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Tampereen kaupungin Tartuntatautien valvonnan lääkäri 

Tutkimus ja kehitystyö 
David Livingstone -seuran matkajaos, Matkalääketieteen 
erityispätevyys -aloite 

Koulutustoiminta 
Yksittäisiä luentoja lääkealan yritysten koulutuksissa (GSK) 

 



 
Matkalääketiede on 2000-luvulla vakiintunut nimike 
laaja-alaisesti matkailijoiden terveysriskejä 
tarkasteleville terveyspalveluille. 

2007 Euroopassa perustettiin ensimmäinen 
matkalääketieteeseen erikoistunut yliopiston laitos 
(Faculty of Travel Medicine, Glasgow, Skotlanti) 

NECTM (Northern European Conference on Travel 
Medicine) on järjestetty vuodesta 2006 lähtien viisi 
kertaa. 

Matkalääketiede 



 
Kattaa matkailijoiden neuvonnan, lennon ja matkan 
aikaiset terveysriskit ja  palaavien matkailijoiden 
terveysongelmat 

Rokotukset, lääkeprofylaksia 

Trooppiset taudit 

Matkailijan perussairauksien riskit 

Maahanmuuttajien terveysriskit 

Kyläilymatkailijat (VFR) 

 

Matkalääketiede 



 
Sivuaa useampaa lääketieteen alaa, kuten 
yleislääketiedettä, työterveyshuoltoa, 
infektiosairauksia, iho- ja sukupuolitauteja, 
pediatriaa ym. 

Suomalaisia asiantuntijatahoja: 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos www.thl.fi  

David Livingstone seura (Finnish Society for 
International Health) www.fsih.fi  

Matkalääketiede 

http://www.thl.fi/
http://www.fsih.fi/


 
Kuka voi/kenen ei pidä matkustaa? 

Raskaana olevan ei pidä matkustaa malaria-alueelle 

Perussairaus voi pahentua matkan aikana, esimerkiksi 
mielenterveysongelmat 

Jos rokotussuoja ei riitä tai kaikkia rokotuksia ei voi 
antaa (immunosuppressio) 

Matkavakuutus ei kata jo olemassa olevien 
perussairauksien hoitoa ulkomailla 

Kaukomatkailijan 
neuvonta 



 
Matkailijoiden neuvonta perustuu terveydenhuollon 
ammattilaisen tekemään riskinarvioon: 

Riski voi liittyä matkailijaan (perussairaudet, 
suhtautuminen riskien ottamiseen, taloudelliset seikat) 

Riski voi liittyä matkaan sinänsä (koska, minne, 
milloin, mitä tekemään) 

Riski voi liittyä interventioon (rokote, lääkitys tai 
niiden puuttuminen) 

 

Riskinarvio 



 

Kaukomatkailijan 
neuvonta 

 



 
Burgosin kolmen kohdan sääntö: 

Koska aikaisintaan lähdet? 

Minne hurjimmissa suunnitelmissasi ajattelit mennä? 

Kuinka kauan pisimmillään aiot olla siellä? 

 

Toisin sanoen: 

Mihin mennessä rokotteet pitää olla valmiit? 

Paljonko tarvitaan malarialääkkeitä mukaan? 

Tarvitaanko harvinaisempia rokotteita? 

Kaukomatkailijan 
neuvonta 



 
Opiskelijat ovat yleensä perusterveitä 

Perusrokotteet yleensä kunnossa, paitsi 
maahanmuuttajataustaisilla 

Rokotuksissa kannattaa huomioida elinaikainen riski 

Matkat voivat olla kaukomaille opiskelemaan, töihin 
tai seikkailemaan tai näiden yhdistelmiä 

Riskinottohalukkuus voi olla suuri 

Matka kestää useita kuukausia 

Budjetti on pieni 

 

Opiskelijoiden neuvonta 



 
Asiakaslähtöisyys 

 



 
Neuvonta on aina yksilöllistä, ”asiakaslähtöistä”. 

”Asiakaslähtöisyys” ei tarkoita sitä, että matkustaja 
kertoo, mitä rokotteita hän ”ottaa”. 

Neuvonta on kokonaisuus, jonka osa rokotteet ja 
malarian estolääkkeet ovat. 

Rokotteita ei pidä antaa sitä ensimmäistäkään ennen 
kuin koko rokotusohjelma on valmis! 

