettei 

tähän pysty. Yksi lääkäreistä oli tunnistamisesta epävarma. Hoitajista puolet ei usko ky-

kenevänsä tunnistamaan C-hepatiittia sairastavaa potilasta oireiden perusteella. 21,4% 

uskoo tähän pystyvänsä ja loput 28,6% ovat epävarmoja kykenevätkö tunnistamaan C-

hepatiittia sairastavan potilaan. 

 

Vastauk-
set 

Lääkärit Hoitajat Yhteensä (lääkärit + hoi-
tajat) 

Frekvenssi Frekvenssi 
% osuus 

Frek-
venssi 

Frekvenssi 
% osuus 

Frekvenssi Frekvenssi 
% osuus 

Kyllä  13 59,1 3 21,4 16 44,4 

Ei 8 36,4 7 50,0 15 41,7 

En osaa 
sanoa 

1 4,5 4 28,6 5 13,9 

Yhteensä 22 100 14 100 36 100 
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8.4 Kuinka toimia jos epäilee potilaan sairastavan C-hepatiittia 

Seuraavalla kysymyksellä selvitettiin tietävätkö vastanottopalveluissa työskentelevät 

lääkärit ja hoitajat omasta mielestään, kuinka heidän tulisi toimia, jos epäilevät potilaan 

sairastavan C-hepatiittia.  

 

Suurin osa (77,8%) kyselyyn vastanneista tietää, kuinka toimia jos epäilee potilaan sai-

rastavan C-hepatiittia. Lääkäreistä yksi vastasi että ei tiedä miten toimia, mutta hoitajista 

kukaan ei vastannut, etteikö osaisi toimia kohdatessaan C-hepatiittia sairastavan poti-

laan. 19,4% henkilökunnasta eivät ole täysin varmoja osaavatko toimia tilanteen osu-

essa kohdalle. 

 

Vastauk-
set 

Lääkärit Hoitajat Yhteensä (lääkärit + hoi-
tajat) 

Frekvenssi Frekvenssi 
% osuus 

Frek-
venssi 

Frekvenssi 
% osuus 

Frekvenssi Frekvenssi 
% osuus 

Kyllä  18 81,8 10 71,4 28 77,8 

Ei 1 4,5 0 0 1 2,8 

En osaa 
sanoa 

3 13,6 4 28,6 7 19,4 

Yhteensä 22 100 14 100 36 100 
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8.5 C-hepatiitin hoito 

Seuraavassa kysymyksessä selvitettiin henkilökunnan tietämystä siitä kuinka C-hepatiit-

tia hoidetaan.  

 

Kaikista kyselyyn vastanneista 61,1% tietää kuinka C-hepatiittia hoidetaan. Hoitajista 

suurin osa (71,4%) tietää kuinka kyseistä sairautta hoidetaan ja lääkäreistä vastaava 

prosenttiosuus on 54,5%. Henkilökunnasta 38,9% joko ei tiedä kuinka C-hepatiittia hoi-

detaan, tai ei ole täysin varma asiasta. 

 

Vastauk-
set 

Lääkärit Hoitajat Yhteensä (lääkärit + hoi-
tajat) 

Frekvenssi Frekvenssi 
% osuus 

Frek-
venssi 

Frekvenssi 
% osuus 

Frekvenssi Frekvenssi 
% osuus 

Kyllä  12 54,5 10 71,4 22 61,1 

Ei 4 18,2 3 21,4 7 19,4 

En osaa 
sanoa 

6 27,3 1 7,1 7 19,4 

Yhteensä 22 100 14 100 36 100 
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8.6 C-hepatiitin yleisin tartuntatapa ja C-hepatiitti väestöryhmissä 

Seuraavissa kahdessa kysymyksessä on selvitetty vastanottopalveluiden henkilökun-

nalta heidän tietämystään C-hepatiitin yleisimmästä tartuntatavasta sekä missä väestö-

ryhmässä todetaan eniten C-hepatiittitartuntoja. Kysymykset olivat helppoja, ja oletus oli 

että terveydenhuollon ammattilaisista kaikki tietävät näihin vastauksen. 

Vastausvaihtoehdot ensimmäiseen kysymykseen tartuntatavoiksi olivat: veren välityk-

sellä, sukupuoliteitse ja pisara/kosketustartuntana. Kaikki vastaajat (100%) tiesivät oi-

kean vastauksen, että C-hepatiitin yleisin tartuntatapa on veren välityksellä. Vastaus-

vaihtoehdot toiseen kysymykseen väestöryhmiksi olivat: maahanmuuttajat, seksuaalivä-

hemmistöt, sekä ruiskuhuumeidenkäyttäjät. Vastaajista 100% tiesi tähän kysymykseen 

oikean vastauksen, eli eniten C-hepatiittitartuntoja todetaan ruiskuhuumeidenkäyttäjillä. 

8.7 C-hepatiittitartuntojen määrä Suomessa 

Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin Suomessa todettujen C-hepatiittitartuntojen mää-

rää. Vastausvaihtoehdot annettiin 10 000 tarkkuudella. Suomessa on vuosina 1994-

2019 ilmoitettu tartuntatautirekisteriin noin 33 000 C-hepatiittitapausta. (THL 2020). 

 

Suurin osa kaikista vastaajista vastasi, että todettuja C-hepatiittitartuntoja olisi n. 20 000, 

lääkäreistä 63,6% ja hoitajista 50% vastasi kysymykseen tämän keskimmäisen vaihto-

ehdon. Hoitajista vain kaksi tiesi kysymykseen oikean vastauksen ja lääkäreistäkin vain 
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kuusi. 19,4% kaikista vastaajista arvioi C-hepatiittia sairastavia olevan Suomessa kolme 

kertaa todellisuutta vähemmän. 

Vastauk-
set 

Lääkärit Hoitajat Yhteensä (lääkärit + hoi-
tajat) 

Frekvenssi Frekvenssi 
% osuus 

Frek-
venssi 

Frekvenssi 
% osuus 

Frekvenssi Frekvenssi 
% osuus 

n. 10 000 2 9,1 5 35,7 7 19,4 

n. 20 000 14 63,6 7 50,0 21 58,3 

n. 30 000 6 27,3 2 14,3 8 22,2 

Yhteensä 22 100 14 100 36 100 
 

8.8 C-hepatiittikantajien määrä Suomessa 

Seuraavaksi kysyttiin C-hepatiittia kantavien määrää. Suomessa arvioidaan olevan noin 

22 000 C-hepatiittiviruksen kantajaa. (Lumio 2019). Suurin osa C-hepatiittitartunnan saa-

neista jää viruksen kantajiksi, eli infektio kroonistuu. (THL 2019). 

 

Kaikista vastaajista suurin osa 47,2% tiesi C-hepatiitin kantajien määrän. Hoitajista oi-

kean vastauksen tiesi 64%. Lääkäreiden vastausprosentit jakautuivat lähes tasan kaik-

kien vastausvaihtoehtojen kesken. Lääkäreista 36% valitsi oikean vastausvaihtoehdon 

ja yhtä suuri määrä arvaili kantajia olevan jopa 100 000. 
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Vastaukset Lääkärit Hoitajat Yhteensä (lääkärit + hoi-
tajat) 

Frek-
venssi 

Frekvenssi 
% osuus 

Frek-
venssi 

Frekvenssi 
% osuus 

Frekvenssi Frekvenssi 
% osuus 

n. 10 000 6 27,3 2 14,3 8 22,2 

n. 20 000 8 36,4 9 64,3 17 47,2 

n. 100 000 8 36,4 3 21,4 11 30,6 

Yhteensä 22 100 14 100 36 100 
 

8.9 C-hepatiitin oireet 

C-hepatiitti on yleensä oireeton, mutta infektion alkuvaiheessa voi esiintyä seuraavia oi-

reita: ruokahaluttomuus, väsymys, kuumeilu, nivel- ja lihaskivut sekä ihon ja silmänval-

kuaisten keltaisuus. (THL 2019). Alkuun voi olla myös muutaman päivän pahoinvoinnin 

tunnetta, kuten muidenkin hepatiittiviruksien aiheuttamissa infektioissa. (Lumio 2019). 

Tähän kysymykseen annettiin 11 eri vastausvaihtoehtoa, joista sai valita yhden tai use-

amman C-hepatiittiin kuuluvan oireen. Oikeiden vastausten lisäksi, väärinä vaihtoeh-

toina, mitkä eivät kuulu C-hepatiitin oireisiin, olivat kutina, ihottuma, virtsaamisvaikeudet, 

päänsärky ja laihtuminen. Taulukossa on vasemmalla puolella esitetty C-hepatiittiin kuu-

luvat oireet, eli ns. oikeat vastaukset, ja vasemmalla puolella väärät vastausvaihtoehdot. 

 

Lähes kaikki vastaajat olivat valinneet useita vastauksia annetuista vaihtoehdoista. Ylei-

simpiä vastausvaihtoehtoja olivat keltaisuus, väsymys, kutina, kuumeilu ja pahoinvointi. 

Näistä kutina ei kuulu tyypillisiin C-hepatiitin oireisiin. Tyypillisiin ensisijaisiin oireisiin ei 
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kuulu myöskään laihtuminen, jonka 17 vastaajaa olivat ajatelleet liittyvän C-hepatiitin oi-

reisiin. Vain 5 vastaajaa valitsivat lihas- ja nivelkivut C-hepatiitin yleisimpien oireiden 

joukkoon, mikä olisi kuitenkin ollut yksi oikeista vastausvaihtoehdoista. 

Lääkäreistä C-hepatiitin yleisimmistä oireista tiesi keltaisuuden 77,3%, väsymyksen 

81,8%, kuumeilun 59,1%, pahoinvoinnin 77,3%, ruokahaluttomuuden 63,3% ja lihas- ja 

nivelkipujen 9,1%. Hoitajista vastaavat prosentit olivat: keltaisuus 85,7%, väsymys 

71,4%, kuumeilu 57,1%, pahoinvointi 21,4%, ruokahaluttomuus 35,7% sekä lihas ja ni-

velkivut 21,4%. 

Lääkäreistä osa ajatteli yleisimpiä oireita olevan myös kutina 59,1%, laihtuminen 54,5%, 

ihottuma 22,7% ja päänsärky 9,1%. Hoitajien vastavat prosentit olivat: kutina 64,3%, 

laihtuminen 35,7% ja ihottuma 7,1%. Hoitajista ei kukaan ajatellut päänsäryn liittyvän C-

hepatiitin oireisiin. Eikä kummastakaan ammattiryhmästä kukaan uskonut virtsaamisvai-

vojen myöskään liittyvän C-hepatiitin oireisiin. 

 

Vastaukset Lääkärit Hoitajat Yhteensä (lääkärit + 
hoitajat) 

Frek-
venssi 

Frekvenssi % 
osuus 

Frek-
venssi 

Frekvenssi % 
osuus 

Frek-
venssi 

Frekvenssi 
% osuus 

keltaisuus 17 15,0 12 21,4 29 17,2 

väsymys 18 15,9 10 17,9 28 16,6 

kuumeilu 13 11,5 8 14,3 21 12,4 

pahoinvointi 17 15,0 3 5,4 20 11,8 

ruokahalut-
tomuus 

14 12,4 5 8,9 19 11,2 

lihas- ja ni-
velkivut 

2 1,8 3 5,4 5 3,0 

       

kutina 13 11,5 9 16,1 22 13,0 

laihtuminen 12 10,6 5 8,9 17 10,1 

ihottuma 5 4,4 1 1,8 6 3,6 

päänsärky 2 1,8 0 0 2 1,2 

virtsaamis-
vaikeudet 

0 0 0 0 0 0 

Yhteensä 113 100 56 100 169 100 
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8.10 C-hepatiittitartunnan toteaminen ja hoito 

Seuraavista kahdesta kysymyksestä toinen käsitteli C-hepatiittitartunnan toteamista ja 

toinen C-hepatiitti-infektion hoitoa. Molempiin kysymyksiin annettiin kolme vastausvaih-

toehtoa. C-hepatiittitartunnan toteamisen kohdalla vastausvaihtoehdot olivat: virtsanäyt-

teestä, nenänielunäytteestä ja verinäytteestä. Kaikki vastaajat olivat tienneet tähän oi-

kean vastauksen, että tartunta todetaan verinäytteestä. C-hepatiitti infektion hoitami-

sessa oli vastausvaihtoehtoina: rokotteella, tablettilääkityksellä ja siihen ei ole hoitoa. 

Tähän kysymykseen kaikki lääkärit tiesivät vastauksen, että infektio hoidetaan tabletti-

lääkityksellä. Hoitajista 2 vastasi tähän, että C-hepatiittiin ei ole hoitoa ja loput vastasivat 

tablettilääkityksellä. 

8.11 Vastuu C-hepatiittiseulonnasta 

Kyselylomakkeen viimeisessä kysymyksessä selvitettiin henkilökunnan tietämystä siitä, 

kenellä on vastuu C-hepatiitin seulonnasta. 

 

Tähän kysymykseen osa henkilökunnan jäsenta vastasi ympyröimällä kaikki annetut 

vaihtoehdot. STM:n (2016, 10) julkaisemassa C-hepatiittistrategiassa mainitaan että: 

”Suomessa vastuu HCV-infektion seulonnasta on perusterveydenhuollolla (kunnat).” C-

hepatiitin hoito tulisi jatkossa toteuttaa paikoissa, missä infektiot todetaan, kuten perus-

terveydenhuollossa, vieroitus- ja korvaushoitoyksikössä, sekä i.v.-huumeita käyttävien 
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terveysneuvontapisteissä. (Blummer-Korvenkontio ym. 2019, 6). 62,7% kyselyyn osal-

listuneista vastasi, että vastuu C-hepatiittiseulonnasta on perusterveydenhuollolla. Hoi-

tajista yli 26% uskoi vastuun seulonnasta olevan päihde-/ sukupuolitautien poliklinikalla. 

