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Tekstissä käytetyt lyhenteet (muut kuin verikokeiden lyhenteet) 

 BCG (Bacillus Calmette-Guérin) = tuberkuloosia ehkäisevä 

rokote 

 BMI = body mass index = painoindeksi 

 CU = colitis ulcerosa = haavainen paksusuolitulehdus 

 ESH = erikoissairaanhoito 

 IBD = Inflammatory Bowel Diseases = tulehdukselliset suolistosairaudet 

 IBS = Irritabile Bowel Syndrome = ärtyvän suolen oireyhtymä 

 i.v. = intra venam = laskimonsisäisesti 

 MPR (Morbilli, Parotiitti, Rubella) = tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko -

rokote 

 OPTG = leukojen panoraamakuvaus 

 PAD = patologisanatominen diagnoosi 

 PSC = primaarinen sklerosoiva kolangiitti/sappitietulehdus 

 p.o. = per os = suun kautta 

 s.c. = sub cutem = ihonalaisesti 

 THL = Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
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1. Yleistä tulehduksellisista suolistosairauksista 

Tulehduksellisista suolistosairauksista käytetään yleisesti lyhennettä IBD 

(Inflammatory Bowel Diseases), joka käsittää Crohnin taudin, haavaisen pak-

susuolitulehduksen (colitis ulcerosa, CU) ja välimuotoisen koliitin. Taudeille 

on ominaista krooninen maha-suolikanavan tulehdus. Niiden syy on tuntema-

ton. Häiriöt suolen normaalissa immuunipuolustuksessa vaikuttavat osaltaan 

taudin puhkeamiseen. Alttius sairastumiseen on liitetty muutamiin geeneihin, 

mutta sairauden puhkeamiseen epäillään liittyvän myös joitain ympäristöteki-

jöitä. IBD on yleistynyt nopeasti. 

Crohnin tauti voi esiintyä missä tahansa ruoansulatuskanavan alueella, ylei-

simmin kuitenkin ohutsuolessa, varsinkin sen loppuosassa, tai paksusuoles-

sa. 

Colitis ulcerosa esiintyy yksinomaan paksusuolessa vaihtelevan laajuisella 

alueella alkaen yleensä aina peräsuolesta. Proktiitti on ainoastaan peräsuolen 

alueella oleva tulehdus. Aluksi vain peräsuolessa ollut tulehdus saattaa myö-

hemmin laajentua jopa koko paksusuoleen. 

Erilaiset suolen ulkopuolisten elinten häiriöt eli ekstraintestinaaliset manifes-

taatiot ovat yleisiä näissä sairauksissa. 

Sekä Crohnin tauti että colitis ulcerosa voivat alkaa missä iässä tahansa, mut-

ta tyypillinen sairastumisikä on 20–30 vuotta. Taudit eivät ole tarttuvia. 
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2. Hoitoketjun tavoitteet 

Sujuva perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen työnjako sisäl-

täen 

 varhaisen diagnosoinnin, jonka tavoitteena on minimoida potilaan vii-

ve hoitoon pääsyyn, sisältäen myös erotusdiagnostiikan 

 lähetekäytännöt päivystyslähetteelle, kiireelliselle lähetteelle ja 

      ei-kiireelliselle lähetteelle 

 konsultaatiokäytännöt tavoitteena erityisesti IBD-hoitajan osaamisen 

hyödyntäminen 

 hoidon ja seurannan selkeyttämisen eri toimijoiden välillä IBD:n eri 

vaiheissa (erityisesti perusterveydenhuollon toimijat, gastroenterolo-

git, IBD-hoitaja ja ravitsemusterapeutit) 

 potilaiden itsehoitovalmiuksien parantamisen. 

Terveydenhuollon lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan IBD-osaamisen lisäämi-

nen alueella sisältäen 

 hoitoketjun sisällyttämisen osaksi arjen työtä tavoitteena potilaan su-

juva hoitoketju 

 IBD-koulutuspaketin hyödyntämisen 

 IBD-potilaan omahoidon tukemisen hyödyntäen mm. potilasohjeita, 

ammattilaisille laadittua materiaalia, järjestötoimijoita, potilaan 

terveys- ja hoitosuunnitelmaa sekä terveyttä edistäviä keinoja, 

mm. tupakoimattomuuden tukeminen. 
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3. Terveysasemalla (terveyskeskus/työterveyshuolto/yksityisvastaanotto) 

3.1 IBD-oireiden tunnistaminen 

 Tyypillinen sairastumisikä on 20–30 v, mutta tauti voi puhjeta minkä 

ikäiselle tahansa. 

 

 Yleensä oireina ovat pitkittynyt ripuli tai veriripuli, vatsakipu, laihtu-

minen, lämpöily tai perianaalioireet. 

 F-Calpro on lähes aina koholla. Usein todetaan myös anemia, leukosy-

toosi ja trombosytoosi. 

 Jos oireiden ja/tai anamneesin perusteella herää vahva epäily IBD:stä, 

voidaan kolonoskopia pyytää suoraan gastroenterologin tekemänä. 

Muille riittää oman työpisteen tavanomainen kolonoskopia. 

