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URTIKARIA ELI nokkosihottuma on yksi yleisimmistä iho-oireis-
ta. Arviolta 10–20 prosentilla suomalaisista on urtikariaoireita 
ainakin kerran elämässään. Urtikaria voi tulla täysin arvaamatta 
kenelle tahansa. Urtikaria-sana tulee nokkosen latinankielisestä 
nimestä urtica, sillä oireet muistuttavat nokkosen polttamia. Ur-
tikaria ilmenee kutiavina paukamina tai läiskinä, joihin voi liittyä 
ihon ja limakalvojen syvempää turvotusta. Tämä opas on tarkoi-
tettu urtikariaa sairastavalle ja hänen läheisilleen. Opas tarjoaa 
perustietoa urtikariasta ja antaa vinkkejä oireiden hallintaan.

OPPAASSA KERROTAAN, mitä tekijöitä urtikarian oireiden 
taustalla on, millaisin tutkimuksin sairaus voidaan todeta ja mil-
laisia hoitokeinoja on olemassa. Oppaassa kerrotaan myös eri 
tukimuodoista, joita urtikariaa sairastavalle on tarjolla. Opas on 
koottu ihosairauksiin erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa.
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YLEISTÄ
URTIKARIASTA
URTIKARIAN OIREET kestävät yleensä muu-
taman päivän tai viikon, mutta joskus ne saat-
tavat pitkittyä.  Lyhytkestoinen, akuutti urtikaria 
on tavallisempi lapsilla kuin aikuisilla. Sen ai-
heuttaja on usein infektio. Muutamalla prosen-
tilla oireet johtuvat yliherkkyydestä lääkkeelle 
tai ruoka-aineelle. 

JOS OIREET kestävät pidempään kuin kuusi 
viikkoa, puhutaan kroonisesta urtikariasta, jon-
ka syy jää yleensä tuntemattomaksi. Kroonis-
ta urtikariaa pidetään nykyään sisäsyntyisenä 
autoimmuunitautina. Useimmissa tapauksissa 
tauti rauhoittuu itsestään muutamassa vuodes-
sa, mutta joskus oireet voivat kestää kauem-
min tai ilmestyä tauon jälkeen uudelleen. Oi-
reita voi aiheuttaa myös jokin ulkoinen ihoon 
kohdistuva ärsyke, kuten hankaus tai paine. 
Tällöin puhutaan ns. fysikaalisesta urtikariasta.

URTIKARIAA VOIDAAN pitää oireena, jonka 
laukaisee yksittäinen tai erilaisten tekijöiden 
yhteisvaikutus. Usein syy jää epävarmaksi tai 
sitä ei löydetä ollenkaan. Aiheuttajaa ei yleen-
sä voida päätellä oireen ulkonäön tai laajuu-
den perusteella.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry  •  Urtikaria



555555

OIREET
URTIKARIAN TYYPILLINEN oire ovat nopeas-
ti, minuuteissa nousevat ja kutisevat nokkos-
paukamat, joiden ympäristö saattaa punoittaa. 
Paukamia voi olla laajoilla alueilla, ja niiden 
koko voi vaihdella 1 mm:stä suurempiin yhte-
näisiin paukamiin. Kutina on usein voimakkain-
ta paukamien noustessa. Nokkospaukamat 
nousevat ja laskevat paikkaa vaihdellen. Yksit-
täinen paukama pysyy samassa paikassa kor-
keintaan vuorokauden.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry  •  Urtikaria
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NOIN 40 PROSENTILLA urtikariaa sairastavis-
ta esiintyy pelkästään paukamia iholla. Joka 
toisella on paukamien lisäksi syvempää turvo-
tusta eli angioödeemaa iho- tai limakalvoalu-
eilla: huulissa, silmäluomissa, kielessä, raa-
joissa tai ulkoisissa sukuelimissä. Turvotus voi 
ilmaantua myös yksinään ilman nokkospau-
kamia. Urtikariaan voi liittyä yleisoireita, kuten 
kuumetta, nivelkipuja tai suolisto-oireita. Tämä 
on kuitenkin melko harvinaista. 