Vastaukset Lääkärit Hoitajat Yhteensä (lääkärit + 
hoitajat) 

Frek-
venssi 

Frekvenssi % 
osuus 

Frek-
venssi 

Frekvenssi % 
osuus 

Frek-
venssi 

Frekvenssi 
% osuus 

Perustervey-
denhuolto 

21 65,6 11 57,9 32 62,7 

Erikoissairaan-
hoito 

5 15,6 3 15,8 8 15,7 

Päihde- ja su-
kupuolitau-
tien polikli-
nikka 

6 18,8 5 26,3 11 21,6 

Yhteensä 32 100 19 100 51 100 
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9 POTILAIDEN HAASTATTELUTUTKIMUKSEN 

TULOKSET 

Potilaiden haastattelututkimuksessa korostuvat viisi pääteemaa. Taustatiedot, tutkimuk-

siin hakeutuminen, C-hepatiitin hoito, kokemukset hoidosta ja parannusehdotuksia hoi-

don suhteen sekä tulevaisuuden näkymät. Käytän tässä vastausten analysoinnissa po-

tilaista tunnisteita ”nuorempi” ja ”vanhempi”, haastateltavien henkilöllisyyden salaa-

miseksi. 

9.1 Tutkittavien taustatietoja 

C-hepatiittipotilaiden haastattelu aloitettiin tiedustelemalla potilaiden ikää, jotta saataisiin 

jotakin taustatietoa potilaista ja osattaisiin suhteuttaa haastattelun aikana esiin tulevia 

seikkoja ja tapahtuman kulkuja aikajanalle. Toinen haastateltavista oli haastatteluhet-

kellä 33-vuotias ja toinen haastateltavista 37-vuotias. 

Nuoremmalla haastateltavalla on ollut taustalla pitkäaikaista päihteiden käyttöä. Hän oli 

piikittänyt huumeita ensimmäisen kerran 13-vuotiaana ja 15-vuotiaana hän käytti huu-

meita päivittäin. Hän kertoi että kaikennäköistä oli tullut vedettyä, eikä aineiden puhtau-

desta ollut tietoa. 

Vanhempi haastateltavista oli nuoruusiällä käyttänyt amfetamiinia ja ekstasia, viikonlop-

puisin. Myöhemmin hän käytti usean vuoden ajan bentsoja, joiden käyttöön olisi toivonut 

lääkärien puuttuvan. 

”Mut ku niit vaa määrättiin ja määrättiin! Ne olis pitäny lopettaa ja hoitoon.”  

Molemmilla haastateltavilla oli ollut C-hepatiitti ja he olivat käyneet läpi C-hepatiittihoi-

don. Toinen oli saanut ns. ”puhtaat paperit” C-hepatiitin osalta keväällä ja toinen on ollut 

pari vuotta ilman C-hepatiittia, mutta edessä on vielä yksi C-hepatiittitesti. Nuorempi 

haastateltavista sairastui C-hepatiittiin yli 13 vuotta sitten, alle 20-vuotiaana ja vanhempi 

2 vuotta sitten, eli 35-vuotiaana. 
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9.2 Tutkimuksiin hakeutuminen 

Kysymykseen mistä tutkittavat alkoivat epäillä, että heillä on C-hepatiitti ja oliko jotakin 

oireita, nuorempi haastateltavista vastasi että epäili sairastavansa C-hepatiittia, koska 

monella kaverilla oli C-hepatiitti kenen kanssa hän käytti samoja neuloja. 

”Ensin ajattelin ettei oo C-hepatiittia. Myöhemmin ajattelin et on sama sairaus kun sulla. 

Mitä enemmä sekaisin on ni sitä herkemmin ottaa samoja välineitä, jos ei ole puhtaita tai 

omia välineitä.” 

Vanhempi haastateltavista ei osannut epäillä sairastuneensa missään vaiheessa. Kum-

mallakaan ei esiintynyt minkäänlaisia C-hepatiittiin liittyviä oireita missään sairautensa  

vaiheessa.  

”En epäillyt sitä koskaan, vaan sain tietää kaks vuotta sitten kun mun tytär kuoli, ni alettiin 

mun miehen kanssa käyttään suonensisäisesti ja mä sain sen siit ensimmäisestä ker-

rasta kun me otettiin.” 

Nuorempi haastateltavista sai tietää sairastavansa C-hepatiittia käytyään oma-aloittei-

sesti Millissä (terveysneuvontapiste Turussa, jossa sa mm. vaihtaa käytetyt ruiskut ja 

neulat puhtaisiin) testeissä. Kynnys oli matala, koska testaaminen oli ilmaista. Toinen 

haastateltavista testattiin hänen ollessaan Järvenpään päihdesairaalassa hoidossa. 

Testien tuloksissa C-hepatiitti oli positiivinen. 

Kysymykseen tiesivätkö läheiset huumeidekäytöstä tai heidän sairastumisestaan C-he-

patiittiin, nuoremman haastateltavan kaikki kaverit olivat päihteidenkäyttäjiä ennestään, 

joten he luonnollisesti tiesivät. Hänen äitinsä tiesi huumeiden käytöstä viimeisimmät 10 

vuotta tai pidempään, mutta C-hepatiitista sai tietää vasta noin neljä vuotta sitten. Toisen 

haastateltavan ystävät, kenen kanssa hän liikkui käyttäessään huumeita, myös luonnol-

lisesti tiesivät käytöstä. Hän pystyi kuitenkin salaamaan käytön omilta vanhemmiltaan ja 

sisaruksiltaan, ja he saivat tietää asiasta vasta todella myöhään. 

”Veljet pisti mut pöytään kertomaan vanhemmilleni siit asiasta, et nyt sä kerrot ja näytät 

käsivarsias. Se oli tosi rankka kokemus. Äiti itki ja isä oli hiljaa.” 

Vanhempi haastateltavista tiesi saneensa C-hepatiittitartunnan puolisoltaan, koska puo-

liso oli jo aikaisemmin käyttänyt suoneneisäisiä huumeita. Puoliso ei tiennyt kantavansa 
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C-hepatiittivirusta, mutta hakeutui myös testeihin, ja on nyt tullut hoidetuksi C-hepatiitin 

osalta. Myös nuoremman haastateltavan kaverit kävivät C-hepatiittitesteissä.  

”Kyllä ne kävi koska se on niin helppoa Millissä, samalla kun kävi hakemassa neuloja. 

Osa ei halunnut tietää, niin sitten on helppo sanoa ettei ole C-hepatiittia, kun ei ole käynyt 

testeissä. Se on vähän kaksipiippuinen juttu, jos antaa muiden käyttää omia neuloja ja 

tietää että on C-hepatiittiriski. Ei huumemaailmassa kauheasti muita ajatella. Ensin aja-

tellaan minää ja sitten tulee vasta kaikki muut. Ja yleensä ajatellaan hyötyä ennen kuin 

mitään muuta. Tietyt terveysvaarat ohittaa pääkopassa.” 

9.3 C-hepatiitin hoito 

Molempien haastateltavien C-hepatiitti hoidettiin Tyksissä. Positiivisten C-hepatiittites-

tien jälkeen nuorempi haastatetavista koki, että meni pitkä aika kun testien jälkee ei ta-

pahtunut mitään hoitoon pääsyn suhteen. Huumeidenkäyttö jatkui vielä testien jälkeen 

ja haastateltava hakeutui myöhemmin viimeisen kerran katkolle.  

”Sit mä satuin jostain kuulemaan että Tyksissä hoidetaan C-hepatiittia pois niiltä joilla ei 

ole riskiä sairastua uudelleen. Mä sit hain saman tien ja sit mä pääsin sinne hoitoon.”  

Toisen haastateltavan korvaushoitolääkäri ehdotti että haastateltava voisi hoitaa samalla 

C-hepatiitin pois.  

”Sit me otettii yhteyttä lääkäriin et hoidetaan pois se ja siit se sit lähti. Ensin oli hoitajan 

kanssa keskustelu ja sitten lääkärin kanssa. Lääkäri päätti että minä sovin siihen hoi-

toon.” 

Molemmat haastateltavat ovat olleet tyytyväisiä C-hepatiitin hoitoon ja kokivat että Tyk-

sissä oli hoitajilla ja lääkäreillä myös riittävästi aikaa keskustella heidän kanssaan. 

”Todella tyytyväinen, niin kivuttomasti se hoito kävi. Se oli niin helppo jotenkin. Olen ää-

rettömän onnellinen siitä.” 

 ” Lääkkeet haettiin Tyksin vierestä ja kotona niitä söin. Ja annettiin mulle puhelinnume-

rokin, että jos tulee jotain kysyttävää tai ihan mitä vaan niin voi soittaa.” 
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C-hepatiitin lääkehoidosta oli vaihtelevia kokemuksia haastateltavien välillä. Vanhem-

malle haastateltavista ei tullut minkäänlaisia oireita lääkkeestä, kun taas toiselle tuli voi-

makasta huonovointisuutta. Tämän seurauksena hän oli yhteydessä hoitavaan tahoon 

ja lääkkeen ottoaika päätettiin siirtää aamusta iltaan. Lääkkeiden lopettaminen ei kuiten-

kaan käynyt hänen mielessään. 

”Tunti lääkkeen ottamisen jälkeen tuli neljä tuntia sellaista huonoa oloa, että koko ajan 

oksetti. Sitä kesti noin 1,5-2 kuukautta. En yhtään ihmettele jos joku lopettaisi kesken, 

koska se oli aika väsyttävää.” 

Toinen haastateltavista koki matkan Liedon suunnilta Tyksiin olleen hankala kulkea, 

mutta oli tyytyväinen ettei matkaa tarvinnut joka päivä kulkea. Toinen haastateltavista ei 

kokenut matkan suhteen olleen mitään ongelmia.  

9.4 Kokemuksia hoidosta sekä parannusehdotuksia hoidon suhteen 

Molemmat haastateltavat ovat nyt lopettaneet huumeiden käytön ja kokeneet C-hepatiit-

tihoidon hyödylliseksi. Molemmat olisivat tarvittaessa valmiita käymään hoidon uudel-

leen läpi, mutta eivät usko että sellaista joutuvat enää tekemään. 

”Nyt oon saanu koko elämän järjestykseen. Nyt on tyttö kotona vihdoin ja viimein. (Oli 

ollut huostaanotettuna). Tää o maailman ihanint ainaa, me ollaan niinko niin onnellisia 

täl hetkellä, ettei mikään oo ihanampaa.” 

Molemmat haastateltavat kokevat, että heitä kohdeltiin hoidon aikana hyvin. 

”Emmä usko et misää vaihees o sellast ollu (huonoa kohtelua). C-hepatiitin saa nykyään 

aika vaikeesti ilman päihteiden käyttöö, kyl varmaa suurin osa on päihteidenkäyttäjiä. 

Kai se oma käytös vaikuttaa aika paljo siihe miten sua kohdellaan.” 

”Mua on niin hienosti kohdeltu. Ja varsinkin Sarastuksen päihdehoitaja, maailman paras 

ihminen. Oon täydellist hoitoo saanu. Ei oo mitään pahaa sanottavaa.” 

Nuorempi haastateltavista koki, että puoli vuotta oli liian pitkä aika odottaa hoidon aloi-

tusta hoitoon hyväksymisen jälkeen. Lisäksi olisi ollut helpompaa jos C-hepatiittilääkkeet 

olisi saanut haettua esim. yhdellä kertaa.  
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”Sitä mä en oikeen ymmärtänyt, kun ne lääkkeetkin haetaan jostain muualta niin ei voi 

olla mitenkään henkilöstöön liittyviä juttuja. Siinä saattaa olla se kun on asiakasryhmänä 

päihteidenkäyttäjät ja niillä vaihtuu mielipiteet tosi usein niin tollanen odottelu on var-

maan ihan fiksuakin. Mutta ei tarvitsis olla noin pitkä.” 

9.5 Tulevaisuuden näkymät 

Kumpikaan haastateltavista ei näe mahdollisuutta, että huumeidenkäyttö alkaisi uudel-

leen. Näin ollen ei myöskään suurta C-hepatiittitartuntariskiä ole olemassa. 

”Välillä tulee nykyään enään tosi harvoin ajatuksia, että vois jotain ottaa. Ei tarvi ku alle 

kymmenen sekuntia järkeillä sitä pääkopassaan, ku tajuu et mitä mä edes ajattelen.” 

”Joka päivä tulee enemmän vahvuutta, mä koen olevani niin vahva jo. Mä juttelen paljon 

näistä asioista ihmisten kanssa ja puolison kanssa jutellaan näistä asioista ja hänellä on 

sama juttu. Kummallakaan ei ole ketään kavereita joka käyttää, et ne on jääny jo aikoja 

sitte. Kaks vuotta sitten ne jäi, ei tunneta ketään ketä käyttää. Nyt on hyvä aika elämässä. 

Ja ennen kun tuli jotain vastoinkäymisiä, ni otti siihe sen bentson. Nykyään mä osaan 

hoitaa iha eri taval itteeni. On paljon keinoja mitä pystyy käyttämään.” 
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10 PÄÄTELMIÄ TUTKIMUSTULOKSISTA 

Härkätien terveyskeskuksen vastanottopalveluissa työskenteleville henkilöille suoritetun 

kyselyn mukaan suurin osa koki, ettei heillä ole tarpeeksi tietoa C-hepatiitista. Tämän 

perusteella heille suunnattu C-hepatiittipotilaan tunnistamiseen ja hoitoon ohjaukseen 

liittyvä ohjeistus tulee tarpeeseen. 

10.1 Kyselytutkimuksen johtopäätökset 

Lääkäreistä 59,1% oli vastannut että osaa tunnistaa C-hepatiittia sairastavan potilaan 

oireiden tai ulkoisen olemuksen perusteella, joten sairastuneiden oirekuva on suurim-

malle osalle lääkäreistä tuttu. Hoitajat taas tarvitsevat enemmän tietoa potilaiden oireku-

vasta, koska 78,6% heistä oli vastannut ettei osaa tunnistaa tai ei ole varma.  