 

3.2 Erotusdiagnostiikka (taulukko 1.) 

Infektioripuli 

 kaikilta F-BaktVi1 ja F-CldTNhO 

 

 tapauskohtaisesti (esim. matkailijat) mm. F-Para-O x2-3, F-BaktVIP 

(sis. bakteereita, viruksia, alkueläimiä). 

 

Keliakia 

 kaikilta vatsaoireisilta poissuljettava 

 seulontaan riittää S-IgA + S-tTGAbA. 

 Mikroskooppinen koliitti  

 nykyisin melko yleinen kroonisen tai toistuvan vesiripulin aiheuttaja 

 yleisempi yli 50-vuotiailla, mutta voi tulla missä iässä tahansa 

 diagnoosi vain kolonoskopialla, jossa normaalia limakalvoa, mutta 

PAD:ssa tulehdusta ja/tai kollageenilisä 

 ei komplikaatio- tai syöpäriskiä, minkä vuoksi säännöllistä seurantaa 

ei tarvita 

 hoito voi olla oireenmukaista: kahvin ja laktoosin välttäminen, kuitu-

valmisteet, loperamidi enintään 8 x/vrk, kolestyramiinikokeilu; 

hankalaoireisille budesonidi 3–6 kk kuuri (esim. 9 mg kerran päivässä 

1–2 kk, 6 mg kerran päivässä 1–2 kk, 3 mg kerran päivässä 1–2 kk) 
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 jos kortisonin tarve yli 6 kk/vuosi, voidaan kokeilla mesalatsiini 

3–4 g/vrk 1 kk ajan ja/tai tehdä lähete gastroenterologille immu-

nosuppressiivista lääkitystä varten. 

Ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS) 

 F-Calpro yleensä normaali 

 pyritään diagnosoimaan oireperusteisesti, tarvittaessa muiden saira-

uksien poissulku. 

Muut sairaudet 

 harkittava oireiden perusteella: laktoosi-intoleranssi, syövät, divertiku-

liitti, hypertyreoosi, iskeeminen koliitti, haiman eksokriininen vajaa-

toiminta, sappihapporipuli, ohivuotoripuli jne. 

 

Taulukko 1. Pitkittyneen ripulin erotusdiagnostiikka 

Sairaus Tutkimukset terveysasemalla 

Infektioripuli F-BaktVi1, F-CldTNhO, 

tarvittaessa F-Para-O, F-BaktVIP 

Keliakia S-tTGAbA, S-IgA 

IBS F-Calpro, sopiva oirekuva 

Laktoosi-intoleranssi B-Lakt-D 

Maligniteetit Tähystykset 

Mikroskooppinen koliitti Kolonoskopia 

Hypertyreoosi P-TSH, P-T4V 

Iskeeminen koliitti Sopiva anamneesi, tarvittaessa kolonoskopia 

Haiman eksokriininen vajaatoiminta F-Elast1 

Sappihapporipuli 3 vrk:n hoitokoe kolestyramiinilla 
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3.3 Lähete 

3.3.1 Kiireellisyys (taulukko 2.) 

Päivystyslähete 

 VERIRIPULI ≥ 6 x/vrk JA takykardia > 90/min tai lämpö ≥ 37.8°C tai 

Hb < 105 g/l tai CRP > 30 mg/l tai vatsakivut tai kuivuminen tai 

yleistilan lasku tai selkeä painonmenetys 

 peritonismi 

 suolen paralyysi- tai tukosepäily 

 abskessiepäily (perianaalinen tai intra-abdominaalinen). 

Kiireellinen lähete, kun päivystyskriteerit eivät täyty, mutta on 

 veriripuli tai F-Calpro koholla ja taustalla vahva epäily IBD:stä 

 tiedossa oleva IBD-potilas, joka ei ole erikoissairaanhoidon seurannas-

sa ja jonka oireita ei terveyskeskuksessa ole saatu kuriin. 

Ei-kiireellinen lähete 

 krooninen ripuli, jonka selvittelyt terveyskeskuksessa eivät ole johta-

neet diagnoosiin (mm. edellä mainitut erotusdiagnostiset tutkimukset 

tehty) 

 kohonneet maksa-arvot IBD-potilaalla, joka ei ole erikoissairaanhoidon 

seurannassa 

 ≥ 2 kortisonikuuria/vuosi IBD-potilaalla, joka ei ole erikoissairaanhoi-

don seurannassa. 