KURKUNPÄÄN TURVOTUS ja hengitysteiden 
ahtautuminen ovat harvinaisia, mutta vaaral-
lisia oireita. Akuutti urtikaria voi olla vakavan 
yliherkkyysreaktion eli anafylaksian ensioire, 
jolloin nokkosihottuman lisäksi esiintyy ve-
renpaineen laskua, hengenahdistusta tai voi-
makkaita suolisto-oireita. Urtikariaan ei liity 
ihon rakkulointia, hilseilyä tai haavautumista. 
Urtikariassa ei esiinny yksittäistä paukamaa tai 
ihomuutosta, joka pysyy samassa paikassa yli 
vuorokauden tai jättää parantuessaan jäljen, 
esimerkiksi pigmenttiä, lievän mustelman tai 
purppuran.
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AKUUTTI
URTIKARIA
URTIKARIAT VOIDAAN jakaa taudin keston tai 
laukaisevan syyn perusteella, mikäli sellainen 
tunnetaan. Akuutti urtikaria on yleisempi lapsil-
la kuin aikuisilla. Yleisin syy (90–95 prosent-
tia) on jokin infektio, vaikka syytä onkin usein 
vaikea varmistaa. Oireet ilmenevät tavallisesti 
nuhakuumeen tai hengitystieinfektion jälkeen. 
Infektio käynnistää elimistössä puolustusreak-
tion, joka pyrkii tuhoamaan infektion aiheutta-
jan. Tällöin iholla ja limakalvoilla vapautuu his-
tamiinia, joka aiheuttaa paukamat. 

AKUUTIN URTIKARIAN taustalla on harvoin 
allergia tai yliherkkyys. Jotkin kipulääkkeet, ve-
renpainelääkkeet ja antibiootit voivat kuitenkin 
aiheuttaa urtikariaa tai pahentaa sitä. Lapsilla 
maito, kananmunat ja vehnä saattavat aiheut-
taa iho-oireita kuten punoitusta, lehahtelua ja 
nokkosihottumaa.

Akuutin urtikarian taustalla on
harvoin allergia tai yliherkkyys.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry  •  Urtikaria
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AKUUTTI URTIKARIA
ANAFYLAKSIAN ENSIOIREENA 

AKUUTTI URTIKARIA voi olla myös vaka-
van, mutta harvinaisen yliherkkyysreaktion, 
anafylaksian ensioire. Anafylaksiassa esiintyy 
nokkosihottuman lisäksi verenpaineen laskua, 
hengenahdistusta tai voimakkaita suolisto-oi-
reita, kuten oksentelua tai ripulia. Aiheuttaja 
voi olla muun muassa pistiäismyrkky-, lääkeai-
ne- tai ruoka-aineallergia (esim. pähkinät, kala). 
Anafylaksiassa tai hengitysteiden ahtautumi-
sessa on hakeuduttava päivystykseen.

TOISTUVAT AKUUTIT
URTIKARIAT 

MIKÄLI AKUUTTI urtikaria toistuu, oireiden 
syy voidaan parhaiten löytää henkilön oman 
oirekuvauksen perusteella. Kannattaa pohtia 
yhdessä lääkärin kanssa, toistuvatko oireet 
jonkin lääkkeen käyttämisen yhteydessä, ruo-
ka-ainetta syötäessä tai kenties rasituksen ja 
jonkin ulkoisen ärsykkeen yhteydessä. Aiheut-
taja voidaan löytää, kun käydään läpi oirehis-
toriaa ja mahdollisia oireiden aiheuttajia. Usein 
urtikarian laukaisee kahden tai usean tekijän 
vaikutus yhdessä, esim. nuhakuume ja alkoho-
linkäyttö tai ruoka-aine ja rasitus. Reaktion syy-
nä voi myös olla esim. vehnäallergia yhdessä 
fyysisen rasituksen kanssa.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry  •  Urtikaria
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PITKÄKESTOISESTA, KROONISESTA urtika-
riasta puhutaan, kun oireet kestävät yli kuusi 
viikkoa. Joskus oireet kestävät pidempään tai 
ilmestyvät tauon jälkeen uudelleen. Kun pau-
kamia esiintyy jaksoittain, puhutaan kroonises-
ta uusiutuvasta urtikariasta. Kroonista nokkosi-
hottumaa esiintyy yleensä aikuisilla. 