Kyselyyn vastanneista 77,8% tietää kuinka tulisi toimia, jos vastaanotolla kohtaa C-he-

patiittia sairastavan potilaan, joten hoitojärjestelyjen aloittaminen on Härkätien terveys-

keskuksen henkilökunnalla hyvin hallussa. Itse C-hepatiitin hoitaminen on etenkin lää-

käreille vieras asia, vain reilu puolet (54,5%) oli vastannut kyselyyn tietävänsä kuinka C-

hepatiittia hoidetaan. Tämä johtuu varmastikin siitä että C-hepatiitin hoito on uudistunut 

ja edennyt niin nopealla vauhdilla, ja Härkätien terveyskeskuksessa ei ole aiemmin hoi-

dettu kyseistä potilasryhmää C-hepatiittiin tarkoitetulla lääkityksellä. Tämä ei kuitenkaan 

selitä sitä, miksi kuitenkin hoitajista 71,4% tietää kuinka C-hepatiittia hoidetaan. Kyse-

lystä ei selviä ovatko hoitajat olleet esimerkiksi muissa paikoissa töissä, joissa kyseistä 

sairautta on hoidettu, vai ovatko he käyneet asiaa liittyviä koulutuksia.  

C-hepatiitin tartuntatapa ja väestöryhmänä huumeidenkäyttäjät olivat kaikkien vastaajien 

tiedossa. Nämä kysymykset olivat vastaajille todennäköisesti itsestäänselviä asioita, 

mitkä jokaisen terveydenhoitoalan henkilön tulisi tietää. C-hepatiitin kantajien arvioitua 

määrää Suomessa ei kovinkaan moni tiennyt. Suurin osa vastaajista (77,7%) arvioi mää-

rän olevan pienempi kuin se todellisuudessa on. C-hepatiitin oireista keltaisuus, väsy-

mys, kuumeilu ja pahoinvointi olivat vastausten perusteella yleisimmin C-hepatiittiin lii-

tettävät oireet, myös kutina liitettiin tyypillisten oireiden joukkoon vastauksissa, vaikka 

sitä ei suoralta kädeltä niihin kuulu. Lääkäreistä yli puolet liitti myös laihtumisen yleisim-

pien oireiden joukkoon, ja tämä onkin täysin ymmärrettävää, koska ruokahalun heikke-
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nemisen myötä seurauksena on laihtuminen. Kaikista vastaajista 86,1% ei mieltänyt li-

has- ja nivelkipujen liittyvän C-hepatiitin oireisiin, vaikka ne ovat yleisimpiä oireita. Vaikka 

läääreistä 59,1% ja kaikista vastaajista 44,4% uskoi tunnistavansa C-hepatiittipotilaan 

oireiden tai ulkoisen olemuksen perusteella niin C-hepatiitin oireet eivät siitä huolimatta 

olleet kaikille täysin tiedossa. Tämän tutkimuksen mukaan Härkätien vastaanottopalve-

luiden henkilökunta tarvitsee lisää tietoa erityisesti C-hepatiitin esiintyvyydestä, oireista 

sekä hoitamisesta. 

Tämän tutkimuksen perusteella päätin vielä selvittää työkokemuksen merkityksen tutki-

mustuloksiin, laskemalla kustakin eri työkokemusmäärästä lomakkeissa olevien oikeiden 

vastausten lukumäärän ja taulukoimalla vastaukset työkokemus sarakkeiden alle. Oikei-

den vastausten lukumäärät kartoitettiin kysymyksistä jotka liittyivät C-hepatiitin tartunta-

tapaan ja tartuntoihin sekä niiden määrään, C-hepatiitin kantajuuteen, oireisiin, tartunnan 

toteamiseen, hoitamiseen, sekä vastuuseen C-hepatiittiseulonnasta. Oirekysymyksen 

kohdalla katsoin vastaajan tienneen oikean vastauksen, jos oireluettelosta oikeista vas-

tausvaihtoehdoista on ympyröity yli puolet. Koko lomakkeesta oikeita vastauksia edellä 

mainituista kysymyksistä voi saada enintään 8 kappaletta. 

 

Kyselyssä kaikkiin kysymyksiin osasi vastata oikein 4 henkilöä, joista kolmella oli työko-

kemusta yli 10 vuotta. Seitsemän oikein vastauksia tuli yhteensa 6 kappeletta, joista nel-

jällä oli työkokemusta 5-10 vuotta. Kuusi oikein vastauksia oli 12 kappaletta ja näistä 

puolella oli työkokemusta yli 10 vuotta. Vähiten oikeita vastauksia, 5 kappaletta, tuli vas-

taajilta joiden työkokemus oli alle 5 vuotta. Tämän perusteella on pääteltävissä, että pi-

demmän työkokemuksen omaavilla voi olla enemmä tietoa C-hepatiitista ja sen hoidosta 
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kuin alalla lyhyemmän aikaa olleilla henkilöillä. C-hepatiittitietämys ei ole kuitenkaan suo-

raan verrannollinen työkokemuksen määrään. 

Vastauk-
set 

< 5 vuotta 5-10 vuotta >10 vuotta Kaikki työkoke-
mus  

Frek-
venssi 

Frek-
venssi % 
osuus 

Frek-
venssi 

 Frek-
venssi % 
osuus 

Frek-
venssi 

 Frek-
venssi % 
osuus 

Frek-
venssi 

Frek-
venssi 
% osuus 

5 oikein 6 37,5 4 66,7 4 28,6 14 38,9 

6 oikein 5 31,3 1 16,7 6 42,9 12 33,3 

7 oikein 4 25,0 1 16,7 1 7,1 6 16,7 

8 oikein 1 6,0 0 0 3 21,4 4 11,1 

Yhteensä 16 100 6 100 14 100 36 100 
 

10.2 Haastattelututkimuksen johtopäätökset 

Tutkimustulosten perusteella C-hepatiittia sairastavat henkilöt eivät aina itsekään tiedä, 

tai eivät osaa edes epäillä sairastavansa C-hepatiittia. Tartunnan voi saada ensimmäi-

sestä kerrasta käyttäessään yhteisiä huumausainevälineitä toisen henkilön kanssa. Tar-

tuttajan ei tarvitse olla itselle vieras henkilö, vaan voi olla jopa oma puoliso, joka ei myös-

kään osaa epäillä sairastavansa C-hepatiittia. Siksi olisi syytä testata kaikki i.v.-huu-

meidenkäyttäjät, jotta C-hepatiitin hävittäminen saataisiin mahdollisimman aukotto-

maksi.  

Huumeiden käyttäjät pystyvät salaamaan käyttönsä pitkään, jopa omilta lähesiltään. Tä-

män vuoksi terveydenhuollon tehtävänä on epäilyn herätessä tutkia potilas hänen suos-

tumuksellaan kokonaisvaltaisesti. Huumeidenkäyttäjä voi toimia itsekkäästi, ja käyttää 

yhteisiä välineitä muiden kanssa, vaikka tietää riskien olemassa olon ja sen että voi itse 

olla tartuttaja.  

Henkilön saatua positiivisen tuloksen C-hepatiittitesteistä, tulisi hoidon ja hoitosuhteen 

jatkuvuuden kannalta hänelle kertoa mitä tapahtuu seuraavaksi ja millaisella aikataululla, 

jotta hänelle ei jää kokemusta, että asia on unohdettu tai se ei ollutkaan merkityksellistä. 

Mahdollisesta hoidon aloituksen pitkittymisestä ja muista aikataulumuutoksista tulisi tie-

dottaa potilasta, kaiken vähäisenkin hoitoon liittyvän epävarmuuden minimoimiseksi. 

tässä tutkimuksessa C-hepatiittihoidon läpi käyneet potilaat olivat olleet todella tyytyväi-

siä saamaansa hoitoon ja olivat päättäväisesti sitoutuneet tähän.  
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Kumpikaan haastateltavista ei kokenut minkäännäköistä väheksyntää tai syrjintää päih-

detaustan tai tarttuvan taudin osalta, vaan molemmat kokivat terveydenhuoltohenkilö-

kunnan kohdelleen heitä hyvin. Pitkät lääkkeidenhakumatkat aiheuttivat toisinaan tur-

hautumista, mutta nyt hoidon siirtyessä lähemmäs asiakaskuntaa, Härkätien terveyskes-

kukseen, saadaan tämä asia paremmaksi. Lääkkeiden aiheuttamien mahdollisten hait-

tavaikutusten vuoksi, potilaat voivat tarvita terveydenhuoltohenkilöstöltä tukea ja tsemp-

pausta pystyäkseen suorittamaan hoidon läpi alusta loppuun. 
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11 KEHITTÄMISPROJEKTIN TYÖVAIHEET JA 

AIKATAULU 

Kehittämisprojekti aloitettiin syksyllä 2019. Kehittämisprojektille löytyi aihe ja projekti-

ryhmä Härkätien terveyskeskuksesta. Mentoriksi lupautui päihdeyksikkö Sarastuksen 

sairaanhoitaja. Projektipäällikön johdolla järjestettiin lokakuussa 2019 tapaaminen pro-

jektiryhmän kesken. Tapaamisessa mietittiin projektin sisältöä, pelisääntöjä, sekä suun-

niteltiin projektin etenemistä. Projektin lähtiessä liikkeelle, projektille haettiin lokakuussa 

2019 apurahaa Yrjö- ja Hanna säätiöltä kattamaan C-hepatiittipotilaiden lääkehoidon siir-

tymistä Härkätien terveyskeskukseen ja sen seurauksena lisääntyviä laboratoriokustan-

nuksia, lisäksi projektipäällikön ajatuksena oli saada injektiohuumevälineiden vaihto puh-

taisiin toteutettavaksi Härkätien terveyskeskuksessa. Huumeusainevälineiden vaihto 

katsottiin kuitenkin liian hankalaksi toteuttaa, ja se jäi vain ajatuksen tasolle. Apurahaha-

kemus ei tuottanut toivottua tulosta, joten projektiin sisällytettiin vain hoidon siirtymiseen 

tarvittava C-hepatiittipotilaiden hoito-ohjeistuksen laatiminen. Marraskuussa tutkimus-

lupa saatiin Liedon kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujohtajalta. Tämän pohjalta Turun 

Tienoo teki kehittämisprojektin alkuperäisestä suunnitelmasta lehtijutun marraskuussa. 

Tutkimuslupaa haettiin myös Turun Yliopistollisen Keskussairaalan (TYKS) eettiseltä toi-

mikunnalta, jonka mukaan tutkimuslupaa ei tarvita tämänkaltaiseen projektiin. 

Toisessa projektiryhmän tapaamisessa maaliskuussa 2020 projektipäällikkö esitteli pro-

jektisuunnitelmaa, kirjallisuuskatsausta sekä haastattelulomakkeiden raakavedoksia. 

Tapaamisessa pohdittiin työn tutkimuksellista osuutta, kuten missä, miten ja millä aika-

taululla haastattelut ja lomakekyselyt toteutetaan. Projektiryhmän välinen raportointi ja 

keskustelut tapahtuivat pääasiassa sähköpostien välityksellä. Sähköpostitse käytiin kes-

kustelua mm. työn etenemisestä, ja yhdessä pähkäiltiin vastaantulevia haasteita työn 

edetessä sekä sovittiin tulevia aikatauluja. Huhtikuussa 2020 valmis projektisuunnitelma 

käytiin myös esittämässä ja hyväksyttämässä Härkätien terveyskeskuksen johtavalla yli-

lääkärillä, joka hyväksyi suunnitelman ja tämän jälkeen projekti pääsi etenemään seura-

vaan vaiheeseen. 

Kesällä 2020 tehtiin tutkimushaastattelut kahdelle C-hepatiittia sairastaneelle ja hoidot 

läpi käyneelle potilaalle. Haastattelut sovittiin molemmat samaksi päiväksi, mutta toteu-

tettiin kuitenkin eri päivinä yksi kerrallaan, koska toinen haastateltavista ei päässytkään 
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tulemaan alun perin sovittuna ajankohtana. Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin muuta-

man päivän sisällä haastattelujen pitämisestä. 

Lääkäreille ja hoitajille tarkoitetut kyselylomakkeet saatiin jaettua ylilääkärin ja vastaan-

ottopalveluiden ylihoitajan toimesta alkusyksystä 2020. Kyselylomakkeet palautuivat sul-

jetuissa kirjekuorissa projektipäällikölle takaisin muutaman viikon sisällä. Projektipääl-

likkö aloitti vastausten analysoinnin lokakuun lopussa, kun kaikki haastattelulomakkeet 

olivat palautuneet täytettyinä takaisin. 

Haastattelujen ja lomakekyselyn perusteella projektipäällikkö aloitti C-hepatiittiohjeistuk-

sen kehittämisen (liite 8). Ohjeistukseen koottiin yleistä tietoa C-hepatiitista, ja erityisesti 

sellaista tietoa, mitä tutkimuksen perusteella tarvittiin. Ohjeistukseen lisättiin potilaiden 

haastattelussa ilmi tulleita seikkoja, lähinnä pysäyttävinä kommentteina. Internetistä et-

sittiin vielä aiheeseen liittyviä kuvia herättämään mielenkiintoa ohjeistuksen lukemiseksi.  

Projektipäällikkö kävi esittelemässä ohjeistuksen ensimmäistä versiota johtavalle ylilää-

kärille ja vastaanottopalveluiden ylihoitajalle. Tapaamisen perusteella ohjeistusta tiivis-

tettiin ja siihen lisättiin C-hepatiittipotilaan hoitopolku Härkätien terveyskeskuksessa. 

Tässä vaiheessa kävi myös selville että kehittämisprojektissa mukana ollu mentori oli 

vaihtanut työpaikkaa, joten uuden mentorin etsiminen alkoi. Vastaanottopalveluiden yli-

hoitaja lupautui mukaan kehittämisprojektiin ottamalla vastuun myös mentoroinnista.  