 

Taulukko 2. Lähetteen kiireellisyys 

Päivystyslähete Kiireellinen lähete Ei-kiireellinen lähete 

VERIRIPULI ≥ 6 x/vrk JA 

syke > 90, lämpö ≥ 37.8 °C,  

Hb < 105 g/l, CRP > 30 mg/l, 

vatsakivut, kuivuminen, yleisti-

lan lasku TAI painonmenetys 

Veriripuli / F-Calpro koholla ja 

vahva epäily IBD:stä 

Krooninen ripuli, syy tutkimus-

ten jälkeenkin epäselvä 

(ks. erotusdiagnostiikka) 

Peritonismi, suolitukos 

tai -paralyysi, abskessiepäily 

Oireileva IBD, joka ei ole eri-

koissairaanhoidon seurannassa 

Kohonneet maksa-arvot tai 

≥ 2 kortisonikuuria 

IBD-potilaalla, joka ei ole eri-

koissairaanhoidon seurannassa 



 

 

 

  

 10.01.2019 8 (27) 

 

 

Hyväksyjä Aksilan ohjausryhmä 22.3.2018 Tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD) -hoitoketju (EPSHP) 

Laatija Tulehdukselliset suolistosairaudet 

           (IBD) -hoitoketjutyöryhmä 

Ohjeen numero 

Sijainti Intra ja www  

 

3.3.2 Lähetetiedot 

Lähetetiedoissa tulee ilmetä seuraavat asiat 

 aikaisemmat sairaudet ja leikkaukset; IBD:stä tieto millä paikkakunnal-

la ja minä vuonna todettu sekä millä alueella tulehdus oli (esim. ohut-

suoli / koko paksusuoli / peräsuoli) ellei tieto käy ilmi erikoissairaan-

hoidon tietojärjestelmästä 

 lääkitys, allergiat, tupakointi 

 oireet ja niiden alkamisajankohta 

 

 ulostuskerrat/vrk, tuleeko verta 

 

 matkustusanamneesi 

 

 status erityisesti poikkeavien tulosten osalta 

 

 jo tehtyjen tutkimusten tulokset, erityisesti skopialausunnot ja PAD 

liitettävä lähetteeseen, elleivät ne ole samoilla lehdillä erikoissairaan-

hoidon tekstien kanssa. 
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3.4 Tavanomainen IBD:n hoito (taulukko 3.) 

Proktiitti 

Mesalatsiiniperäpuikot 500–1000mg 1-2 x/vrk. Proktiittia voidaan hoitaa 

myös oireenmukaisesti eli lääkitä vain silloin, kun potilas oireilee. Jos oireilua 

on runsaasti, puikkoja voidaan käyttää pysyvästi esim. 1 x/vrk tai ylläpitohoi-

dossa pienimmällä oireet kurissa pitävällä annoksella, esim. joka 2. tai joka 3. 

päivä. Jos mesalatsiinisupot eivät tehoa, voidaan kokeilla 5-ASA-valmisteita 

p.o. tai pahenemisvaiheessa kortisonivalmisteita paikallisesti. Jos tauti ei rea-

goi paikallishoitoon, on herkästi harkittava uutta gastroenterologin tekemää 

kolonoskopiaa taudin laajuuden määrittämiseksi. 

Muu haavainen koliitti (myöhemmin CU) 

 

Pysyvästi mesalatsiini 1–4.8 g/vrk p.o., sulfasalatsiini 2–4 g/vrk tai muu 

5-ASA-valmiste. Oireisilla lääkeannos nostetaan maksimiin. Rektosigmoidiittia 

sairastavat hyötyvät usein mesalatsiiniperäruiskeista. Jos näiden tehostettujen 

toimenpiteiden jälkeen on vielä 2 viikonkin kuluttua oireilua, on konsultoitava 

gastroenterologia. 

 

Immunosuppressiivista ja biologista lääkitystä saavat (atsatiopriini, mer-

kaptopuriini, metotreksaatti, infliksimabi, adalimumabi, golimumabi, vedolit-

sumabi, ustekinumabi) ovat erikoissairaanhoidon seurannassa. Nämä lääk-

keet lisäävät infektioherkkyyttä, minkä vuoksi infektio-oireet on tutkittava po-

tilailla aina ja herkästi katsottava PVK, CRP. 

 

Taulukko 3. IBD:n hoito 

 Hoitopaikka Tavanomainen 

hoito 

Pahenemisvaihe Hoitoon 

reagoimaton tauti 

Proktiitti Yleislääkäri tai 

vastaava omalää-

käri, alkuohjaus 

IBD-hoitajalla 

Mesalatsiinisupot 

500–1000 mg 

x1–2/vrk, voidaan 

käyttää myös  

oireenmukaisesti 

Jos ei reagoi sup-

poihin, 5-ASA p.o. 

tai kortisonipaikal-

lisvalmiste  

Lähete 

gastroenterologille 

Muu 

haavainen 

koliitti 

ESH/ 

gastroenterologi 

Mesalatsiini 

1–4.8 g/vrk, 

sulfasalatsiini 

2–4 g/vrk 

 

Oireisilla 5-ASA:n 

nosto maksimian-

nokseen ja/tai 

mesalatsiiniperä-

ruiskeet 

Kortisoni 

30–40 mg/vrk, 

annosvähennys 

5 mg/vk 

 

Biologinen/ 

immuno- 

suppressiivinen 

lääkitys 

käytössä 

ESH/ 

gastroenterologi 

Gastroenterologi 

hoitaa. 

 

Infektioherkkyys 

muistettava. 

Yhteys 

IBD-hoitajaan 

- 
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3.5 IBD:n seuranta (taulukko 4.) 

Proktiitti yleislääkärillä tai muulla omalääkärillä 

 ei merkittävien komplikaatioiden riskiä, joten voidaan seurata oireläh-

töisesti 

 tarvittaessa voidaan vuosittain kontrolloida PVK, CRP, Krea, ALAT, 

AFOS, F-Calpro. 