OIREITA ESIINTYY useimmiten lievänä päivit-
täin ja aika ajoin oireet pahenevat ja nokkosi-
hottumaa esiintyy laaja-alaisena. Osalla esiin-
tyy syvempää ihon ja limakalvojen turvotusta 
eli angioödeemaa. Kroonisen nokkosihottu-
man syy on sisäsyntyinen autoimmuunitauti, 
joka rauhoittuu yleensä itsestään 3–5 vuodes-
sa. Autoimmuuniurtikaria johtuu elimistössä 
olevista autovasta-aineista. Tämä tarkoittaa, 
että elimistössä on vasta-aineita elimistön 
omia aineita tai rakenteita kohtaan.

AUTOIMMUUNIURTIKARIAAN VOI liittyä 
myös fysikaalista nokkosihottumaa. Myös in-
fektiot tai tulehduskipulääkkeet voivat pahen-
taa oireita.

KROONINEN
URTIKARIA 

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry  •  Urtikaria



1111

FYSIKAALISET
URTIKARIAT

Ruoka-aineet tai ruokien lisäaineet puolestaan 
harvemmin vaikuttavat krooniseen urtikariaan. 
Laajoista tutkimuksista, esimerkiksi allergiatut-
kimuksista, on harvoin apua kroonisen urtika-
rian selvittämiseksi. Diagnoosi perustuu yleen-
sä potilaan itse kertomaan taudinkulkuun ja 
oirehistoriaan.

VAJAA VIIDENNES kaikista urtikarioista on 
niin sanottua fysikaalista urtikariaa. Fysikaali-
sessa urtikariassa ihon nokkospaukamat lau-
kaisee ihon ulkopuoliset, fysikaaliset ärsyk-
keet. Samalla henkilöllä voi olla useammasta 
syystä johtuvaa fysikaalista urtikariaa. Perim-
mäistä syytä sille, miksi joillekin kehittyy alttius 
saada nokkospaukamia fysikaalisista ärsyk-
keistä, ei tiedetä. 

FYSIKAALISEN URTIKARIAN diagnoosin kul-
makivi on potilaan oirehistoria ja ajallinen yh-
teys mahdollisiin ärsykkeisiin. Erityisiä testejä 
tarvitaan harvoin. Hoidossa tärkeintä on laukai-
sevan tekijän vähentäminen tai siltä suojautu-
minen.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry  •  Urtikaria
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HIKIURTIKARIA ELI kolinerginen urtikaria on 
yleinen fysikaalinen urtikaria, jota esiintyy var-
sinkin nuorilla aikuisilla. Sen laukaisee fyysi-
sen rasituksen tai lämmön aiheuttama hikoilu 
tai vahva psyykkinen ärsyke, esimerkiksi jän-
nitys. Kaulaan, ylä- ja keskivartaloon ilmestyy 
kutiavia pieniä paukamia, joiden ympärillä on 
punoitusta. Oire on lyhytkestoinen eikä lievis-
sä tapauksissa paukamia edes huomaa, sillä 
ne häviävät parissakymmenessä minuutissa. 
Hikiurtikaria voidaan todeta fyysisellä rasituk-
sella, esimerkiksi polkemalla ergometrillä.