C-hepatiittipotilaan hoitopolun (liite 9) rakentaminen aloitettiin marraskuussa 2020. Hoi-

topolku käytiin yhdessä läpi työelämämentorin kanssa joulukuussa 2020 ja sitä päätettiin 

vielä muokata hieman. Tämän jälkeen tammikuussa 2021 hoitopolku saatettiin valmiiksi 

ja tehtiin se vielä IMS-ohjelmistolla. IMS oli minulle täysin vieras ohjelmisto, jota en ollut 

itse aikaisemmin koskaan käyttänyt. IMS-ohjelmistoa käytetään Härkätien terveyskes-

kuksessa prosessien kuvaamisen työkaluna. IMS-ohjelmistolla prosessikaavio sai uuden 

muodon, koska se tehtiin ns. uimaratamallin mukaisesti. Uimaratamallissa eri toimijat 

sijoitetaan eri radoille, jollain kaaviosta näkee kunkin toimijan roolin eri vaiheissa, sekä 

potilaan ja hänen asioidensa kulkeutumisen eri toimijoiden välillä. Prosessikaavioon li-

sättiin lokeroiden ”taakse” vielä lisätietoa eri vaiheista sekä niissä toimimisesta. Proses-

sikaavio saatiin lähes valmiiseen muotoon helmikuun alussa ja se hyväksytettiin opin-

näytetyön mentorilla. 

Helmikuussa 2021 lähes valmista opinnäytetyötä hiottiin vielä sen lopulliseen muotoonsa 

ja työ luetutettiin muutamalla ulkopuolisella henkilöllä. Valmis opinnäytetyö tuotoksineen 
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käydään esittelemässä Härkätien terveyskeskuksen vastanottopalveluiden henkilökun-

nalle tkevään/kesän 2021 aikana, kunhan Covid-19 pandemietilanne sen sallii. Henkilö-

kunta päättää itse hoitokaavion ja ohjeistuksen käyttöönotosta ja aikataulusta. 
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Kuvio 2. Kehittämisprojektin aikataulu 

Syyskuu 
2019

• Kehittämisprojektin aihe

• Projektiryhmän kokoaminen

Lokakuu 
2019

• Kehittämisprojektin sisällön ideointi

• Projektiryhmän kokoontuminen

• Apurahahakemus

Marraskuu 
2019

• Tutkimuslupa Liedon kunnalta

Joulukuu 
2019

• Kirjallisuuskatsauksen tekoa

Tammikuu 
2020

• Haastattelulomakkeiden suunnittelua

Maaliskuu 
2020

• Projektiryhmän tapaaminen: projektisuunnitelman, kirjallisuuskatsauksen ja 
haastattelulomakkeiden esittely

• Aikataulujen suunnittelua

Huhtikuu 
2020

• Projektisuunnitelman esittely Härkätien terveyskeskuksen johtavalle ylilääkärille

Kesäkuu 
2020

• C-hepatiittipotilaiden haastattelut

• Haastattelujen litterointi ja analysointi

Syyskuu 
2020

• Kyselylomakkeet lääkäreille ja hoitajille

Lokakuu 
2020

• Lomakekyselyn analysointi

Marraskuu 
2020

• Valmis C-hepatiittiohjeistus Härkätien terveyskeskukselle. Hoitokaavion tekeminen alkaa.

Helmikuu 
2021

• Valmis hoitokaavio. Työn viimeistely. 
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12 POHDINTA 

Suonensisäisten huumeiden käyttö on merkittävä ongelma ympäri maailmaa. Riski yli-

annostukseen, tulehduksiin ja tartuntatauteihin on suuri. Likaisten huumausainevälinei-

den välityksellä tarttuvia tauteja on useita, joista osaan on kehitetty rokote. C-hepatiittiin 

ei ole olemassa rokotetta. C-hepatiittitartunnan saamiseen on suurimmat riskit juuri suo-

nensisäisiä huumeita käyttävillä henkilöillä. Tartunnan saanut on usein tietämätön tar-

tunnastaan ja tämän seurauksena C-hepatiitti voi päästä vaurioittamaan maksaa ja joh-

taa maksakirroosiin tai maksasyöpään. Jos henkilö ei itse tunnista C-hepatiitin oireita, 

niin lääkärikäynnin yhteydessä asia tulisi viimeistään huomioida. Kunnilla on velvollisuus 

omalta osaltaan osallistua C-hepatiittiviruksen hävittämiseen, ja siihen pohjautuu myös 

tämä kehitämistyö. Vaikka terveyspalveluilla olisikin hyvät valmiudet tunnistaa ja hoitaa 

C-hepatiittiin sairastuneita potilaita, niin suurena ongelmana on kuitenkin se, että lähes-

kään kaikki i.v.-huumeiden käyttäjät tai C-hepatiittia sairastavat eivät hakeudu hoidon 

piiriin, jolloin C-hepatiitti pääsee leviämään.  

Haastatteluja tehdessäni pääsin hieman sisälle entisten huumeidenkäyttäjien maail-

maan ja ymmärsin, että huumemaailmaan ajautuminen voi lopulta olla hyvinkin pienestä 

asiasta kiinni. Sieltä pois pääseminen ei kuitenkaan tapahdu yhtä helposti. Jos huu-

meidenkäyttäjältä itseltä löytyy yhtään mielenkiintoa lopettaa huumeiden käyttö, niin jos-

kus C-hepatiitti-diagnoosin saaminen voi olla yksi pysäyttävistä ja lopettamiseen moti-

voivista tekijöistä. Haastattelemani henkilöt olivat molemmat erittäin tyytyväisiä huumei-

den käytön lopettamiseen sekä koko C-hepatiitin hoitoprosessiin.  

Potilaiden haastattelututkimuksen tulokset antoivat positiivisen kuvan heidän hoidos-

taan, sekä kokemuksistaan hoidon ja paranemisen suhteen. Haastateltavat tuntuivat ole-

van rehellisiä ja avoimia kertoessaan kokemuksistaan. Mitään kovin negatiivista ei hei-

dän kokemuksistaan tullut ilmi, joten ainakin hoito on heidän kannaltaan onnistunut hy-

vin. Haastateltavien määrä oli kuitenkin vain pintaraapaisu kaikista C-hepatiittihoidon lä-

pikäyneistä ihmisistä, joten tämä tutkimuksen yleistäminen kaikkiin C-hepatiittihoidon lä-

pikäyneisiin potilaisiin ei tule kyseeseen joten mielestäni tällä tutkimustuloksella ei ole 

tilastollista merkittävyyttä. Tutkimuskysymykseen ”Miten C-hepatiitti-infektion sairasta-

neet potilaat kehittäisivät C-hepatiittihoitoa ja hoitoon ohjausta, niin että hoitoon hakeu-

tumisen kynnys madaltuisi?” saatiin tämän tutkimuksen perusteella vastaus. C-hepatiitti-
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hoito tulisi saada lähemmäs käyttäjäkuntaa ja asioiden tulisi tapahtua joutuisammin po-

sitiivisen C-hepatiittituloksen jälkeen, jotta hoito pääsisi alkamaan nopeasti. Toinen 

haastateltavista olisi myös toivonut lääkäreiden puuttuvan aikaisemmin hänen bentso-

jensa käyttöön, eikä vain määräävän niitä hänelle lisää. Terveydenhuoltohenkilökunnan 

tulisi siis puuttua riippuvuuksiin, kuten lääke- ja huumeriippuvuuksiin myös entistä tehok-

kaammin. 

Lääkäreille ja hoitajille tehdyn lomakekyselyn kokonaisvastaajien määrä (76,6%) oli mie-

lestäni hyvä ja tästä saadaan selkeä kokonaiskuva Härkätien terveyskeskuksen vas-

taanottopalveluiden henkilökunnan C-hepatiittitietämyksestä ja osaamisesta. Lääkärei-

den vastausprosentti oli kiitettävä (100%), mutta hoitajien osalta vastausprosentti jäi toi-

vottua pienemmäksi (56%), joten heidän osaltaan tutkimustuloksia voidaan pitää vain 

suuntaa antavina. En tiedä onko tämänhetkinen maailmanlaajuinen Covid-19 pandemia-

tilanne vaikuttanut tutkimukseen osallistuvien hoitajien määrään, vai onko otos jostain 

muusta syystä jäänyt pieneksi.  

Osaan lomakekyselyn kysymyksistä vastaajat olivat ympyröineet useamman kuin yhden 

vastauksen, ja näiden kysymysten osalta vastausten analysointi oli haasteellista. Päätin 

kuitenkin laskea kaikki oikean vastausvaihtoehdon valinneet oikeiksi vastauksiksi, vaikka 

henkilö ei ole selkeästi ollut asiasta varma. Näiden kysymysten osalta tutkimustulokset 

voivat antaa virheellistä kuvaa. Uskon, että tutkimukseen vastanneet henkilöt ovat vas-

tanneet tähän itsenäisesti omilla tiedoillaa C-hepatiitista, eivätkä ole tarkistaneet oikeita 

vastauksia mistään ennen vastaamista. Kysymyslomakkeesta olisi voinut näin jälkeen-

päin ajateltuna tehdä vielä pidemmän ja haasteellisemman. Nyt kyselyyn oli tarkoituk-

sella valittu ehkä hieman liiankin helppoja kysymyksiä, mutta tällä saatiin kuitenkin sel-

vitettyä tutkittavaa asiaa. Kysymys C-hepatiitin oireista oli ehkä hieman harhaanjohtava 

joidenkin vastausvaihtoehtojen osalta. Eri lähteistä selviteltynä C-hepatiittiin ja huumei-

den käytöön yleensäkin liitetään runsaasti eri oireita, riippuen siitä kuinka pitkään potilas 

on käyttänyt huumeita ja kuinka pitkään sairastanut C-hepatiittia. Asiaan perehtyminen 

tarkemmin, ennen kyselylomakkeen laadintaa olisi varmasti muuttanut vastausvaihtoeh-

toja, etenkin oirekyselyn osalta. Pidän tätä kvantitatiivisen tutkimuksen tutkimusjoukkoa 

verrattain pienenä, joten en lähtisi yleistämään tutkimustuloksia muihin terveyskeskuk-

siin ja uskon että tilastollinen merkittävyys tällä tutkimuksella on kovin vähäinen. 

Tämän tutkimuksen perusteella saatiin kuitenkin myös toiseen tutkimuskysymykseen 

”Mitä tietoa lääkärit ja hoitajat tarvitsevat C-hepatiitti-infektiosta, kyetäkseen kehittämään 
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hoitoon ohjaustaitojaan?” vastaus. Lääkärit ja hoitajat tarvitsevat tietoja erityisesti C-he-

patiitin tunnistamisesta, oireista sekä hoitamisesta. 

Kehittämistyötä tehdessäni jäin miettimään keinoja, millä saataisiin tavoitettua useampia 

suonensisäisten huumeiden käyttäjäjiä. Yhtenä vaihtoehtona näin neulan- ja ruiskun-

vaihtopisteiden tuomisen lähemmäs käyttäjiä. Turun keskustassa toimii terveysneuvon-

tapiste Milli, jossa saa vaihdettua käyttövälineitä puhtaisiin, mutta tämä voi olla ympärys-

kunnissa asuville i.v.-käyttäjille liian pitkän matkan takana. Neulanvaihtopisteiden avaa-

misesta ympäryskuntiin voisi löytyä osa ratkaisua, vaikka se tuokin mukanaan omat 

haasteensa, kuten huumeidenkäyttäjien mahdollisen oleskelun neulanvaihtopisteen lä-

heisyydessä sekä hoitajien resurssikysymyksen. 

Tässä kehittämisprojektissa tuloksina syntyneet C-hepatiittiohjeistus ja hoitopolku poh-

jautuvat WHO:n ja THL:n C-hepatiittistrategiaan, sekä ECDC:n suositukseen. Hoitajien 

ja lääkäreiden kyselytutkimuksen tulokset sekä potilashastattelut toivat valmiiseen oh-

jeistukseen vielä omat lisänsä. C-hepatiittipotilaiden hoitopolusta pyrittiin tekemään tar-

peeksi selkeä ja mahdollisimman aukottomasti toimiva juuri Härkätien terveyskeskuksen 

henkilökunnalle. Tavoitteena oli että tuotos palvelee sekä potilaita että terveydenhuolto-

henkilökuntaa mahdollisimman hyvin, ja ylimääräisiltä aikaa vievien asioiden selvittä-

misiltä vältyttäisiin. 

Kehittämisprojekti on ollut aiheeltaan erittäin mielenkiintoinen ja saanut pohtimaan mo-

nia asioita liittyen huumeidenkäyttöö ja tartuntatauteihin. Työskentely kehittämisprojektin 

parissa on ollut toisinaan innostavaa ja vienyt mennessään, ja koko työ on meinannut 

laajentua aiheen ohi. Välillä taas on ollut hetkiä kun aika ei tunnu riittävän ja kiinnostus 

työtä kohtaan on ollut vähäistä. Kehittämisprojektiin on tuonut omat haasteensa se, että 

en ole itse aikaisemmin toiminut projektijohtajana missään projektissa, enkä ole myös-

kään tehnyt aikaisemmin minkäänlaisia tutkimuksia. Tämä kokemattomuus varmasti tu-

lee esiin esimerkiksi haastatteluiden ja kyselyiden toteuttamisessa ja analysoinnissa. Li-

säksi vallitseva Covid-19 pandemiatilanne on omalta osaltaan varmasti kuormittanut niin 

projektipäällikköä, kuin muitakin projektiin osallistuneita ja tähän projektiin annettu panos 

on ehkä jäänyt oletettua pienemmäksi kaikkien osalta. Toivottavasti kuitenkin sekä oh-

jeistus, että hoitopolku C-hepatiittipotilaan tunnistamisesta ja hoitoon ohjaamisesta tule-

vat käyttöön ja näin saataisiin kyseinen potilasryhmä paremmin hoidon piiriin.  
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Olisi mielenkiintoista saada tietää, kuinka hyvin haastatteluihin osallistuneet potilaat ovat 

pysyneet kuivilla ja kartoittaa heidän lähipiiristään mahdolliset C-hepatiittitapaukset. Li-

säksi itseäni kiinnostaa heidän taustansa, etenkin lapsuuden ja perhesuhteiden vaiku-

tukset siihen että he ajautuivat aikoinaan käyttämään huumeita. Tärkeimpänä jatkotutki-

musideana pidän kuitenkin sitä, kuinka tämän ohjeistuksen ja prosessikaavion laatimi-

nen parantaa C-hepatiittipotilaiden tunnistamista hoitajien ja lääkäreiden keskuudessa, 

sekä kuinka paljon sen seurauksena saadaan C-hepatiittipotilaita enemmän hoidon pii-

riin. 