Muu CU ja kolonin Crohn erikoissairaanhoidossa/gastroenterologilla 

 dysplasiaseuranta alkaa kolonoskopialla yleensä 8 v taudin toteami-

sesta 

 rauhallisessa vaiheessa oleva 5-ASA:a käyttävä CU-potilas on kolono-

skopian välivuosina IBD-hoitajan seurannassa 

 

o vuosittain PVK, CRP, Krea, Alb, ALAT, AFOS, F-Calpro 

 

o pyritään välttämään päällekkäisiä laboratoriokokeita, jos poti-

laalla muitakin perussairauksia, joita verikokein seurataan 

esim. terveyskeskuksessa.  

 

Terveysasemalla yksilöllinen IBD:n seuranta 

 hoitovastuu voi siirtyä yksilöllisen harkinnan jälkeen omalle lääkärille, 

jos esim. kolonoskopiaseuranta lopetetaan perussairauksien vuoksi, 

potilas on laitospotilas, potilaan toiveesta tai jos tauti on ollut erittäin 

kauan rauhallinen 

 vuosittain PVK, CRP, Krea, Alb, ALAT, AFOS, F-Calpro. 

Kolektomiapotilaat 

 kun potilaalle on tehty kolektomia CU:n vuoksi, hänellä on joko avan-

ne tai rakennettu ohutsuolesta ns. J-pussi 

(= IPAA, ileal pouch anal anastomosis) 

 ellei taustalla ole syöpää, siirtyy potilaiden hoito perusterveydenhuol-

toon alkuvaiheiden jälkeen 

 ei odotettavissa komplikaatioita, joten erityistä verikoeseurantaa ei 

vaadi, tarvittaessa katsotaan PVK, CRP, Krea, Alb, ALAT, AFOS. 

Immunosuppressiivista/biologista lääkitystä saavat IBD-potilaat 

seurataan erikoissairaanhoidossa (tai muualla gastroenterologilla) 

 remissiossakin verikokeet tarkistetaan 3–4 kk välein 

 lääkärin vastaanotto 1–2 x/vuosi. 
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Lääkkeettömästi seurattava Crohnin tauti 

 kun 5 v ajan tauti rauhallinen ja lääkkeetön, siirtyy gastroenterologin 

seurannasta IBD-hoitajan seurantaan, jossa vuosittain PVK, CRP, Krea, 

Alb, ALAT, AFOS, F-Calpro. 

 

Taulukko 4. IBD:n seuranta 

 Missä? Miten? Muuta huomioitavaa 

Proktiitti Yleislääkäri tai 

vastaava omalääkäri 

Tarvittaessa PVK, CRP, 

Krea, ALAT, AFOS, 

F-Calpro 

Vaikea tauti voi vaatia 

gastroenterologia 

IBD terveysasemalla Yksiöllisesti, esim. lai-

tospotilaat 

Vuosittain PVK, CRP, 

Krea, Alb, ALAT, AFOS, 

F-Calpro 

 

Kolektomiapotilas Yleislääkäri tai 

vastaava omalääkäri 

Tarvittaessa PVK, CRP, 

Krea, Alb, ALAT, AFOS 

Avanne tai J-pussi 

Muu CU / 

kolonin Crohn 

ESH/gastroenterologi Inaktiivisessa taudissa 

IBD-hoitajalla vuosittain 

PVK, CRP, Krea, Alb, 

ALAT, AFOS, F-Calpro 

Dysplasiaseuranta 

ESH:ssa 8 v 

sairastamisen jälkeen 

kolonoskopioilla 

Immunosuppressiivi-

nen/ 

biologinen hoito 

ESH/gastroenterologi Laboratorikokeet 

3–4 kk välein 

Lääkärin vastaanotto 

1–2 x/vuosi 

Lääkkeetön 

rauhallinen Crohnin 

tauti 

ESH Vuosittain PVK, CRP, 

Krea, Alb, ALAT, AFOS, 

F-Calpro 

IBD-hoitajan 

seurantaan, kun 5 v 

ajan rauhallinen 
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3.6 Akuutti IBD:n pahenemisvaihe (ks. myös Akuuttihoito-opas) (taulukko 5.) 

Vaikeassa pahenemisvaiheessa 

 Päivystyskriteerien täyttyessä tehdään päivystyslähete erikoissairaan-

hoitoon (ks. kohta 3.3.1) 

 

o IBD-potilailla on suurentunut tromboembolioiden riski, erityises-

ti aktiivisessa taudissa, joten kaikille osastohoitoon otettaville 

ja vaikeaa aktiivista IBD:tä sairastaville on aloitettava trombi-

profylaksia suolistovuodoista huolimatta, esim. enoksapariini 

40 mg x1 s.c. 

Lievässä pahenemisvaiheessa 

 Erikoissairaanhoidon seurannassa olevat potilaat voidaan ohjata otta-

maan yhteyttä IBD-hoitajaan arkipäivisin. 