HIKIURTIKARIA

PIIRTOPAUKAMOINTI ELI dermografismi on 
yleinen fysikaalinen urtikaria. Ihoon ilmestyy 
hankauksesta tai raapimisesta aiheutuvaa pau-
kamointia, jotka häviävät yleensä alle tunnissa. 
Oireita ilmenee erityisesti käsivarsissa, olka-
päissä, vyötärön ja lonkkien alueella. Tavallisin 
oire on kutina, johon antihistamiinit yleensä 
auttavat hyvin. Oireet voivat alkaa joissakin ta-
pauksissa infektion jälkeen ja kestävät paran-
tumisen jälkeen yleensä muutaman vuoden.

PIIRTOPAUKAMOINTI

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry  •  Urtikaria
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Dermografismi voi uusiutua vuosien oireet-
toman kauden jälkeen. Dermografismi voi-
daan todeta raapaisemalla tylpällä esineellä, 
esimerkiksi kynällä, selän ihoa. Testi tulkitaan 
positiiviseksi, jos iho kohoaa testialueella noin 
viiden minuutin päästä. Normaalisti iholle il-
mestyy vain ohimenevää punoitusta.

PAINEURTIKARIA ON harvinainen fysikaa-
linen urtikaria. Iholle ilmestyy paukamointia 
niille alueille, joilla on ollut painoa, esimerkiksi 
laukun hihna tai vyö. Paineurtikariassa oireet 
esiintyvät viiveellä, vasta 6–8 tunnin kuluttua ja 
siksi sen toteaminen voi olla vaikeaa. 

PAINEURTIKARIA



1414

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry  •  Urtikaria

SAIRASTAVALLA SAATTAA olla pelkästään 
särkyä ja kuumotusta jaloissa iltaisin. Oireet 
kestävät yhdestä kahteen vuorokautta. Pai-
neurtikaria saattaa kestää vuosia. Se voidaan 
osoittaa painetestillä, mutta yleensä oirehisto-
ria riittää diagnoosin tekemiseen.

HARVINAISESSA KYLMÄURTIKARIASSA iho-
reaktion aiheuttaa kylmä, tuulinen ulkoilma, ui-
minen kylmässä vedessä tai kylmien esineiden 
käsittely. 

OIREET TULEVAT esille vasta, kun iho läm-
penee. Iho kutisee ja punoittaa ja paukamia 
saattaa ilmestyä kasvoille, kaulaan, käsiin, 
ranteisiin, nilkkoihin ja reisiin. Tavallisesti vain 
kylmälle altistuneet ihoalueet oireilevat. Kylmä-
urtikaria saattaa ilmestyä missä iässä tahansa, 
mutta se on tavallisinta nuorilla aikuisilla. Kyn-
nys oireiden ilmenemiseen vaihtelee. Toisilla 
oireet ilmestyvät hyvin helposti, toisilla vain 
harvoin. Kylmäurtikaria voidaan todeta jää-
palatestillä, jossa iholle laitetaan muutaman 
minuutin ajaksi ohuen muovikelmun sisällä 
olevia jääpaloja. Testialueelle ilmaantuu kohol-
la oleva yhtenäinen tai hajanainen paukama, 
joka on alkuun punoittava ja muuttuu vähitel-
len vaaleaksi.

KYLMÄURTIKARIA



15151515

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry  •  Urtikaria

HARVINAISET FYSIKAALISET
URTIKARIAT 

KUUMAURTIKARIASSA iholle kehittyy pau-
kamia joko suorasta lämpöaltistuksesta, ku-
ten lämpimästä vedestä, saunomisesta tai 
kuumasta esineestä. Oireet voivat tulla myös 
säteilylämmöstä. Oireet ilmenevät tavallisim-
min kaikilla ihoalueilla, mutta joskus vain pai-
kallisesti. Kuumaurtikaria voidaan selvittää pi-
tämällä käsivartta lämpimässä vedessä 10–15 
minuutin ajan. 