Haluan kiittää projektissa mukana olleita henkilöitä, mentoriani ja projektiryhmää ohjeista 

ja tuesta. Kiitos myös tutkimukseen osallistuneille lääkäreille, hoitajille, haastatteluun 

osallistuneille henkilöille, että olette mahdollistaneet tämän kehittämisprojektin tekemi-

sen. 
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Kirjallisuushaku 

 
Tietokanta/tietolähde Hakusanat Rajaukset Osumien 

määrä/ 

hyödynnetty 

Helda huumeongelma + 
hoito 

 2000-2020 

fulltext 

32/1 

Julkari  c-hepatiitti 2010-2019 

fulltext 

178/ 2 

Elsevier chronic hepatitis c 
virus infection 

2010-2019 

review 
articles 

fulltext 

154/1 

Elsevier viral c hepatitis 2010-2019 

fulltext 

33/1 

Medic c-hepatiitti 2010-2020 

fulltext 

102/2 

Elsevier hepatitis elimination 2010-2019 

fulltext 

11/1 

Terveysportti c-hepatiitti Duodecim-
lehti 

72/4 

Google scholar c-hepatiitin hoito 2010-2019 148/1 

Ovid chronic hepatitis c 2010-2019 

full text 

english 

1532/1 

PubMed hepatitis c 2010-2020 

free full text 

21540/1 

Valto huumeidenkäyttäjä kaikki 
vuodet 

2/1 

Lisäksi tiedonhakua 
googlen kautta  

useita hakusanoja, 
mm. c-hepatiitti, 
huumeet, 
kehittämistyö, 
tutkimusmenetelmät 

kaikki 
vuodet 

Useita 
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Tutkimuksen / ke-

hittämistyön teki-

jät, 

tutkimusvuosi ja 

- paikka 

Tarkoitus Aineisto, aineis-

ton keruu 

Keskeiset tulok-

set 

Sublette, Victoria 

A.; Hopwood, Max; 

George, Jacob; 

Smith, Sian; Nichol-

son Perry, Kathryn; 

McCaffery, Kirsten; 

Douglas, Mark W. 

2012. New South 

Wales ja Victoria 

Selvittää mikä 

helpottaa C-he-

patiittipotilailla 

HCV-hoitoon ha-

keutumista ja 

hoito-ohjelman 

noudattamista. 

Haastattelututki-

mus, jossa haas-

tateltiin 10 lääkä-

riä ja 10 sairaan-

hoitajaa. 

Välineellinen tuki 

(konkreettinen, 

käytännöllinen ja 

emotionaalinen 

apu) oli erityisen 

tärkeä keino aut-

taa potilaita nou-

dattamaan pitkiä 

ja vaikeita hoitoja. 

Stvilia, Ketevan; 

Spradling, Philip R.; 

Asatiani, Alexander; 

Gogia, Maka; Kuta-

teladze, K., But-

sashvili, M., Zarkua, 

J., Tsertsvadze, T., 

Sharvadze, L., Ja-

paridze, M., Kuchu-

loria, T., Gvinjilia, 

L., Tskhomelidze, I., 

Gamkrelidze, A., 

Khonelidze, I., Ser-

geenko, D., Sha-

daker, S., Averhoff, 

F., Nasrullah, M., 

2018, Georgia. 

Raportti tiivistää 

Georgiassa vuo-

desta 2006 neu-

lan- ja ruiskun-

vaihto-ohjelmien 

tarjoamien HCV-

vasta-ainetes-

tien seuraamuk-

set/tulokset huu-

meidenkäyttä-

jien HCV-tartun-

noissa. 

Tätä analyysiä 

varten tarkistet-

tiin Georgian 

haittojen vähen-

tämisverkoston 

ohjelmatiedostot, 

jotta voitaisiin 

varmistaa HCV-

vasta-aineiden 

seulonta- ja posi-

tiivisuusmäärät  

Vuodesta 2015, 

neulanvaihtopis-

teissä suoritettu-

jen HCV-vasta-ai-

netestien määrä 

kasvoi lähes vii-

sinkertaiseksi ja 

positiivisten testi-

tulosten määrä 

kaksinkertaistui 

verrattuna vuosiin 

2006-2014. Posi-

tiivisten testitulos-

ten prosentti-

osuus on ollut las-

kussa sen jäl-

keen, kun elimi-

nointiohjelma 

käynnistettiin. 
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Tutkimuksen / ke-

hittämistyön teki-

jät, 

tutkimusvuosi ja 

- paikka 

Tarkoitus Aineisto, aineis-

ton keruu 

Keskeiset tulok-

set 

Chikovani, I., Om-

pad, D.C., 

Uchaneishvili, M., 

Sulaberidze, L., Sik-

harulidze, K., Ha-

gan, H., Van De-

vanter, N.L., 2019. 

Työssä tutkittiin 

sosiaalisia, ra-

kenteellisia ja 

yksilöllisiä teki-

jöitä, jotka vai-

kuttavat HCV-

testaukseen ja 

hoitomenetel-

miin. 

Tutkimuksessa 

tehtiin keskeisiä 

informaatiohaas-

tatteluja henki-

löille, joilla oli 

ensi käden tietoa 

hepatiitista. Tut-

kijat haastatteli-

vat yhteensä 

seitsemää henki-

löä C-hepatiitti 

ohjelman kehittä-

misestä ja toteu-

tuksesta. 

Tutkimuksessa 

todettiin, että 

HCV-testauspal-

velujen käyttöön 

vaikuttaa perheen 

ja yhteisön tuki, 

leimaantumisen 

pelko, vertaistuki 

sekä muut sosi-

aaliset normit tai 

asenteet. Muita 

vaikuttavia teki-

jöitä ovat poliitti-

set päätökset, oh-

jelman resurssit, 

palvelun käytön 

taloudelliset ja 

maantieteelliset 

esteet, hoidon 

laatu ja miellyt-

tävä klinikkaym-

päristö. 
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Tutkimuksen / ke-

hittämistyön teki-

jät, 

tutkimusvuosi ja 

- paikka 

Tarkoitus Aineisto, aineis-

ton keruu 

Keskeiset tulok-

set 

Sillanpää, M., Huo-

vinen, E., Virtanen, 

M.J., Toikkanen, S., 

Surcel, H-M., Julku-

nen, I., Brummer-

Korvenkontio, H., 

Liitsola, K., Salmi-

nen, M., Lappalai-

nen, M., Färkkilä, 

M. & Kuusi, M., 

2014, Suomi. 

Katsaukseen on 

koottu tietoa tar-

tuntatautirekis-

teriin vuosina 

1995−2013 il-

moitetuista 

HCV-tapauk-

sista. Tiedot ta-

pauksista on 

ryhmitelty mm. 

sukupuolen, ikä-

luokan ja sai-

raanhoitopiirin 

perusteella Suo-

men tilanteen 

kartoittamiseksi. 

HCV-tartunnan 

saaneiden kuol-

leisuutta on kar-

toitettu vuoden 

2013 ja perus-

kuolemansyitä 

vuoden 2011 

loppuun saakka.  

Raporttia varten 

on kerätty tietoa 

niin kirjallisuus-

katsauksella kuin 

eri henkilöiltäkin. 

Tietoa on saatu 

infektiosairauk-

sien erikoislää-

käreiltä, Suomen 

Punaisen Ristin 

Veripalvelusta, 

HUS:n Elinsiirto- 

ja maksakirur-

gian klinikalta, 

FimLabista ja 

VITA-laboratori-

osta. 

HCV-tartunta 

saadaan Suo-

messa useimmi-

ten nuorena, jol-

loin viruksen 

kroonisiksi kanta-

jiksi jäävät henki-

löt ovat alttiita 

useille sairauk-

sille tartuntaa 

seuraavien vuosi-

kymmenien ai-

kana.  
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Tutkimuksen / ke-

hittämistyön teki-

jät, 

tutkimusvuosi ja 

- paikka 

Tarkoitus Aineisto, aineis-

ton keruu 

Keskeiset tulok-

set 

Munuais- ja maksa-

liitto, A-klinikkasää-

tiö, AbbVie Finland 

ja MSD Finland, 

2015, Suomi. 

Tutkimuksen ta-

voitteena on sel-

vittää, millaisena 

eri sidosryhmät 

näkevät Suo-

men C-hepatiitti-

tilanteen ja mitkä 

keinot nähdään 

tärkeinä C-hepa-

tiitin ennaltaeh-

käisyssä ja tor-

junnassa. 

Tutkimusta var-

ten haastateltiin 

Sosiaali- ja ter-

veysministeriötä 

THL:sta, Helsin-

gin ja Uuden-

maan sairaan-

hoitopiiriä, Hel-

singin yliopistol-

lista keskussai-

raalaa, Turun yli-

opistollista kes-

kussairaalaa, Tu-

run ja Varkauden 

sosiaali- ja ter-

veystoimen 

edustajia, Kes-

kustan, Kokoo-

muksen, Perus-

suomalaisten ja 

SDP:n eduskun-

taryhmiä, 

ETENE:ä, Ehkäi-

sevän päihde-

työn EHYT ry:tä, 

A-klinikkasää-

tiötä sekä Munu-

ais- ja maksaliit-

toa. 

Haastatellut halu-

sivat lisätä sekä 

suuren yleisön 

että riskiryhmien 

ja terveydenhuol-

lon ammattilais-

ten tietoisuutta C-

hepatiitista, jotta 

useampi sairastu-

neista hakeutuisi 

testat-tavaksi, ja 

osaisivat välttää 

riskiä sairastua. 

Sairastuneita ha-

lutaan saada kes-

kusteluun, jotta se 

lisäisi ymmärrystä 

sairaudesta ja 

sen vaikutuksista. 
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Tutkimuksen / ke-

hittämistyön teki-

jät, 

tutkimusvuosi ja 

- paikka 

Tarkoitus Aineisto, aineis-

ton keruu 

Keskeiset tulok-

set 

Ward, Z., Platt, L., 

Sweeney, S., Hope, 

V.D., Maher, L., 

Hutchinson, S., Pal-

mateer, N., Smith, 

J., Craine, N., Tay-

lor, A., Martin, N., 

Ayres, R., Dillon, J., 

Hickman, M., Vick-

erman, P., 2018, 

Iso-Britannia 

Tutkia mitä tarvi-

taan, jotta Iso-

Britanniassa 

saavutetaan 

WHO: n HCV-

eliminointi ohjel-

man tavoitteet 

vähentää HCV-

ilmaantuvuutta 

90 prosentilla 

vuoteen 2030 

mennessä. 

Tutkimuksessa 

on käytetty dy-

naamista HCV-

tartuntamallia, 

joka sisältää em-

piiristä näyttöä 

haittojen vähen-

tämistoimenpitei-

den tehokkuu-

desta Tarkoituk-

sena on arvioida 

nykyisten neu-

lanvaihto-ohjel-

man ja opioidi-

korvaushoidon 

tehokkuutta 

HCV-tartuntojen 

kumulatiiviseen 

määrään kol-

mella Iso-Britan-

nian alueella. 

Nykyiset keinot 

estävät huomat-

tavan määrän 

HCV-tartuntoja, ja 

niiden poistami-

nen todennäköi-

sesti kaksinker-

taistaisi seuraa-

vien 15 vuoden 

aikana esiintyvien 

uusien HCV-tar-

tuntojen määrän. 

Jos neulanvaihto-

ohjelma ja opioidi-

korvaushoitotasot 

ylläpidetään, tar-

vitaan vain koh-

tuullisia HCV-hoi-

don määriä HCV-

ilmaantuvuuden 

vähentämiseksi 

90 prosentilla 

vuoteen 2030 

mennessä. 
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Tutkimuksen / ke-

hittämistyön teki-

jät, 

tutkimusvuosi ja 

- paikka 

Tarkoitus Aineisto, aineis-

ton keruu 

Keskeiset tulok-

set 

Wade, A., Doyle, J 

S., Gane, E., Sted-

man, C., Draper, B., 

Iser, D., Roberts, S 

K., Kemp, W., Pe-

trie, D., Scott, N., 

Higgs, P., Agius, P. 

A, Roney, J., Stoth-

ers, L., Thompson, 

A. J. & Hellard, M. 

E. 2019. Australia. 

Tutkimuksessa 

pyrittiin selvittä-

mään C-hepa-

tiitti-lääkkeiden 

tarjoamisen te-

hokkuutta pe-

rusterveyden-

huollossa verrat-

tuna erikoissai-

raalaan. 

Tutkimuksessa 

140 suonensisäi-

siä huumeita 

käyttävää poti-

lasta satunnais-

tettiin saa-maan 

lääkehoitoa joko 

perusterveyden-

huollossa tai sai-

raalassa. 

Tulosten perus-

teella terveysase-

malle ohjatuista 

potilaista 75% 

aloitti C-hepatiitti-

hoidon ja sairaa-

lassa olleista vain 

34%. Hoito oli te-

honnut terveys-

keskuksessa hoi-

detuista 49%:lla 

ja sairaalassa hoi-

detuilla 30%:lla 

kahdentoista vii-

kon seurannassa. 

Tutkimus tukee 

käytäntöä C-he-

patiitin hoitami-

sesta peruster-

veydenhuollossa. 
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Tutkimuksen / ke-

hittämistyön teki-

jät, 

tutkimusvuosi ja 

- paikka 

Tarkoitus Aineisto, aineis-

ton keruu 

Keskeiset tulok-

set 

Kaivola, T., Tam-

misto, M. & Ristola, 

M. 2001. Helsinki. 

Hankkeen avulla 

kartoitettiin huu-

meiden käyttä-

jien profiilia sekä 

interventiomah-

dollisuuksia 

päihdeongel-

maan somaatti-

sessa sairaala-

hoidossa. 