 

Kaukomatkailijan 
neuvonta 



 
Tarkista perusrokotteet 

Onko saanut normaalit lapsuuden rokotteet 

MPR x 2, Tetanus-difteria(-hinkuyskä) 

Huomioi maahanmuuttajat ja kyläilymatkailijat 

Tarvittavat rokotteet 

A- ja B-hepatiitti, polio, influenssa, keltakuume, 
Japanin enkefaliitti, lavantauti, kolera, meningokokki, 
rabies, vesirokko, hinkuyskä, BCG 

 

Rokotteet 



 
Lasten ja nuorten aikuisten kohdalla tulee 
huomioida elinaikainen rokotusten tarve: 

A- ja B-hepatiitti 

MPR 

Japanin enkefaliitti 

keltakuume 

rabies 

meningokokki 

 

Elinaikainen riski 



 
Esimerkki Twinrix tai Engerix-B 

Jatka ohjelmaa siitä mihin on jääty. Toisen ja 
kolmannes annoksen väli on vähintään 5 kk. 

Nopeutettu ohjelma ei ole aina 0 - 7 - 21 vrk vaan sitä 
pitää osata soveltaa, esim. 0 - 1 kk - 2 kk + 1 vuosi. 

Tähdätään siihen, että matkailija saa riittävän  suojan 
tälle matkalle ja hyvän suojan elinikäisesti. 

 

Poikkeukset 
rokotusohjelmasta 



 
Jos matkaan on kolme, mutta ei neljää viikkoa, ja 
kyseessä on ison riskin matka, käytä valmistajan 
nopeutettua ohjelmaa 0 - 7 - 21 vuorokautta + 1 vuosi. 

Jos on lyhyt (ja pienen riskin) matka, mutta elinikäisen 
suojan tarve, anna yksi ennen matkaa ja toinen matkan 
jälkeen kuukauden kuluttua ensimmäisestä. 

Jos on äkkilähtö ja ison riskin matka: kaksi rokotetta 
on parempi kuin yksi rokote ja kolme rokotetta on 
parempi kuin kaksi rokotetta. Kolmas rokote voidaan 
antaa myös heti matkan jälkeen + tehoste 1 vuosi. 

 

Nopeutettu B-
hepatiittirokotus 



 
Keltakuumerokotteen saa antaa vain lääkäri tai 
rokotuksen antoon (työpaikka-)perehdytetty hoitaja. 

Rokotetta ei saa antaa, jos ei käytettävissä ole 
kansainvälisiä rokotuskortteja ja keltakuumeleimaa. 

Rokotus on virallisesti edelleen voimassa 10 vuotta 
alkaen 10 vuorokautta rokottamisesta ja nämä 
merkitään korttiin englanninkielisillä lyhenteillä, 
kuten myös syntymäaika, esim. 16 APR 74. 

 

Keltakuumerokote 



 
Keltakuumetodistus 



 
Jos maassa on keltakuumevaatimus koskien tätä 
matkustajaa (ikä, matkareitti), rokotus on 
tehostettava, jos on yli 10 vuotta edellisestä. 

Jos ei rokotusvaatimusta, käytä vakavaa harkintaa: 

Vanha rokote on voimassa toistaiseksi, sitä ei uusita. 

Jos terveys- tai ikäperusteella rokotusta ei suositella, 
sitä ei ”varmuuden vuoksi” anneta (rokotusriski on 
kohonnut alle 1 vuoden ja yli 60 vuoden ikäisillä). 

Muuten: yli viikon oleskelu maaseudulla ”violetilla 
alueella” puoltaa rokottamista. 

Keltakuumerokote 



 
Keltakuume 



 
Suurin riski ovat isännättömät koirat, erityisesti 
Aasiassa, mutta myös muualla. 

Altistus tarkoittaa koiran puremaa tai nuolaisua, jos 
on haava (= kaikki sylkikontaktit ihon alle). 

Kaukomailla ei eläintä tutkita, vaan kaikki altistukset 
tulee johtaa rokotussarjaan nopeasti. 

Koira voi olla aggressiivinen tai sitten ei (passiivinen, 
”laiska koira”). 

 

Rabies 



 
Vältä kaikkea kontaktia katukoiriin ja katukissoihin. 

Jos eläin puree, puhdista haava nopeasti saippualla 
ja vedellä – tämä on erittäin tärkeää! 

 Hakeudu rokotuspaikkaan (”rabiesklinikkaan”) 
vuorokauden sisään, vaikka sitten maaseudulta. 

Rokotuksen voi ottaa myöhemminkin, mutta jos 
rabies on jo puhjennut, hoitoa ei ole. 

 

Neuvonta rabieksen 
suhteen 



 
Kotimaassa annettu rokote (0 - 7 - 28 vrk) eli ns. 
altistusta edeltävä rokote, vähentää riskitilanteessa 
rokotusten määrän kahteen ja poistaa tarpeen saada 
immunoglobuliinia altistuksen yhteydessä. 