VALOURTIKARIA eli solaariurtikaria on harvi-
nainen, vaikeahoitoinen valoherkkyysihottu-
ma, jossa paikallinen ihoturvotus kehittyy vain 
muutamia minuutteja luonnonvalolle tai kei-
novalolle altistumisen jälkeen. Diagnoosi var-
mistetaan keino- tai auringonvalolla tehtävällä 
valotestillä.

VESIURTIKARIASSA vesikontakti saa iholla 
aikaiseksi hikiurtikarian oireita muistuttavaa 
nokkosihottumaa. Oireet voidaan selvittää al-
tistamalla iho vedelle joko suihkussa tai vesi-
hauteella.

TÄRINÄURTIKARIASSA eli vibratoorisessa 
urtikariassa iholle ilmestyy paikallisesti pauka-
mia, turvotusta ja kutinaa esimerkiksi ruohon-
leikkurin ajossa tai muun tärinän seurauksena. 
Oiretta tutkitaan altistamalle iho tärinälle.
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KOSKETUS-
URTIKARIA
KOSKETUSURTIKARIA ELI kontaktiurtikaria 
on paikallisen nokkosihottuman kaltainen iho-
reaktio. Kosketusurtikariassa on tavallisesti 
selviä paukamia punoittavalla pohjalla taval-
lisen nokkosihottuman tapaan. Oireita voivat 
aiheuttaa useat eri allergeenit kuten eläinten 
sylki tai luonnonkumi. 

MYÖS JOTKIN ärsyttävät aineet, kuten bent-
soaatit, voivat aiheuttaa oireita. Paukamia il-
maantuu yleensä suoraan allergeenin kanssa 
kosketuksissa olleille ihoalueille, mutta voi-
makkaassa reaktiossa paukamia voi ilmaantua 
laajoille alueille. Usein syy-yhteys on selvä. 
Tarvittaessa herkistyminen voidaan osoittaa 
allergiatesteillä.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry  •  Urtikaria

Oireita voivat aiheuttaa useat eri
allergeenit, kuten eläinten sylki
tai luonnonkumi. 
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ANGIOÖDEEMA
ANGIOÖDEEMA ON nokkosihottuman kaltai-
nen oire, joka esiintyy syvemmällä ihossa. An-
gioödeeman oirekuva ja taudinkulku eroavat 
urtikariasta. Angioödemaa esiintyy joko itse-
näisenä oireena tai urtikarian yhteydessä. Noin 
kymmenen prosenttia kroonisista urtikarioista 
ilmenee pelkkänä kohtauksittaisena angioö-
deemana ilman nokkospaukamia.

ANGIOÖDEEMA AIHEUTTAA poltteen tun-
netta ja kipua, ei niinkään kutinaa. Turvotus on 
usein limakalvojen  läheisyydessä, esimerkik-
si huulissa tai silmäluomissa. Turvotus kestää 
pidempään kuin urtikarian yksittäiset pauka-
mat, yleensä 1–3 vrk. Yleinen angioödeeman 
aiheuttaja on verenpainelääkitys. Oireet il-
maantuvat verenpainelääkkeiden jatkuvassa-
kin käytössä vain satunnaisesti, eikä kyse ole 
allergiasta. Myös muu lääkeyliherkkyys (esim. 
tulehduskipulääkkeet) voi aiheuttaa angioö-
deemaa. Tuolloin oireet toistuvat aina lääk-
keenoton yhteydessä.

ANGIOÖDEEMASSA ELIMISTÖÖN vapautuu 
hitaasti hajoavia, muun muassa verisuoniin 
vaikuttavia aineita, joihin antihistamiinit eivät 
yleensä tehoa. Myös joitain perinnöllisiä an-
gioödeeman muotoja tunnetaan.
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URTIKARIAN
TOTEAMINEN
JA TUTKIMUKSET
URTIKARIA TODETAAN tyypillisten iho-oi-
reiden perusteella. Akuutissa urtikariassa 
jatkotutkimuksia ei yleensä tarvita, jos henki-
lön vointi ja yleistila ovat hyvät. Tarvittaessa 
voidaan pyrkiä selvittämään tulehdusta, joka 
urtikarian on laukaissut. Tällaisia tutkimuksia 
tehdään vain, jos niillä on hoidon kannalta 
merkitystä. 