Haastattelututki-

mus HYKS:n in-

fektio-osastoilla 

hoidettavana ol-

leille huumeiden-

käyttäjille, (n=1 

5) joista neljä oli 

naisia. Teema-

haastattelu 

(n=4), osastohoi-

tosopimusmallin 

testaaminen, hoi-

tajien ja lääkä-

rien haastattelu 

kyselylomak-

keilla 

Huumeiden käyt-

täjillä on paljon 

terveydellisiä on-

gelmia. He olivat 

kiinnostuneita 

omasta ter-

veydestään. So-

maattinen sai-

raanhoito tarjoaa 

ainutlaatuisen 

mahdollisuuden 

yksilölliseen ter-

veysneuvontaan 

ja ohjaukseen. 

Somaattisen puo-

len työntekijät nä-

kivät huumehait-

tojen vähentämi-

seen johtavan 

neuvonnan kuulu-

van tärkeäksi 

osaksi työtään. 
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Tutkimuksen / ke-

hittämistyön teki-

jät, 

tutkimusvuosi ja 

- paikka 

Tarkoitus Aineisto, aineis-

ton keruu 

Keskeiset tulok-

set 

Helsingin kaupunki 

2017-2018. Hel-

sinki. 

Tarkoituksena 

oli yhdistää C-

hepatiitin hoito 

korvaushoitoon, 

eli sellaisiin pal-

veluihin, joissa 

asiakkaat jo käy-

vät säännölli-

sesti. Tavoit-

teena oli, että 

päihderiippuvai-

set saavat sa-

man mahdolli-

suuden C-hepa-

tiitin hoitoon kuin 

muutkin ihmiset. 

Projektiin otettiin 

10 korvaushoi-

dossa käyvää 

potilasta, jotka 

saivat suun 

kautta käyntipäi-

viensä yhtey-

dessä C-hepatii-

tin hoitoon käy-

tettäviä toisen 

polven vi-

russpesifejä 

lääkkeitä. 

Maaliskuussa 

2018 hoito oli 

päättynyt kuu-

delta potilaalta, 

joilta kaikilta oli 

saatu hävitettyä 

C-hepatiittivirus. 

Potilaat kokivat 

pilottiprojektin 

erittäin onnistu-

neeksi. 
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Tutkimuksen / ke-

hittämistyön teki-

jät, 

tutkimusvuosi ja 

- paikka 

Tarkoitus Aineisto, aineis-

ton keruu 

Keskeiset tulok-

set 

Haikio, V. 2018. 

Oulu. 

Tutkimus vuo-

sina 2011-2013 

C-hepatiitin hoi-

dossa olleiden 

potilaiden esitie-

doista mm. päih-

detaustasta, vi-

ruksen tartunta-

tavasta sekä 

hoitotuloksista. 

Tutkimukseen 

osallistui yh-

teensä 63 poti-

lasta. 21:llä poti-

laalla oli mainin-

taa suonen-si-

säisten huumei-

den käytöstä 

9,5 %:lla syynä C-

hepatiittiin oli suo-

nensisäisten huu-

meiden käyttö li-

kaisella neulalla. 

Suurimmalla 

osalla potilaista, 

54,0 %, ei tartun-

nan lähdettä ollut 

tiedossa, mutta 

potilaat olivat kui-

tenkin käyttäneet 

suonensisäisiä 

huumeita. Yh-

teensä potilaita, 

joilla oli huu-

meidenkäyttöä 

esitiedoissa, eikä 

muuta selittävää 

syytä löytynyt tar-

tunnalle oli 71,4 

%. 
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Tutkimuksen / ke-

hittämistyön teki-

jät, 

tutkimusvuosi ja 

- paikka 

Tarkoitus Aineisto, aineis-

ton keruu 

Keskeiset tulok-

set 

Averhoff, F., Laza-

rus, J.V., Ser-

geenko, D., Co-

lombo, M., Gamkre-

lidze, A., Tsertsvad-

ze, T., Butsashvili, 

M., Metreveli, D., 

Sharvadze, L., Hel-

lard, M., Gnes, S., 

Gabunia, T. & Nas-

rullah, M. 2019. 

Georgia. 

Tutkimuksessa 

määriteltiin 

HCV:n taakka 

maassa, tunnis-

tettiin tärkeim-

mät tartuntariski-

tekijät (injek-

tiolääkkeiden 

käyttö ja veri-

tuotteiden vas-

taanotto) ja tar-

tunnan saanei-

den väestöra-

kenne, mikä 

mahdollisti epi-

demian selkeän 

luonnehdinnan 

ja riskiryhmien 

tunnistamisen. 

Georgian C-he-

patiittia sairasta-

vat ihmiset.  

Ensimmäisen hoi-

tokierroksen jäl-

keen testatuista 

37 582 henkilöstä 

36 098 (96,1%) 

saavutti virologi-

sen vasteen: n. 

1327 henkilöä 

aloitti toisen hoito-

kierroksen. Huhti-

kuuhun 2019 

mennessä lähes 

60000 henkilöä oli 

aloittanut hoidon. 
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SAATESANAT VASTANOTTOPALVELUIDEN LÄÄKÄREILLE JA HOITAJILLE 

 

Olen toisen vuoden opiskelija Turun ammattikorkeakoulusta. Opiskelen YAMK-tutkin-

tona mielenterveys- ja päihdetyön kliiniseksi asiantuntijaksi.  Teen opinnäytetyötä ai-

heesta C-hepatiittipotilaan tunnistaminen ja hoitoon ohjaus. Opinnäytetyön idea pohjau-

tuu Maailman Terveysjärjestön (WHO, 2019) asettamaan tavoitteeseen C-hepatiitin 

(HCV) hävittämiseksi maailmasta vuoteen 2030 mennessä. 

 Tämän osatutkimuksen avulla on tarkoitus kartoittaa Härkätien terveyskeskuksen vas-

taanottopalveluissa työskentelevien lääkäreiden ja hoitajien tietämystä C-hepatiitista ja 

sen hoidosta. Tämän tiedon avulla voidaan laatia Härkätien terveyskeskuksen vastaan-

ottopalveluihin ohjeistus, jonka on tarkoitus toimia C-hepatiittipotilaan tunnistamisen ja 

hoitoon ohjaamisen tukena.  Toinen osa tutkimuksesta C-hepatiittia sairastaneiden hen-

kilöiden teemahaastatteluna. 

Toteutan tämän lääkäreille ja hoitajille suunnatun tutkimuksen aineiston keruun kysely-

tutkimuksena. Kyselylomakkeeseen vastaaminen on täysin vapaaehtoista, mutta tar-

peeksi laajan käsityksen saamiseksi toivon mahdollisimman monen osallistuvan tutki-

mukseen. Kyselyyn vastaaminen ei vie paljoa aikaa. Kyselylomakkeessa ei kysytä hen-

kilökohtaisia tunnistetietoja ja kaikki antamanne vastaukset käsitellään nimettöminä sekä 

luottamuksellisesti. Valmis opinnäytetyö julkaistaan internetissä osoitteessa 

www.theseus.fi.  

 

Kiitos ajastasi! 

Ystävällisin terveisin 

Jonna Lehtonen, lh, sh, kliinisen asiantuntijuuden YAMK-opiskelija 
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Kyselytutkimus C-hepatiitista 

 

Ammattiryhmä 

Lääkäri  Hoitaja 

 

Kuinka kauan olet työskennellyt alalla valmistumisesi jälkeen? 

<5v.  5-10v.  >10v. 

 

Onko sinulla mielestäsi tarpeeksi tietoa C-hepatiitista? 

Kyllä  Ei  En osaa sanoa 

 

Osaatko tunnistaa/ epäillä potilaan mahdollisesti sairastavan C-hepatiittia hänen ulkoisen 

olemuksensa/oireidensa perusteella? 

Kyllä  En  En osaa sanoa 

 

Tiedätkö kuinka sinun tulisi toimia, jos epäilet potilaan sairastavan C-hepatiittia? 

Kyllä  En   En ole varma 

 

Tiedätkö, miten C-hepatiittia hoidetaan? 

Kyllä  En  En ole varma 

 

Mikä on C-hepatiitin yleisin tartuntatapa? 

Veren välityksellä Sukupuoliteitse Pisara/kosketustartuntana 
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Missä väestöryhmässä todetaan eniten C-hepatiittitartuntoja? 

maahanmuuttajat seksuaalivähemmistöt ruiskuhuumeidenkäyttäjät 

 

Kuinka monella henkilöllä Suomessa on todettu C-hepatiitti? 

n.10 000:lla  n.20 000:lla  n.30 000:lla 

 

Kuinka paljon Suomessa arvioidaan olevan C-hepatiitin kantajia? 

n. 10 000  n. 20 000  n. 100 000 

 

C-hepatiitti on yleensä oireeton, mutta jos oireita on niin ne ovat: 

pahoinvointi  kutina  ihottuma   

väsymys  lihas- ja nivelkivut ruokahaluttomuus  

keltaisuus  kuumeilu   virtsaamisvaikeudet   

päänsärky  laihtuminen 

 

Miten C-hepatiittitartunta todetaan? 

virtsanäytteestä nenänielunäytteestä verinäytteestä 

 

Miten c-hepatiitti-infektiota hoidetaan? 

rokotteella  tablettilääkityksellä siihen ei ole hoitoa 

 

Kenellä on Suomessa vastuu C-hepatiittiseulonnasta? 

perusterveydenhuollolla  erikoissairaanhoidolla 

päihde-/sukupuolitautien poliklinikalla
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TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ I Lehtonen Jonna 

Suostumus C-hepatiitti-haastattelututkimukseen 

 

Minua on pyydetty osallistumaan haastattelututkimukseen, jossa selvitetään C-hepatiittia sairasta-

neen henkilön kokemuksia C-hepatiitin hoitoon liittyen. 

Olen saanut riittävästi tietoa tutkimuksesta ja sen yhteydessä suoritettavasta tietojen keräämisestä, 

käsittelystä ja luovuttamisesta. Tutkimuksen sisältö on kerrottu minulle myös suullisesti ja olen saa-

nut riittävän vastauksen kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiini. Minulla on ollut riittävästi aikaa 

harkita tutkimukseen osallistumista. 

Ymmärrän, että tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.  

Minulla on oikeus, milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimuk-

seen osallistuminen. Suostumuksen peruuttamisesta ei aiheudu minulle kielteisiä seuraamuksia, 

eikä se vaikuta asemaani terveydenhuollon asiakkaana. Olen tietoinen siitä, että suostumuksen pe-

ruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa. 

Allekirjoituksellani vahvistan, että osallistun tässä asiakirjassa kuvattuun tutkimukseen ja suostun 

vapaaehtoisesti tutkittavaksi.  

 

 

________________________   _________________________ 

Allekirjoitus     Päiväys 

 

 

_________________________   

Nimen selvennys   
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TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ I Lehtonen Jonna 

SAATESANAT C-HEPATIITTIHOIDOSSA OLLEILLE HENKILÖILLE 

 

Olen toisen vuoden opiskelija Turun ammattikorkeakoulusta. Opiskelen YAMK-tutkintona mielenter-

veys- ja päihdetyön kliiniseksi asiantuntijaksi.  Teen opinnäytetyötä aiheesta C-hepatiittipotilaan tun-

nistaminen ja hoitoon ohjaus. Tämän osatutkimuksen avulla on tarkoitus kartoittaa C-hepatiittia sai-

rastaneiden henkilöiden kokemuksia sairaudesta ja erityisesti sen hoidosta. Tämän tiedon avulla 

voidaan laatia Härkätien terveyskeskuksen vastaanottopalveluihin lääkäreille ja hoitajille ohjeistus, 

jonka on tarkoitus toimia c-hepatiittipotilaan tunnistamisen ja hoitoon ohjaamisen tukena. Toinen osa 

tutkimuksesta toteutetaan vastanottopalveluiden hoitajille ja lääkäreille heidän C-hepatiittitietämyk-

sensä kartoittamiseksi.  

Tämän tutkimuksen aineiston keruu toteutetaan teemahaastatteluna. Haastatteluun osallistuminen 

on täysin vapaaehtoista ja luottamuksellista. Tutkimuksessa noudatetaan terveydenhuollon ammat-

tihenkilöistä säädetyn lain pykäliä 16 ja 17 (laki potilasasiakirjojen laatimisesta, säilyttämisestä ja 

niihin sisältyvien tietojen salassapidosta sekä laki salassapitovelvollisuudesta). 

Haastattelu nauhoitetaan, jonka jälkeen haastattelija käy vastaukset läpi ja analysoi ne. Haastatte-

lussa ei kysytä henkilökohtaisia tunnistetietoja ja kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä sekä 

luottamuksellisesti. Haastatteluäänite tuhotaan välittömästi haastattelun purkamisen jälkeen. Valmis 

opinnäytetyö julkaistaan internetissä osoitteessa www.theseus.fi.  

 

Kiitos ajastasi! 

Ystävällisin terveisin 

Jonna Lehtonen, lh, sh, kliinisen asiantuntijuuden YAMK-opiskelija 
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Haastattelulomake C-hepatiittihoidossa oleille/oleville potilaille 

 

Ikä? 

Onko sinulla nyt tai onko sinulla ollut C-hepatiitti? 

 

Mistä epäilit sairastavasi C-hepatiittia? 

Tuliko sinulle jotain oireita?  Mitä oireita? 

Oliko joku läheisistäsi huolissaan terveydestäsi? 

Mistä olet saanut C-hepatiittitartunnan? 

 

Missä C-hepatiittiasi on hoidettu/hoidetaan? 

Miten hakeuduit/ pääsit C-hepatiittihoidon piiriin? 

Olitko jo aikaisemin jonkin hoidon piirissä? (esim. päihdehoito, korvaushoito…?) 