Jos ei ole aikaisemmin rokotettu, annetaan Suomessa 
altistuksen jälkeen 4 tai 5 rokotusta THL:n ohjeen 
mukaan. Rokotusohjelmaa jatketaan siitä, mihin 
ulkomailla on päästy. Silloin ensisijainen maksaja on 
matkavakuutus. 

 

 

Rabiesrokotus 



 
On tutkijoita, jotka haluaisivat suositella rokotetta 
kaikille: 

suoja on pitkäaikainen, tehosteita käytetään vain erityisissä 
riskiammateissa 

immunoglobuliinia ei ole aina saatavissa kehitysmaissa 

THL rajaa rokotteen käytön vain riskiryhmille. 

Rokotetta ei ole aina saatavilla ja sitä on silti riitettävä 
altistuneille henkilöille. Terveydenhuollossa on ajateltava 
riskejä myös väestötasolla.  

Kenelle rabiesrokote? 



 
Tuberkuloosi 

 



 
Tuberkuloosille altistuneista 30% saa latentin 
tuberkuloosin, mutta näistä vain 10% sairastuu 
elinaikanaan oireiseen tuberkuloosiin 

Puolet sairastuneista sairastuu alle 2 vuoden 
kuluttua altistuksesta, puolet myöhemmin 

Tartuttavan tuberkuloosipotilaan kontaktit 
selvitetään, suurin huomio kiinnitetään 
lähikontakteihin, lapsiin ja immunosuprimoituihin 
henkilöihin 

Tuberkuloosi 



 
Matkustajista tuberkuloosin riskiryhmiin kuuluvat 
Suomeen suuren tb - esiintyvyyden maista 
muuttavat ja näissä maissa pitkään asuneet ja 
työskennelleet suomalaiset 

Terveydenhuollon ja sosiaalialan opiskelijat lähtevät 
nykyään kaukomaihin työharjoitteluun tai oma-
aloitteiseen projektityöhön esim. lastenkoteihin 

BCG -rokotus riskiryhmään kuuluvan opiskelijan –
lapsille! 

Tuberkuloosi 



 
Matkalle lähtevän tai sieltä palaavan opiskelijan 
kohdalla ohjeistuksen ja seurannan tulee perustua: 

 

Yksilölliseen riskinarvioon 

Valtakunnallisiin seurantasuosituksiin  

 

Seuranta opiskelijaterveydenhuollossa tai 
työterveyshuollossa, tietoa ja vastuuta myös 
opiskelijalle itselleen 

Tuberkuloosi 



 
Muita neuvonnassa huomioitavia, ei rokotuksilla 
ehkäistäviä tauteja/riskejä: 

Turistiripuli - se matkailijan tavallisin tauti! 

Sukupuolitaudit - kondomit mukaan 

Dengue, chikungunya - hyttysten välttäminen 

Liikenne ja alkoholi – yhdessä ja erikseen 

 

Muuta muistettavaa 



 
David Livingstone seura eli Finnish Society for 
International Health (FSIH, www.fsih.fi) 

Terveydenhoitoalan ammattilaisten sosiaalinen ja 
ammatillinen verkosto 

Matkalääketieteen jaos julkaisee netissä ohjeita 
matkailijoille, jotka ovat vapaasti käytettävissä (.pdf) 

 

FSIH  

http://www.fsih.fi/


 
Yksityiskohtaiset hygieniaohjeet 

Vedenpuhdistusohjeet 

Laskimotromboosin esto 

Hyönteisten välttäminen 

Malarian estoon lääkekohtaiset ohjeet 

FSIH 



 
Malarian estoon käytetään eri lääkkeitä ja eri 
annoksilla kuin malarian hoitoon. 

Oikea termi ei siis ole tarkkaan ottaen malaria- 
lääkkeet, vaan malarian estolääkkeet. 

Paikalliset asukkaat eivät käytä malarian 
estolääkkeitä, joten matkailijan on ymmärrettävä, 
mistä on kysymys. 

Malarian estolääkkeet suunnataan falciparum-
malariaan. 

Malarian estolääkkeet 



 
”Matkalta palaavan kuume on malaria, kunnes on 
toisin todistettu.” 

Tampereella vain Acutan päivystysasema tekee 
malariatestit. 

Suomessa ei käytetä ”stand-by” -lääkkeitä, niiden ei 
ole osoitettu vähentävän malariakuolleisuutta. 

Malarialla on niin vähän tyyppioireita (”suuri 
miimikko”) että malaria pitää aina todeta testillä ja 
tyypittää. 

Ohje malarian toteamiseen 



 
Malarialääkkeiden arvioiminen on usein työllistävin 
osa matkailijan riskinarviota. 