 Herkästi lähes kaikilta kannattaa pois sulkea infektio: F-CldTNhO ja 

F-BaktVi1 tai suoraan yksinään F-BaktVIP. 

 Mesalatsiiniannos nostetaan maksimiin. 

 Kortisonikuuri kirjoitetaan, jos edellä mainitut toimenpiteet eivät so-

vellu tai riitä. Käytetään Prednison/Prednisolon 30–40 mg/vrk, annos-

vähennykset 5 mg/viikko. Koolonin taudissa vaihtoehtoisesti 

Cortiment 9 mg/vrk 8 viikon ajan (heikompi teho, mutta vähemmän 

haittavaikutuksia). 

J-pussin tulehduksessa 

 Pussitulehduksia esiintyy yksilöllisesti. Oireena ovat ripulin pahenemi-

nen, veriripuli tai vatsakipu. 

 Ajoittain oireileville aloitetaan hoidoksi siprofloksasiini 500 mg x2 tai 

metronidatsoli 400 mg x3 p.o. 10 vrk ajan. Jos on jatkuva antibiootin 

tarve tai kumpikaan ei tehoa, tehdään lähete gastroenterologille. 
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Taulukko 5. Akuutit tilanteet 

Akuutit tilanteet Erotusdiagnos-

tiikka 

Hoito Huomioitavaa ESH:n 

seurannassa ole-

vat 

Vaikea 

pahenemisvaihe 

 

 

 

Kaikilta F-CldTNhO 

ja F-BaktVi1 tai 

yksinään F-BaktVIP 

Päivystyskriteerien 

täyttyessä 

päivystyslähete, 

ks. kohta 3.3.1 

 

Prednison 

30–40 mg/vrk, 

annosvähennys 

5 mg/vk. Voidaan 

tarvittaessa aloittaa 

terveysasemallakin 

Yhteys aina 

IBD-hoitajaan 

arkena 

Lievä 

pahenemisvaihe 

 

 

 

Herkästi 

F-CldTNhO ja 

F-BaktVi1 tai 

yksinään F-BaktVIP 

Mesalatsiinin nosto 

maksimiannokseen 

ja/tai 

mesalatsiiniperä-

ruiskeet tai -supot 

Hoitovastetta 

odotetaan 

2 viikkoa 

Yhteys 

tarvittaessa 

IBD-hoitajaan 

arkena 

J-pussin 

tulehdus 

Herkästi 

F-CldTNhO ja 

F-BaktVi1 tai 

yksinään F-BaktVIP 

Siprofloksasiini 

500 mg x2 tai 

metronidatsoli 

400 mg x3 p.o. 

10 vrk 

Jos jatkuva 

antibioottikuurien 

tarve, lähete gast-

roenterologille 
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3.7 Muu hoito terveysasemalla 

Rokotteet (THL:n lasten ja nuorten sekä aikuisten rokotusohjelma) 

 rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet, vuosittaiset influenssarokotteet 

sekä reseptillä yksilölliset matkailun ja IBD:n hoidon vaatimat rokotuk-

set (esim. vesirokko- ja pneumokokkirokote) 

 immunosuppressiivista ja biologista lääkitystä (ks. mainitut lääkkeet 

edellä) sekä ≥ 20 mg/vrk Prednisolonia/Prednisonia saaville potilaille 

ei saa antaa eläviä rokotteita  

o MPR-, vesirokko-, vyöruusu-, lavantauti-, BCG-, rotavirus-, kelta-

kuume- ja nenään annettava influenssarokote. Myös oraalinen po-

liorokote on elävä, mutta se ei ole Suomessa enää käytössä. 

Tupakoimattomuuden tukeminen 

 yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa tuetaan kaikin tavoin tupakoi-

mattomuutta 

 tarvittaessa nikotiinikorvaushoito ja/tai vieroituslääkitys 

 Crohnin taudin ennuste ja lääkkeiden teho on todettu tupakoivilla 

huonommaksi. Ennuste paranee tupakoinnin lopettamisella. 

Suun terveydenhuolto 

 IBD-potilaille pätevät väestön tavanomaiset hammashoitosuositukset 

eli hammaslääkärin määräämä yksilöllinen seuranta 1–3 v välein 

 immunosuppressiivista / biologista lääkehoitoa saaville tarvittaessa 

kiireellinen suun hoidon arvio, OPTG sekä vuosittaiset kontrollit. 

Reseptit 

 mesalatsiinivalmisteet uusitaan terveyskeskuksessa 

 immunosuppressiivinen lääkitys pääsääntöisesti kirjoitetaan ja uusi-

taan gastroenterologin toimesta. 

I.v.-rautahoito 

 taudin aktiivivaiheessa tarvitaan joskus i.v.-rautahoitoa, joka toteute-

taan kunkin potilaan omalla terveysasemalla. 

Vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja hoito 

 ks. kohta 4.1 
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Taulukko 6. Yhteenveto IBD:n hoidosta ja seurannasta terveysasemalla 

 

Tunnistaminen, diagnostiikka ja 

seuranta 

Muu ehkäisy ja hoito 

IBD-epäilyn tunnistaminen Tupakoimattomuuden tukeminen 

Erotusdiagnostiikka Rokotukset 

Proktiitin hoito ja seuranta Suun terveydenhuolto 

Muun IBD:n hoito tarvittaessa  

Pahenemisvaiheen hoito 

tarvittaessa 

 

J-pussin tulehduksen hoito  

Reseptien uusinta  

I.v.-rautavalmisteiden anto  

Vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja 

hoito 
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4. Erikoissairaanhoidon tehtävät (tai muu gastroenterologi) 

 diagnoosin varmistaminen 

 B-lausunnon tekeminen 

o erityiskorvattavuutta varten viimeistään erikoissairaanhoidossa 

 IBD-hoitajan ohjaus 

o kaikille IBD-diagnoosin saaneille 

o hoitajalla myös vuosittaiset perusverikokeet PVK, CRP, Alb, 

ALAT, AFOS, F-Calpro rauhallisessa vaiheessa olevilla mesalat-

siinipotilailla sekä 5 v ajan lääkkeettömästi hoidetuilla Crohn-

potilailla. 

 dysplasiaseuranta 

o kolonoskopia 

o aina gastroenterologin suunnittelemana 1–5 v välein kansainvä-

listen suositusten mukaisesti. 

 immunosuppressoidut potilaat 

o hoito ja seuranta ks. kohta 3.4 

 raskaana olevat IBD-potilaat 

o lähetetään aina gastroenterologille, elleivät ole jo siellä seuran-

nassa 

o rauhallisessa vaiheessa olevia proktiittipotilaita ei tarvitse ras-

kauden vuoksi lähettää gastroenterologille. Heillä voidaan kat-

soa terveyskeskuksessa PVK, CRP, ALAT, AFOS, F-Calpro ja vain 

poikkeavilla tuloksilla tehdä lähete gastroenterologille 

 lapset (alle 16-v.) 

o lastenlääkäri hoitaa aina 

 ekstraintestinaaliset manifestaatiot 

o voivat tulla missä tahansa vaiheessa suhteessa suolitulehduk-

seen; jo ennen suolitulehdusta tai kun tulehdus hoidettu esim. 

kolektomialla 

 

o primaarisen sklerosoivan kolangiitin (PSC) ja/tai muut maksasai-

raudet hoitaa gastroenterologi 
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o muita yleisiä ovat selkärankareuma, artriitit, uveiitit, kyhmyruu-

su, hidradenitis suppurativa, pyoderma gangrenosum 

 

o oireilun hoitaa pääsääntöisesti ko. alueen erikoislääkäri, esim. 

silmälääkäri tai reumatologi. 

 

Taulukko 7. IBD erikoissairaanhoidossa/gastroenterologilla 

Erikoissairaanhoidossa/gastroenterologilla 

Diagnoosin varmistus ja B-lausunnon tekeminen 

Seuranta 

 

 Crohnin tauti 

 aktiivi colitis ulcerosa 

(proktiitti- ja kolektomiapotilaat perusterveydenhuollossa) 

 dysplasiaseuranta 

 ekstraintestinaaliset manifestaatiot 

 erityisryhmät 

o immunosuppressoidut 

o raskaana olevat 

o lapset (lastenlääkärillä) 

 

IBD-hoitajan ohjaus ja tuki 
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4.1 Ravitsemusterapia 

4.1.1 Vajaaravitsemuksen tunnistaminen  

 suurimmassa vajaaravitsemusriskissä ovat aktiivista Crohnin tautia 

sairastavat ja laajoja suolileikkauksia läpikäyneet potilaat 

 IBD-potilaiden painoa tulee seurata säännöllisesti erityisesti taudin 

aktiivisessa vaiheessa ja suolileikatuilla potilailla 

 vajaaravitsemuksen alkuseulonta tehdään NRS 2002 -mittarilla. Jos yk-

sikin seuraavista ehdoista toteutuu, tehdään varsinainen seulonta: 

o potilaan BMI on < 20.5 kg/m
2

 

o potilaan paino on laskenut tahattomasti edeltävän 3 kk aikana 

o potilas on syönyt tavanomaista vähemmän edellisen viikon aika-

na 

o potilas on hoidossa vakavan sairauden vuoksi 

 vajaaravitsemusriskiä voidaan arvioida BMI:n, tahattoman laihtumisen, 

ruokailussa tapahtuneiden muutosten sekä veren albumiinin avulla 

 vajaaravitsemuksen seulontaan voidaan käyttää polikliinisesti tai osas-

toilla NRS 2002 -lomaketta. Vajaaravitsemusriskin seulonta suositel-

laan tekemään aina hoitojakson alussa ja toistamaan säännöllisesti. 