 

Oletko ollut tyytyväinen hoitoon kokonaisuutena? (lääkärissäkäynnit, verikokeet, lääkehoito…) 

Mitä hyvää hoidossa on ollut? 

Onko sinua kohdeltu hyvin? 

Onko hoitopaikka tarpeeksi lähellä ja helpon matkan päässä? 

 

Mitä huonoa hoidossa on ollut? 

Mitä parannettavaa hoidossa olisi? (henkilökunta, hoidon laatu, tehokkuus…?) 

 

Onko hoito ollut mielestäsi hyödyllinen? 

Onko C-hepatiitti uusinut?
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Olisitko valmis uuteen hoitoon, jos sinulla todettaisiin taas C-hepatiitti? 

Oletko muuttanut riskikäyttäytymistäsi C-hepatiitin suhteen? 

Haluatko kertoa vielä jotain hoitoosi/ hoidon laatuun liittyen tai toiveistasi hoidon suhteen? 
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KUINKA TUNNISTAN  

C-HEPATIITTIPOTILAAN JA OSAAN 

OHJATA HÄNET HOITOON? 
Ohjeistus härkätien terveyskeskuksen vastaanottopal-

veluiden lääkäreille ja hoitajille 
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Sisällysluettelo 
 

1. mikä on C-hepatiitti 

2. mistä tunnistaa c-hepatiitin 

3. c-hepatiittitartunnan ennaltaehkäisy 

4. yleisimmät suonensisäisesti käytettävät huumeet 

5. mahdollinen huumeidenkäyttäjä lääkärin vastaanotolla 

6. c-hepatiitin riskiryhmät 

7. miten toimia, jos epäilee potilaalla c-hepatiittia? 

8. testaaminen 

9. testien jälkeinen neuvonta 

10. c-hepatiitin lääkehoito 

11. vasta-aiheet lääkehoidolle 

12. yhteystietoja 

lähteet 
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1. Mikä on c-hepatiitti? 
C-hepatiitti on viruksen aiheuttama maksatulehdus. C-hepatiittivirus (HCV) on löy-

detty vuonna 1989. Sen esiintymisestä on tullut vakava kansanterveysongelma 

maailmanlaajuisesti. C-hepatiitti tarttuu veren välityksellä 3–4 miljoonaan ihmi-

seen vuosittain. 
 

Riskejä ovat i.v.-huumeiden käyttö, tatuointien otto, verensiirrot sekä suojaamatto-

mat sukupuolikontaktit. Sukupuolikontaktissa tartuttavuus on melko vähäinen. 

 

Suomessa C-hepatiitin kantajia joilla infektio on kroonistunut, on noin 22 000. Suo-

messa todetaan joka vuosi noin 1 100 uutta infektiota. 

 

Vuosina 1994–2019 tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu yhteensä noin 33 000 C-

hepatiitti-tapausta. Tartunnan saaneiden ja kroonista infektioita sairastavien 

määrä on todennäköisesti paljon suurempi C-hepatiittitartunnan oireettomuuden 

vuoksi.  

 

Vuonna 2019 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 1 187 uutta C-hepatiittitartuntaa. 

Eniten tartuntoja (34%) raportoitiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä 

(24/100 000).  

 

C-hepatiittiviruksen yleisin tartuntatapa on huumeiden pistoskäyttö (43 %). Seksin 

välityksellä tartunnan on saanut n. 8%, joista 51% oli naisilla. 

C-hepatiitti-vasta-aineiden esiintyvyyden arvioidaan olevan pistoshuumeita 

käyttävien keskuudessa erittäin korkea, noin 75%. 

 

 

”Mitä enemmä sekaisin on, niin sitä 

herkemmin ottaa samoja välineitä 

jos ei ole puhtaita tai omia väli-

neitä.” 

”Ei huumemaailmassa kauheasti 

muita ajatella. Ensin ajatellaan mi-

nää ja sitten tulee vasta kaikki 

muut. Ja yleensä ajatellaan hyötyä 

ennen kuin mitään muuta.
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2. Mistä tunnistaa c-hepatiitin? 
Läheskään kaikki C-hepatiittiin sairastuneet eivät saa oireita Suurin osa 85-90 % 

sairastaa taudin oireettomana. I.v.-huumeiden käyttäjistä 80%:lla on C-hepatiitti. 
 

Noin joka neljännelle C-hepatiittiviruksen saaneelle voi kehittyä joitakin seuraa-

vista oireista:  

- kuumeilu 

- väsymys 

- ruokahaluttomuus 

- nivel- ja lihaskivut 

- ihon ja silmän valkuaisten keltaisuus 

Tartunnoista 67 % on miehillä, joista suurin osa 20–39-vuotiaita. 

Ilmaantuvuus on korkein 20–24-vuotiailla (68/100 000). 

Suurin osa (85 %) tapauksista on todettu suomalaista alkuperää olevilla hen-

kilöillä. 

 

”Ei mitään oireita missään vaiheessa, tai ei 

ainakaan huomannut.” 

 

”Ei mitään, siinä se just olikin, ei mitään. Ei 

minkään näköisiä oireita, ihan perusterve 

koko ajan.” 

 

”En epäillyt sitä koskaan, vaan sain tietää 

kaks vuotta sitten kun mun tytär kuoli, ni 

alettiin mun miehen kanssa käyttään suonen-

sisäisesti ja mä sain sen siit ensimmäisestä 

kerrasta, kun me otettiin.”
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3. C-hepatiittitartunnan ehkäisy 
C-hepatiittitartuntoja voidaan ehkäistä välttämällä verialtistusta. 
 

Tärkeää on:   

- puhtaiden käyttövälineiden (neulat, ruiskut, lusikat, keittoastiat, suodattimet, 

vesi, hapettimet, kuivat- ja kosteuspyyhkeet) käyttäminen. 

 

o Likaisten välineiden yhteiskäyttö on suurin riskitekijä verivälitteisten in-

fektioiden kuten C-hepatiitin leviämiselle 

 

- puhtaiden välineiden käyttö tatuointeja, lävistyksiä ja akupunktiota tehtäessä 

 

- kondomin ja vesi- tai silikonipohjaisen liukuvoiteen käyttö etenkin anaalisek-

sissä 

 

- vapaaehtoiset ja luottamukselliset tartuntatautitestaukset, kuten HIV, C-hepa-

tiitti ja B-hepatiitti. Testausmahdollisuutta tulee tarjota säännöllisesti ja mah-

dollisen positiivisen testituloksen jälkeen potilas tulee ohjata hoitoon 

 

Pistämällä huumeita käyttävillä on keskimääräistä suurempi riski saada myös A- 

ja B-hepatiitti sekä jäykkäkouristus. Jos C-hepatiittia sairastava saa myös A- tai 

B-hepatiitin, nopeutuu C-hepatiitin eteneminen ja henkilön sairastavuus pahenee. 

 

 

”Tiedän ettei mulla oo sitä C-hepatittia, mutta iso-

veljellä on. Oon huomannu että olen silleen jotenki 

varovaisempi. Pidän itteäni isommassa riskissä C-

hepatiitin saamisessa koska sitä hoitoa ei saa uudel-

leen.” 

 
”Välillä tulee nykyään enään tosi harvoin ajatuksia, että vois jotain ottaa. Ei tarvi ku 

alle kymmenen sekuntia järkeillä sitä pääkopassaan ku tajuu et mitä mä edes ajatte-

len.” 

 

”Nyt oon saanu koko elämän järjestykseen. Tää o maailman ihanint ainaa, me ollaan 

niinko niin onnellisia täl hetkellä ettei mikään oo ihanampaa. Joka päivä tulee enem-

män vahvuutta, mä koen olevani niin vahva jo. Mä juttelen paljon näistä asioista ih-

misten kanssa.”
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4. YLEISIMMÄT SUONENSISÄISESTI KÄYTETTÄVÄT HUUMEET 
Amfetamiini 
- vaikuttaa keskushermostoa kiihottavasti 

- voidaan käyttää nuuskaamalla, polttamalla, 

suonensisäisesti sekä suun kautta tabletteina 

tai kapseleina 

- psyykkisiä vaikutuksia ovat hyvänolon ja 

energisyyden tunne, sekä puheliaisuus ja levot-

tomuus  

- käyttäytyminen voi olla aggressiivista tai vihamielistä 

- vaikuttaa keskushermoston lisäksi sydämeen, nopeuttamalla sydämen lyöntiti-

heyttä ja kohottamalla verenpainetta. Vaikuttaa keuhkoihin ja muihin elimiin vä-

hentämällä ruokahalua ja laajentamalla pupilleja  

- suuret annokset aiheuttavat kuumeilua, hikoilua, päänsärkyä, näön hämärty-

mistä, huimausta rytmihäiriöitä, kouristuksia ja koordinaatiokyvyn menetystä 

- kuolemien syitä ovat aivoverenvuoto, sydänhalvaus ja korkea kuume 

 

Metamfetamiini 

 

- käytetään suun kautta otettuna, nuuskaamalla, polttamalla tai suonensisäisesti 

- aiheuttaa verenpaineen nousua, sydämen tykytyksiä, levottomuutta, energisyy-

den tunnetta ja unettomuutta. Johtaa herkästi sekavuuteen, impulsiiviseen käytök-

seen, väkivaltaisuuteen, harhaluuloisuuteen sekä samantyyppisiin psykoosioirei-

siin kuin paranoidisessa skitsofreniassa 

- pitkäaikaiskäytön jälkeen on osoitettu neurokemiallisia ja neuroanatomisia muu-

toksia sekä muistivaikeuksia, vaikeuksia ongelmanratkaisuissa ja kielellisissä 

suorituksissa 

 

Buprenorfiini  

- käytetään lääkinnällisessä tarkoituksessa muun muassa keskivaikeiden ja vai-

keiden syöpäkipujen hoidossa sekä opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus- 

tai korvaushoidossa.  

- puolisynteettinen pitkävaikutteinen opioidi 

- kauppanimiä: Temgesic, Subutex, Suboxone, Norspan, Bunalict ja Buvidal 

- kattovaikutus, eli annosta suurennettaessa vaikutus aluksi lisääntyy, mutta py-

syy sen jälkeen samana 

- vaikuttaa samalla tavalla eurorisoivasti kuin muutkin opiaatit 

- yleisimpiä haittavaikutuksia ovat huimaus ja pahoinvointi sekä suoniin tulevat 

erilaiset tulehdukset ja vauriot 

- yhdessä bentsodiatsepiinien ja alkoholin kanssa käytettynä hengenvaarallinen. 

- on syrjäyttänyt 2000-luvun alussa heroiinin lähes kokonaan Suomessa käytet-

tävien suonensisäisten huumeiden joukosta
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Heroiini 

 

- käytetään suun kautta, suonensisäisesti ja polttamalla  

- vaikuttaa opiaattien tapaankeskushermostoa lamaannuttavasti 

- välittömästi aineen ottamisen jälkeen käyttäjä kokee voimakkaan hyvän olon tun-

teen, jolloin nälän ja kivun tunteet katoavat 

- voi liittyä aluksi pahoinvointia ja rauhattomuutta 

- suuremmilla annoksilla käyttäjä tuntee olonsa lämpimäksi, hänen raajansa tun-

tuvat raskailta, suu kuivuu ja olotila on vuorotellen virkeä ja unelias.  

- annosta kasvatettaessa hengitys hidastuu, pupillit muuttuvat nuppineulanpään 

kokoisiksi ja iho alkaa sinertää sekä se tuntuu kylmältä ja nihkeältä. Vaarana on 

kuolemaan johtava hengityspysähdys 

 

Kokaiini 

 

- käytetään nuuskaamalla, suonensisäisesti ja suun kautta, sekoitettua esim. alko-

holiin 

- käyttäjästä tulee joko energinen ja puhelias tai hermostunut ja pelokas  

- säännöllisesti käytettynä aiheuttaa unettomuutta, jännittyneisyyttä ja rauhatto-

muutta 

- kiihdyttää sydämen lyöntitiheyttä ja hengitystä sekä nostaa verenpainetta ja ruu-

miinlämpöä, lisäksi ruokahalu voi vähentyä 

- suuremmilla annoksilla käyttäjä saattaa muuttua arvaamattomaksi ja väkival-

taiseksi  

- kokaiinimyrkytyksen oireita ovat tärinä, huimaus, lihasten nykiminen ja paranoia. 

- kuolemien syitä ovat kouristukset, lämpöhalvaus, sydämen rytmihäiriöt ja hengi-

tyspysähdys 

 

MDPV eli Metyleenidioksipyrovaleroni  

 

- voidaan käyttää esim. suun kautta, nuuskaamalla, polttamalla ja suonensisäisesti 

- aiheuttaen mm. sydämentykytystä, unettomuutta ja ahdistuneisuutta. Aineen 

poistuessa verestä se aiheuttaa mm. voimakasta päänsärkyä 

 

Alfa-PVP  

 

- käytetään nuuskaamalla, suonensisäisesti, suun kautta, kielenalaisesti ja rektaa-

lisesti  

- voimakkaasti keskushermostoa kiihottava aine, jonka vaikutukset muistuttavat 

muiden keskushermostoa kiihottavien huumeiden vaikutuksia  

- voidaan todeta käyttäjien virtsa-, veri- ja sylkinäytteistä 

- päivystyksissä käytössä olevilla pikatesteillä Alfa-PVP:tä ja muita uusia huu-

meita ei havaita
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5. mahdollinen huumeidenkäyttäjä Lääkärin vastaanotolla 

- sairaushistorian kartoitus ja fyysinen tarkastus, perusteellinen anamneesi, 

sekä selvitys aikaisemmasta huumeidenkäytöstä, sekä riskikäyttäytymisestä 
 

- erityistä huomiota tulisi kiinnittää seuraaviin oireisiin: laihtuminen, fyysinen ul-

konäkö, iho ja limakalvot: anemia, keltaisuus, palovammat, arvet ja hema-

toomat 

 

- lisäksi tulisi etsiä neulanjäljet tai haavaumat kaulassa, kyynärpäissä, nivusalu-

eella ja jaloissa 

 

- pistoskohdat on tarkistettava paikallisten infektioiden varalta 

 

- kuume, painonlasku, yöhikoilu ja yskä yli kahden viikon ajan voivat olla merk-

kejä tuberkuloosista 

 

- HIV:n, virushepatiitin ja muiden infektioiden kliinisessä tutkimisessa injek-

tiokäyttäjillä tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: verenpaine, syke, 

rytmihäiriöt, endokardiitti, suuontelon ja hampaiden infektiot, laajentunut perna 

ja maksa, kuukautiset, raskaus, erektiohäiriöt, virtsaputken eritteet ja turvon-

neet imusolmukkeet 

 

- oireista ja kliinisistä havainnoista riippuen potilas tulisi ohjata erikoishoitoon 

tarkempia tutkimuksia varten 

 

”Mä pystysin nii hyvi salaamaa sen omilt läheisilt et ne sai tietää vast tosi myöhää sen 

et mä rupesin päihteit käyttämää. Mut semmoset ystävät kene kans sillo liikkusin ni ne 

tiesi.” 