KROONISESSA URTIKARIASSA lisätutkimuk-
set voivat olla aiheellisia, mikäli halutaan var-
mistaa, ettei kyseessä ole jokin krooninen in-
fektio tai jokin muu autoimmuunitauti.

18

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry  •  Urtikaria

Turhia laboratoriotutkimuksia sekä urtikarian 
perusteetonta yhdistämistä allergioihin tai ruo-
ka-aineisiin on tärkeää välttää. Allergiatutki-
muksia tarvitaan urtikarioiden diagnostiikassa 
harvoin. Niitä voidaan tehdä, jos nokkosihottu-
man laukaisijaksi epäillään välitöntä allergiaa. 

ALLERGIATUTKIMUKSET
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KROONISESSA, JATKUVASTI oireilevassa 
urtikariassa allergiatutkimuksia ei tarvita. Jos 
urtikarian aiheuttajaksi epäillään ruoka-allergi-
aa tai yliherkkyyttä jollekin ruokien sisältämälle 
aineelle, voidaan ruokavaliosta jättää määrä-
ajaksi (2–4 viikkoa) kokonaan pois oireita ai-
heuttaviksi epäillyt ruoka-aineet. Mikäli oireilu 
helpottaa välttämisruokavalion aikana, kokeil-
laan poisjätetyt ruoka-aineet yksi kerrallaan 
ruuan ja oireen välisen yhteyden selvittämi-
seksi.

TARVITTAESSA LÄÄKÄRI voi antaa lähetteen 
ravitsemusterapeutin vastaanotolle. Ravitse-
musterapeutti selvittää henkilön ruoka- ja ruo-
kailutottumukset, arvioi ravinnonsaannin riittä-
vyyttä ja antaa ohjeita riittävän ravitsemuksen 
turvaamisesta. Ravitsemusterapeutin kanssa 
voidaan suunnitella välttämisruokavaliokokeilu 
ja sen jälkeiset ruokakokeilut ruoka-allergian 
tai ruokiin liittyvän yliherkkyyden varmistami-
seksi. Tavoitteena on, ettei ruokavalio turhaan 
kapeudu tai tuo ylimääräistä vaivaa potilaalle ja 
siten huononna elämänlaatua. Hankalaoireis-
ta kroonista nokkosihottumaa voidaan tutkia 
henkilön oman veren seerumilla niin sanotulla 
autologisella intrakutaanikokeella. Positiivinen 
tulos viittaa taudin autoimmuuniluonteeseen. 
Hoitoon tämä tulos ei vaikuta.

19
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URTIKARIAN HOITO
ANTIHISTAMIINIT OVAT kaikkien urtikarioi-
den ensisijainen hoito. Suurimmalle osalle on 
apua antihistamiineista. 

JOS ANTIHISTAMIINIT pitävät paukamat pois-
sa tai vähäisinä, voi oireiden häviämistä odot-
taa rauhassa pari kuukautta. Jos antihistamiinit 
eivät tehoa, on syytä hakeutua lääkäriin. An-
tihistamiineja käytetään aluksi normaaliannok-
sin nokkosihottuman keston ajan, tarvittaessa 
usean viikon ajan. Jos oireet eivät rauhoitu, 
voidaan annos nostaa lääkärin harkinnan mu-
kaan 2–4-kertaiseksi. 

ANTIHISTAMIINIEN VAIKUTUKSET ovat yk-
silöllisiä ja vaihtoehdoista on syytä neuvotel-
la hoitavan lääkärin kanssa. Usein kannattaa 
kokeilla eri ryhmien antihihistamiineja. Ellei 
normaalin antihistamiiniannoksen nelinkertais-
taminen riitä, voidaan kroonisessa nokkosi-
hottumassa lisätä muuta lääkehoitoa, kuten 
leukotrieenireseptorin salpaajia, siklosporiinia, 
dapsonia tai omalitsumabia. Lääkityksistä neu-
votellaan aina lääkärin kanssa.