Eniten vaivaa on nähtävä pienimmän malariariskin 
alueella ja matkoilla, jossa ollaan osa aikaa malaria-
alueella, osa muualla. 

Trooppiseen Afrikkaan ei koskaan saa matkustaa 
ilman malarian estolääkkeitä. 

Malarian estolääkkeet 



 
Malarian riski on suurin Afrikassa. 

Lääkeresistenssiongelma on suurin Kaakkois-
Aasiassa (Thaimaa, Myanmar, Laos, Vietnam). 

Fit for Travel -sivustolla on malariakarttoja, joiden 
avulla voi myös matkareittiä selvittää. 

Matkareitin arvioimisessa ei riitä reitin tarkka 
luettelointi, vaan tärkeintä on maksimaalisen 
oleskeluajan määrittäminen riskialueella. 

Malarian estolääkkeet 



 
Jos matkailija ei tiedä reittiänsä edes tällä 
tarkkuudella, lasketaan koko oleskeluaika riskiajaksi. 

Lääkkeistä annetaan yksityiskohtainen ohje, esim. 
”Aloita lääkkeet Balilta poistuessa, lopeta 
Bangkokiin saapuessa + jälkisyönti”. 

Lääkekohtaiset ohjeet:  www.fsih.fi  

Muista kyläilymatkailijat! 

 

Malarian estolääkkeet 

http://www.fsih.fi/


 
Suomessa on myynnissä  kolme malarialääkettä: 

atovakoni-proguaniili (Malarone®, Rumbabor®, 
Atovaquone-Proguanil Ratiofarm®) 

meflokiini (Lariam®) 

doksisykliini 

klorokiinilla (Heliopar®) ei ole enää myyntilupaa Suomessa 

 

Pääsääntöisesti matkustajan tulee itsekin saada osallistua 
lääkkeen valintaan, erot ovat hinnoissa ja 
sivuvaikutuksissa 

  

 

 

 

 

 
 

Malarian estolääkkeet 



 
Liisa on 24-vuotias viimeisen vuoden kätilöopiskelija 

Lähtee 6 kk kuluttua neljäksi kuukaudeksi Sambiaan 
harjoitteluun. 

Sairaala sijaitsee Pohjois-Sambiassa Kasaman 
kaupungissa 

Harjoitteluun kuuluu osastotyötä sairaalassa ja 
kenttätyöjakso äitiysneuvolassa 

Matka Sambiaan 



 
Sambia – Fit for Travel 



 
Keltakuume 



 
Perusterve, ei raskaussuunnitelmia 

Perusrokotteet ovat kunnossa, lapsuuden rokotteet 
tetanus-difteria ja MPR x 2 

Saanut Epaxal ® x 2 lomamatkojensa vuoksi 2010. 

On oikeutettu ilmaisrokotteena Engerix-B ® x 3, 
aloitetaan sarja heti 

On ottanut influenssarokotteen ajallaan 

Sambiassa ei ole poliota – seuraa WHO:n ohjeita 

 

 

Matka Sambiaan 



 
Muuten meningokokkirokote  (Nimenrix ®), 
lavantautirokote (Vivotif ®) ja kolerarokote  
(Dukoral ®) 

Pitkä oleskelu, kätevin olisi Lariam malarian 
ehkäisyyn 

Voi tehdä testisyönnin milloin vain (”4 tiistaita”) 

3 pv väli Vivotifiin 

Matkalla on itsessään psyykkisesti kuormittava, 
sivuoireet arvioitava tätä vasten. 

 

 

Matka Sambiaan 



 
Itä-Sambiassa ei ole keltakuumetta, mutta Liisa 
saattaa käydä lomailemassa Etelä-Afrikassa, jossa 
vaaditaan keltakuumetodistus Sambiasta tulevalta 

Tuberkuloosista keskustellaan 

Keuhkokuva otettava matkan jälkeen joka 
tapauksessa, kuuluu työterveyshuoltoon 
(opiskelijaterveydenhuoltoon) ensisijaisesti 

Riskin perusteella kontrollikuvaus olisi tarpeen 
myös vuoden kuluttua 

 

Matka Sambiaan 



 
Rabieksesta keskustellaan 

Rokotetta voi harkita, mutta ylittää yleensä opiskelijan 
budjetin 

Hygienia-asiat 

vesihuolto, turistiripulin hoito 

Ja kaikki muut asiat, joihin vastaanottoaikasi riittää: 

Hyttyssuojaus, vuodeverkot, verikontaktit, 
suojaamaton seksi, matkavakuutuksen tärkeys… 

 

 

 

 

Matka Sambiaan 



 
  