”Ensin oli hoitajan kanssa keskustelu ja sitten lääkärin 

kanssa. Lääkäri päätti, että minä sovin siihen hoitoon. Oli 

siinä muutama hoitaja-aika siinä välissäkin. Oli se mun 

mielestä ihan riittävä. annettiin mulle puhelinnumerokin, 

että jos tulee jotain kysyttävää tai ihan mitä vaan niin voi 

soittaa.” 

”Olisin toivonu et mun bentsojen käyttöön olis puututtu. Mut ku niit vaa määrättiin, 

määrättiin ja määrättiin. Ne olis pitäny lopettaa ja hoitoon!”
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6. c-hepatiitin riskiryhmät 
- I.v.-huumeidenkäyttäjät 

 

-  Vangit 

 

-  Hiv-positiiviset henkilöt 

 

-  HBsAg- tai HBcAb -positiiviset henkilöt 

 

-  C-hepatiittipositiivisten seksipartnerit 

 

-  C-hepatiittipositiivisten äitien lapset 

 

-  Maahanmuuttajat* maista joissa C-hepatiitin esiintyvyys on ≥ 2 % 

 

o 3,3% Venäjällä 

o 2,2% Latviassa 

o 6,3% Egyptissä 

o 7,0% Gabonissa 

o 3,0% Syyriassa 

o 4,2% Georgiassa 

o 4,3% Uzbekistanissa 

o 3,8% Pakistanissa 

o 6,4% Mongoliassa 

o 2,1% Taiwanissa 

 

- Henkilöt, joille on suoritettu 

kajoavia lääke- tai hammas-

lääketieteellisiä toimenpiteitä 

olosuhteissa, joissa hygieniasta ei ole huolehdittu asianmukaisesti 

 

- Henkilöt, joille on tehty tatuointeja tai lävistyksiä olosuhteissa, joissa hygieni-

asta ei ole huolehdittu asianmukaisesti 

 

-  Riskinarvioon perustuen verituotteille altistuneet 

 

-  Epäselvästä syystä koholla olevat maksa-arvot 
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7. miten toimia, jos epäilee potilaalla c-hepatiittia 
Testausmahdollisuutta tulee tarjota säännöllisesti. Potilaat testataan verinäytteen 

otolla omassa laboratoriossa. 
 

Jotta potilaat voivat antaa tietoisen suostumuksen osallistua testaukseen, kerro 

heille: 

- syy miksi suositellaan C-hepatiitti- ja muiden tartuntojen testaamista 

- oikeudesta kieltäytyä testauksesta 

- testauksen kliinisistä eduista suhteessa hoitomahdollisuuksiin 

- testituloksia käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä jaeta kenellekään ilman 

asiakkaan lupaa 

- testeistä kieltäytyminen ei vaikuta asiakkaan palveluihin 

- positiiviset tulokset testeistä saattavat edellyttää tietojen ilmoittamista kump-

paneille tai muille, että he ovat saattaneet olla alttiina tartuntataudille 

- suostumus tulee tallentaa potilastietojärjestelmään 

 

Lääkärintarkastuksen tulisi aina sisältää vapaaehtoinen tartuntatautien testaus.  

Suoritettavat testit riippuvat potilaan oireista ja oireiden pituudesta. 

Testaamisen kustannukset ovat melko matalia ja C-hepatiitin, kuten muidenkin 

tartuntatautien seulonta on kustannustehokasta. 

Testaus on edellytys tartuntatautidiagnoosille ja hoitoon ohjaamiselle. 

Ennen testaamista tulisi varmistaa sosiaalisten ja oikeudellisten puitteiden ole-

massaolo testauksesta johtuvien mahdollisten kielteisten vaikutusten kuten syr-

jinnän ja leimaantumisen vuoksi.  

Lisäksi on varmistettava pääsy ja osattava ohjata potilas jatkohoidon piiriin. 

 

 

”Vaikka oli hyväksytty hoitoon niin joutui puol 

vuotta odottamaan. Sitä mä en oikeen ymmär-

tänyt.” 
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8. testaaminen 
Testit, jotka olisi sisällytettävä tavanomaiseen testaukseen kaikille injektiokäyttä-

jille rutiinin omaisessa lääkärin tarkastuksessa: 
 

- Serologinen testaus: HIV, A-hepatiitti, B-hepatiitti, C-hepatiitti, D-hepatiitti (jos 

on todisteita kroonisesta tai äskettäisestä B-hepatiitista), syfilis. 

 

- Muut yleiset verikokeet: CRP, hemoglobiini, leukosyytit 

 

- Viljelynäytteet paiseista ja ihovaurioista 

 

- Biokemialliset testit: ALAT ja ASAT (maksasoluissa esiintyvät entsyymit lisään-

tyvät dramaattisesti akuutissa maksavauriossa, kuten virushepatiitissa) biliru-

biini (mitataan maksan ja sappirakon ongelmien seulonnassa) 

 

- Tuberkuloositestit, tarve tutkia sellaisilta henkilöitä, joilla on aiempi diagnoosi 

tai joilla tiedetään olevan kroonisia infektioita, kuten HIV-infektiot, B- tai C-he-

patiitti-infektiot 

 

- Ensisijaisena seulontatestinä käytetään seerumin C-hepatiittivasta-aineiden 

osoitusta  

 

- Mikäli C-hepatiittivasta-ainetestin tulos on positiivinen, suositellaan että labo-

ratorio tekee aina samalla myös C-hepatiitin nukleiinihappomäärityksen (kvali-

tatiivinen tai kvantitatiivinen määritys) kroonisen infektion selvittämiseksi  

 

- C-hepatiittivasta-aineet säilyvät, vaikka henkilö olisi spontaanisti parantunut tai 

hoidettu  

 

- Jos nukleiinihappomääritys on negatiivinen, henkilö ei ole tartuttava riippu-

matta vasta-ainetestin tuloksesta 
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9. testien jälkeinen neuvonta 
Testien jälkeinen neuvonta on tärkeä osa testausprosessia. Asiakkaiden testitulok-

set tulisi antaa kasvotusten, mielellään saman henkilön toimesta, joka on passitta-

nut asiakkaan testeihin ja jonka vastaanotolla asiakas on asioinut.  

 

Testien jälkeisessä neuvonnassa tulisi:  

- varmistaa että asiakas ymmärtää tulokset, virustartunnan mahdolliset pitkäai-

kaisvaikutukset sekä tartuntariskin 

- kertoa terveyskeskuksien sekä muiden tahojen jatkoseurantapaikoista 

- kiinnittää erityistä huomiota käytettävissä oleviin hoito- ja tukipalveluihin 

- kertoa kuinka voidaan estää diagnosoitujen sairauksien jatkuminen 

- antaa tietoja muista testituloksiin liittyvistä terveyskysymyksistä 

- rohkaista potilasta kehottamaan aikaisempia seksikumppaneita tai tarvittaessa 

perheenjäseniä testeihin 

- antaa tietoja mahdollisesta altistumisen jälkeisestä ennaltaehkäisystä  

- kertoa lääkehoidosta 

- suunnitella seuranta 

 

Potilaalle tulisi ohjeistaa lisäksi 

- huumeiden vähäriskisemmät käyttötavat: puhtaita pistovälineitä saa Turusta ter-

veysneuvontapiste Millistä 

- turvallisempi sukupuolikäyttäytyminen (kondomin käyttö), testaaminen ja hoito 

- huumeriippuvuuden hoito, opioidikorvaushoito 

- verivälitteisten infektioiden seurauksena oireiden tunnistaminen 

- sosiaalinen tuki ja neuvonta 

Tarjoa huumeriippuvaiselle hoitoa, terveysneuvontaa ja testausta sekä ohjaa käyt-

täjiä tarpeen mukaan erikoissairaanhoidon palveluihin.  

 

”Kaikkein paras oli, että lastensuojelu sai tietää. Koska sit mä 

vast tajusin lopettaa. Sillo ku päätettii et mun tyttö viedään 

pois ni se oli se hetki, mä päätin et nyt loppu.
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10. c-hepatiitin lääkehoito 
Epclusa (sofosbuviiri/velpatasviiri) 

- Suositeltu annos aikuisille on yksi 400 mg/100 mg tabletti kerran vuorokau-

dessa 12 viikon ajan 

- Epclusan vaikuttavat aineet estävät yhdessä kahden sellaisen proteiinin toimin-

nan, joita virus tarvitsee kasvaakseen ja lisääntyäkseen, minkä ansiosta infek-

tio voi poistua elimistöstä pysyvästi 

- Tabletti on nieltävä kokonaisena ruuan kera tai tyhjään mahaan 

- Verikokeet ennen hoidon aloittamista, hoidon aikana ja hoidon päätyttyä 

- Epclusa-valmisteen ottaminen digoksiinin tai statiinien kanssa saattaa estää 

lääkkeiden vaikutusta tai pahentaa haittavaikutuksia 

- Yleisimmät haittavaikutukset: ihottuma 

 

Maviret (glekapreviiri/pibrentasviiri) 

- Suositeltu annos aikuisille ja nuorille on kolme Maviret 100 mg/40 mg ‐tablettia 

yhtä aikaa kerran päivässä 8 viikon ajan 

- Estää C-hepatiittivirusta lisääntymästä ja tartuttamasta uusia soluja 

- Veren glukoosipitoisuutta on seurattava tavallista tarkemmin ja/tai diabetes-

lääkitystäsi pitää muuttaa Maviret-hoidon aloittamisen jälkeen. Joidenkin poti-

laiden verensokeripitoisuus on pienentynyt (hypoglykemia) 

- Maviret-valmisteen ottaminen digoksiinin, statiinien tai varfariinin kanssa saat-

taa muuttaa lääkkeen vaikutusta. 

- Verikokeet ennen hoidon aloittamista, hoidon aikana ja hoidon päätyttyä 

- Tabletit tulee ottaa ruoan kanssa 

- Tabletteja ei saa pureskella, murskata eikä pilkkoa 

- Yleisimmät haittavaikutukset: voimakas väsymys, päänsärky, pahoinvointi, ri-

puli, voimattomuus/energian puute 

Lääkkeet noudetaan 1-4 kertaa kuukaudessa, hoitomyöntyvyyden varmistamiseksi. 

 

”Lääkkeistä alkoi tulla huonoja oloja, niin sitten lääkkeen ottoaika siirrettiin aamusta iltaan. 

Tuli huonovointisuutta ja pari päivää oksentelua. Tunti lääkkeen ot-

tamisen jälkeen tuli neljä tuntia sellaista huonoa oloa, että koko ajan 

oksetti. Sitä kesti noin 1,5-2kk.” 

”Ei minkään näkösiä oireita tullut siitä lääkkeestä, se oli niin 

helppo jotenkin. Olen äärettömän onnellinen siitä.”
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11. vasta-aiheet lääkehoidolle 
Vasta-aiheita C-hepatiitin hoidolle ovat: 

- raskaus 

- imetys 

- merkittävä potilaan ennustetta heikentävä yleissairaus 

- allergiat aineosille 

- voimakkaiden P-gp:n tai CYP-indusoijien samanaikainen käyttö 

 

C-hepatiittilääkkeiden interaktiot on tarkistettava ennen C-hepatiitin hoidon aloit-

tamista. 

 

C-hepatiittivirusspesifisten lääkkeiden käytön jälkeen on raportoitu B-hepatiitti vi-

ruksen (HBV) uudelleenaktivoitumista. Osa tapauksista on johtanut kuolemaan.  

 

Ennen hoitoa on määritettävä B-hepatiittiantigeeni (S-HBsAg). C- ja B-hepatiitti 
ko-infektoituneet ohjataan erikoissairaanhoitoon. 
 

 

 

 

 

”Hän oli just syntyny kunnes mä 

retkahdin uudestaa..” 

 

 

”Monella kaverilla kenen kanssa käytti 

samoja neuloja, oli jo c-hepatiitti.” 
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12.  YHTEYSTIETOJA 
 

Konsultaatioapua on mahdollista saada terveydenhuollon ammattihenkilökunnalle tarkoi-

tetusta Helsingin yliopistollisen sairaalan Vatsakeskuksen gastroenterologian klinikan ”C-

hepatiitti-HELPDESK” -tuesta 

 

Erikoislääkäri: 040 631 0301 

Hepatiittihoitaja: 040 621 6063 

Sähköpostiosoite: HCV.helpdesk@hus.fi 

 

 

Päihdeyksikkö Sarastus 

Hyvättyläntie 12, 21420 LIETO 

Päihdesairaanhoitaja Päivi Järvinen 

044 7971 205  

 

 

Käytetyt ruiskut ja neulat voi vaihtaa puhtaisiin ja saada tilalle puhtaat käyttövälineet 

Terveysneuvontapiste Millissä 

Aninkaistenkatu 10, 20100 Turku 

02 266 2470 

https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-

paihdepalvelut/paihdepalvelut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:HCV.helpdesk@hus.fi
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/paihdepalvelut
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/paihdepalvelut
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