KUTINA ON urtikarian hankala oire. Kutinaa 
voi lieventää levosetiritsiinillä ja hydrokortiso-
nivoiteella. Toiset taas viilentävät ihoaan ja hel-
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pottavat kutinaa kylmäpakkauksella. Rajuissa 
oireissa voidaan antaa sisäistä kortikosteroidia 
lyhyinä kuureina. Myös sairausloma voi olla tar-
peen.

URTIKARIAN HOIDOSSA olennaista on oirei-
ta aiheuttavan tai pahentavan tekijän välttämi-
nen, mikäli sellainen on tiedossa. Fysikaalisten 
urtikarioiden kohdalla ei aina ole mahdollista 
välttää kokonaan aiheuttavaa tekijää, mutta 
sen vaikutusta pystytään yleensä vähentä-
mään. Esimerkiksi kylmäurtikariaa sairastavan 
ei ole syytä uida pitkään kylmässä vedessä, 
koska se voi laukaista vaikeat yleisoireet. Tä-
rinästä oireita saavan on syytä välttää esimer-
kiksi ruohonleikkuukoneella työskentelyä.

PERUSTELTUA JA todettua ruoka-allergiaa tai 
ruokayliherkkyyttä hoidetaan välttämällä oirei-
ta aiheuttavien ruoka-aineiden syömistä. Tur-
hia ruokarajoituksia on syytä välttää, mikäli al-
lergiasta ei ole näyttöä. Pitkittynyt urtikaria voi 
vaatia lääkärin harkinnan mukaan myös muuta 
hoitoa, esimerkiksi UVB-valohoitoa tai immuu-
nijärjestelmää muuntavia lääkkeitä. 

ANGIOÖDEEMASSA ANTIHISTAMIINI ei 
useinkaan tehoa. Jos turvotus on voimakasta 
ja haittaavaa, annetaan aikuiselle sisäistä kor-
tikosteroidia lyhyinä kuureina. Jos angioödee-
ma on suun tai nielun alueella, kannattaa aina 
hakeutua lääkäriin.
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TUKEA
IHOSAIRAILLE
IHOSAIRAUKSIEN AIHEUTTAMAT haitat saat-
tavat olla jokapäiväisiä. Jos sairaus on pitkä-
aikainen ja sillä on elämää ja toimintakykyä 
haittaavia vaikutuksia, kannattaa ottaa selvää 
tuista ja palveluista, joita ihosairaalle on tar-
jolla. Yleensä ihosairaus sinänsä ei oikeuta 
mihinkään tukimuotoihin, vaan tuen ja palve-
lun tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Myös 
lievemmän ihosairauden haitat saattavat yh-
dessä toisen sairauden kanssa auttaa tukien ja 
palveluiden saamisessa.

TUEN TARPEET vaihtelevat myös eri ikävai-
heissa ja elämäntilanteissa. Lapsiperheessä 
mietitään päivähoitoon ja koulunkäyntiin liitty-
viä asioita. Nuoria kiinnostaa opiskelu ja am-
matinvalinta. Työikäisillä korostuvat kuntou-
tukseen ja toimeentuloon liittyvät asiat, mutta 
myös mahdollisuudet ammatilliseen kuntou-
tukseen. Pitkäaikaista ihosairautta sairastavan 
tukimuodoista ja palveluista vastaavat pää-
sääntöisesti kuntien terveydenhuolto, kuntien 
vammaispalvelu ja Kela. Myös Allergia-, iho- ja 
astmaliitto tarjoaa tukea ja neuvontaa.
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TERVEYDENHUOLLON ASIANTUNTIJOI-
DEN, lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan, 
tehtävänä on antaa perustietoa sairaudesta ja 
sen hoidosta. Lääkäri kirjoittaa ihotautia sairas-
tavalle tarvittavat todistukset ja lausunnot eri 
tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten tukimuoto-
jen hakemista varten. 