 

4.1.2 Tehostettu ravitsemushoito  

 tehostettua ravitsemushoitoa tarvitaan, jos potilas on kohtalaisessa tai 

vakavassa vajaaravitsemuksen riskissä 

 kohtalainen tai vakava vajaaravitsemuksen riski (NRS 2002 yli 3 pistet-

tä) 

o tehostettu ruokavalio 

o tarvittaessa täydennysravintovalmisteet 

o enteraalinen tai parenteraalinen ravitsemus 

 ravitsemusterapeutin ohjausta tarvitsevat potilaat, joilla on  

o vakava vajaaravitsemuksen riski  

o tehty laajoja suolen osapoistoja 

o runsaasti laihtuneet 

o joskus myös potilaat, joilla on runsaasti ruokarajoitteita, hanka-

lia ruoansulatuskanavan oireita, suolen tukosvaara tai avanne. 
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4.1.3 IBD-potilaan ravitsemusohjaus 

 Kun sairaus on oireettomassa vaiheessa, IBD-potilaat voivat noudattaa 

kaikille suositeltavaa terveyttä edistävää ruokavaliota. 

 Tulehdukset ja taudin leikkaushoito voivat aiheuttaa suoleen tukos-

vaaran, jolloin on tärkeää syödä pieniä säännöllisiä aterioita ja kiinnit-

tää huomiota ruoan huolelliseen pureskeluun. Sitkeärakenteiset ja ko-

vakuoriset kasvikset, hedelmät ja marjat suositellaan syömään kuorit-

tuina, soseutettuina tai siivilöityinä. Pähkinöitä, siemeniä, leseitä ja jy-

viä suositellaan käyttämään vain pieninä annoksina kerrallaan sekä li-

hat ja lihavalmisteet valitsemaan mureina, pehmeärakenteisina ja kuo-

rettomina. 

 Riittävästä nesteen ja suolan saannista tulee huolehtia erityisesti 

ohutsuoliavanne- ja J-säiliöleikkausten jälkeen. 

 Potilaiden riittävä kalsiumin (800–1000 mg/vrk) ja D-vitamiinin saan-

nin (10–20 µg/vrk) turvaaminen ruokavaliosta tai kalsium- ja/tai 

D-vitamiinivalmisteesta on tärkeää erityisesti kortisonihoidon aikana. 

 Metotreksaatin yhteydessä tulee käyttää 5 mg foolihappovalmistetta 

3–12 tuntia metotreksaattiannoksen jälkeen. 

 Raskautta suunnitteleville ja raskaana oleville suositellaan foolihappo-

valmistetta 1 mg  x1. 

 Ileumin poiston jälkeen potilaan B12-vitamiinitasoja tulee seurata 

säännöllisesti ja saantia tarvittaessa täydentää pistoshoidolla. 
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5. IBD-hoitajan palvelut 

1. IBD-hoitaja toimii Vatsatautien poliklinikalla Crohnin taudin tai haavai-

sen paksusuolitulehdus -diagnoosin saaneen potilaan neuvontahoita-

jana ja yhteydenottolinkkinä.  IBD-hoitaja toimii tarvittaessa myös pe-

rusterveydenhuollon IBD-yhdyshenkilönä. 

2. IBD-hoitajan toimeen kuuluvat mm. potilaan 

 ohjaus tuoreen IBD-diagnoosin myötä 

 lääkehoidon ja itsehoidon ohjaus   

 muut IBD-sairauteen liittyvät kysymykset 

 ohjaus sekä tukeminen sairauden eri vaiheissa 

 laboratoriokoeseuranta 

 puhelinpalvelu  

 IBD:n akutisoitumisen alkuselvittelyt 

 ohjaus muiden asiantuntijoiden (esim. sosiaalityöntekijä, ravitse-

musterapeutti, psykologi, avannehoitaja) palveluihin tarvittaessa. 

3. Mikäli erikoissairaanhoidon seurannassa olevalla potilaalla on 

IBD-sairauteen liittyviä kysymyksiä tai suolioireet ovat hankaloituneet, 

hän ottaa yhteyttä puhelimitse 

 arkisin klo 9.00–11.00 välisenä aikana 

 puhelinnumero: 06 415 3219 

 IBD-hoitajan ollessa varattu voi jättää viestin takaisinsoitto-

palveluun. 
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6. Yhteystiedot 

Potilaalle Terveydenhuollon  

ammattilaisille 

(ei potilaiden käyttöön) 

Vatsatautien poliklinikka 

 

 klo 9–11 (arkisin) 

 puh. 06 415 5134 

Vatsatautien poliklinikka 

 

 klo 8–15 (arkisin) 

 puh. 06 415 5134 tai 

06 415 5918 

 

7. Vastuut 

Vastuuhenkilö: Kristi Kontola, 

   sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri, 

                        osastonylilääkäri 

 

Vastuutaho: Aksila 

Toimeksianto: Aksilan ohjausryhmä (24.8.2017) 

Hyväksyntä: Aksilan ohjausryhmä (22.3.2018) 

Päivitys: loppuvuodesta 2019 sote-uudistuksen myötä 2020 muuttuvien 

             käytäntöjen mukaiseksi 
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8. Työryhmä 

Nimi 

Kristi Kontola, osastonylilääkäri, EPSHP, pj. 