SAIRAUDEN AIHEUTTAMIIN jokapäiväisen 
elämän ongelmiin voi hakea tukea kuntien 
kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta. Tukea 
jaksamiseen järjestetään vaihtelevasti eri 
kunnissa. Kannattaa olla yhteydessä omaan 
terveysasemaan, kunnan tai sairaalan sosiaali-
työntekijöihin tai seurakuntien diakoniatyöhön. 

PITKÄAIKAISTA IHOTAUTIA sairastava voi 
hakea kunnalta vammaispalvelunlain mukais-
ta tukea ja palveluita. Vammaispalvelun tuet 
ja palvelut edellyttävät, että sairaus ja sen vai-
kutukset ovat pitkäaikaisia, ja että hakijalla on 
erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista 
elämän toiminnoista. Lievemmissä sairauksis-
sa vammaispalvelua ei voi hyödyntää, mutta 
esimerkiksi tietyissä nokkosihottumissa tarvit-
tavia erityisvaatteita saatetaan korvata vam-
maispalvelun kautta. Kuntien käytännöt ja suh-
tautuminen ihotautia sairastavien tilanteeseen 
saattavat vaihdella paljonkin.

KUNTIEN PALVELUT
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KELAN TUKIMUODOT

KELALTA VOI hakea korvausta lääkkeistä, 
perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, 
joita lääkäri on määrännyt sairauden hoitoon. 
Yleensä Kelan korvauksen saa jo apteekissa 
esittämällä Kela-kortin. Vuotuisen omavastuu-
rajan ylittävistä lääkekuluista voi hakea Kelalta 
lisäkorvausta. 

KELALTA VOI hakea myös vammais- ja hoito-
tukea, joiden tarkoituksena on tukea pitkäai-
kaissairaan tai vammaisen henkilön itsenäistä 
selviytymistä arjessa ja parantaa elämänlaatua. 
Vammaisetuuksilla voidaan tukea työntekoa 
tai opiskelua, toimintakyvyn ylläpitämistä, ko-
tona asumista, kuntoutusta ja hoitoa.

TUKEA MYÖNNETTÄESSÄ otetaan huomioon 
muun muassa toimintakyvyn heikentyminen ja 
erityiskustannukset. Vammaistukien hakemi-
seksi edellytetään vähintään vuoden kestävää 
ja toimintakykyä alentavaa sairautta. Lääketie-
teellisen arvion toimintakyvyn tasosta tekee 
lääkäri.
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VEROVÄHENNYKSET
JA TOIMEENTULOTUKI
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MIKÄLI TALOUDELLINEN tilanne heikkenee 
sairauden myötä olennaisesti, voi ihotautia 
sairastava hakea toimeentulotukea. Perustoi-
meentulotukea haetaan ensin Kelalta, täyden-
tävää ja ehkäisevää tukea kunnan sosiaalitoi-
mesta.

JOS VERONMAKSUKYKY on olennaisesti hei-
kentynyt esimerkiksi sairauden kautta, voidaan 
hakea veronmaksukyvyn alentumisvähen-
nystä. Toimeentulotukea ja veronmaksukyvyn 
alentumisvähennystä haettaessa voidaan huo-
mioida sairaudesta aiheutuneet liian korkeat 
kustannukset, kun ne suhteutetaan hakijan 
tuloihin ja varallisuuteen.
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” Otin yhteyttä Allergia-, iho- ja astmaliiton yhdistyk-
seen diagnoosin jälkeen. Sain oppaan ja hyvät ohjeet. 
Liityin jäseneksi kannattaakseni tärkeää toimintaa.”
 
Tule sinäkin mukaan
www.allergia.fi/yhdessa