Karri Helin, ylilääkäri, EPSHP 

Matti Rekiaro, ylilääkäri, EPSHP, Aksila 

Martti Luomala, johtava ylilääkäri, Lapuan terveyskeskus 

Tarja Välimäki, työterveyshuollon johtava ylilääkäri, Seinäjoen Työterveys 

Margus Lääne, osastonylilääkäri, EPSHP 

Tea Niemi, sairaanhoitaja, EPSHP 

Tarja Tenkula, ylihoitaja, EPSHP, Aksila 

Soili Alanne, kehittämissuunnittelija, ravitsemusasiantuntija, EPSHP, Aksila 

Riikka Suorajärvi-Bron, kehittämissuunnittelija, EPSHP, Aksila 

Carita Liljamo, kehittämissuunnittelija, EPSHP, Aksila 

Tiina Haapaniemi, projektilääkäri, EPSHP, Aksila 
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9. Lisätietoja ja linkkejä 

1. Potilasyhdistys Crohn ja Colitis ry:n internetsivuilta 

www.crohnjacolitis.fi, sisältää tietoa IBD:stä, hoidoista, elämästä IBD:n 

kanssa sekä vertaistukea ja sopeutumisvalmennuskursseja 

2. Kaupallisten yritysten internet-sivuilta 

 www.pysyremissiossa.fi, sisältää mm. IBD-potilaan oppaan 

(suomeksi ja ruotsiksi) 

 www.reunapaikka.fi, sisältää mm. tietoa IBD:stä, Olotila-

sovelluksesta ja Kysy lääkäriltä – palstan potilaille  

 www.tillotts.se/patienter, jossa tietoa CU:sta ruotsiksi 

3. Terveyskylä, Vatsatalo https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo, sisältää 

tietoa vatsavaivoista 

4. European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO), 

https://www.ecco-ibd.eu/, sisältää IBD:n kansainväliset hoitosuosituk-

set 

5. ESPEN, http://www.espen.org/, sisältää ravitsemukseen liittyvää tie-

toa. 
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10. Liitteet 

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Rakenteinen terveys- ja hoitosuunni-

telma 

(https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80180/890688ae-

578c-4ab0-aada-1d16c3a7f79f.pdf?sequence=1) 

 Rokotteet 

o THL: Aikuisten rokotusohjelma 

(https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-

rokotukset/aikuisten-rokotusohjelma) 

o THL: Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokottaminen 

(https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-

rokotukset/aikuisten-rokotusohjelma/riskiryhmiin-kuuluvien-

aikuisten-rokottaminen) 

o THL: Reumasairauksia sairastavien aikuisten rokottaminen 

(https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-

rokotukset/laaketieteellisten-riskiryhmien-

rokottaminen/reumatauteja-sairastavien-aikuisten-rokottaminen) 

o Reunapaikka: IBD:tä sairastavien aikuisten rokotuksista 

(http://reunapaikka.fi/laakaripalsta/ibdta-sairastavien-aikuisten-

rokotuksista/) 

 Ravitsemus 

o NRS 2002 -menetelmä vajaaravitsemuksen riskin seulonnassa 

http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-

4CF0-92F0-

B7CA2F34C958&objtype=0&docid=13896&fileid=18927 

o Kalsiumin saantisuositukset (ks. Terveyttä ruoasta – Suomalaiset 

ravitsemussuositukset 2014 s. 50) 

https://www.evira.fi/globalassets/vrn/pdf/ravitsemussuositukset_

2014_fi_web.3_es-1.pdf) 

 

 Ohjeita tupakoinnin lopettamiseen potilaalle ja terveydenhuollon am-

mattilaisille 

o Paras malli ja motivoiva haastattelu -ohjauskortti 

http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-

4CF0-92F0-

B7CA2F34C958&objtype=0&docid=12833&fileid=17394 

 

o Potilasohje tupakoinnin lopettaminen (yleisohje) 

http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-

4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=3677&fileid=17343 
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https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/aikuisten-rokotusohjelma
https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/aikuisten-rokotusohjelma/riskiryhmiin-kuuluvien-aikuisten-rokottaminen
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https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/laaketieteellisten-riskiryhmien-rokottaminen/reumatauteja-sairastavien-aikuisten-rokottaminen
https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/laaketieteellisten-riskiryhmien-rokottaminen/reumatauteja-sairastavien-aikuisten-rokottaminen
http://reunapaikka.fi/laakaripalsta/ibdta-sairastavien-aikuisten-rokotuksista/
http://reunapaikka.fi/laakaripalsta/ibdta-sairastavien-aikuisten-rokotuksista/
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=13896&fileid=18927
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=13896&fileid=18927
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=13896&fileid=18927
https://www.evira.fi/globalassets/vrn/pdf/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.3_es-1.pdf
https://www.evira.fi/globalassets/vrn/pdf/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.3_es-1.pdf
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=12833&fileid=17394
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=12833&fileid=17394
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=12833&fileid=17394
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=3677&fileid=17343
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o Tupakkatuotteiden käyttö ja leikkaukseen valmistautuminen 

http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-

4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=3677&fileid=4610 

o Tupakoimattomana leikkaukseen -toimintamalli kiireettömään hoi-

toon 6.10.2016 

http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-

4CF0-92F0-

B7CA2F34C958&objtype=0&docid=12833&fileid=17390 

 

o Vieroitushoidon määrääminen Fagerstömin testin mukaan 

http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-

4CF0-92F0-

B7CA2F34C958&objtype=0&docid=12833&fileid=17395 
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