
Tikkunäyte peräaukosta
• klamydia ja tippuri

Sormenpään verinäyte 
• hiv

Virtsanäyte
• klamydia ja tippuri

Suoniverinäyte
• kuppa
• hiv

Tikkunäyte nielusta
• klamydia ja tippuri

SEKSITAUDIT

Mitä on hyvä tietää seksitaudeista?

·  Seksitaudit ovat hyvin yleisiä. Suomessa arviolta 30 000 ihmistä 
   vuodessa saa seksitaudin. 
·  Kaikkien seksitautien oireita voidaan hoitaa. 
·  Suurimmasta osasta seksitaudeista voi parantua kokonaan. 
·  Seksitautien testaus ja hoito on Suomessa maksutonta julkisessa 
   terveydenhuollossa, lukuun ottamatta herpeksen ja kondylooman hoitoa. 

Seksitaudit voivat olla oireettomia. 
Käy testeissä, jos sinulla on ollut riski saada tartunta. 

Miten seksitauteja voi ehkäistä?

·  Kondomin käyttö emätin- ja anaaliyhdynnässä ehkäisee seksitauteja  
   tehokkaasti. 
·  Anaaliyhdynnässä tulee kondomin kanssa käyttää aina vesiliukoista 
   tai silikonipohjaista liukuvoidetta. 
·  Suuseksissä seksitaudeilta voi suojautua kondomilla tai suuseksisuojalla. 
·  Säännöllinen seksitautitesteissä käyminen on hyvä tapa huolehtia 
   omasta terveydestä ja ehkäistä uusia tartuntoja. 
·  Prep-lääkitys ehkäisee hiv-tartuntoja tehokkaasti. 

Seksitaudit ovat infektioita, jotka tarttuvat seksin välityksellä. 

Seksitaudit voivat tarttua emätin- tai anaaliyhdynnässä, 
suuseksissä tai peräaukon nuolemisen yhteydessä, kun 

kondomi tai suuseksisuoja ei ole käytössä.



Minne testiin?
Seksitautitesteihin pääsee ilmaiseksi omalla terveysasemalla, 
sukupuolitautien poliklinikalla ja opiskelijaterveydenhuollossa. 

Ilmaiseen ja nimettömään hiv-pikatestiin 
pääsee Hivpointissa. 

Kaipaatko lisätietoa seksitaudeista?  

Vieraile osoitteessa hivpoint.fi

Tai seuraa meitä somessa! 

Seksitautitartunnat on hyvä löytää ajoissa 
ja hoitaa ohjeiden mukaan, jotta niistä ei 

aiheudu vakavia terveysongelmia. 

Klamydia Tippuri Kuppa Hiv Kondylooma Herpes

Milloin 
testiin?

5 vuorokautta
suojaamattoman 

seksin jälkeen

5 vuorokautta
suojaamattoman 

seksin jälkeen

3 viikkoa
suojaamat-

toman seksin 
jälkeen
Nega-

tiivinen tulos 
on luotettava 6 
viikon jälkeen.

3 viikkoa
suojaamattoman 

seksin jälkeen

Negatiivinen tulos 
on luotettava 12 
viikon jälkeen.

Oireiden 
perusteella

Oireiden 
perusteella

Miten 
todetaan?

Virtsanäyte, 
tikkunäyte 
nielusta tai 

peräaukosta

(tikkunäyte virtsa-
putken suulta tai 

emättimestä)

Virtsanäyte, 
tikkunäyte 
nielusta tai 

peräaukosta

(tikkunäyte 
virtsaputken 

suulta tai emät-
timestä)

Verinäyte Verinäyte
Syylämäiset 
ihomuutokset 

sukuelinten, suun 
tai peräaukon 

alueella

Rakkulat 
sukuelinten, 

suun tai 
peräaukon 

alueella

Miten 
hoidetaan?

Suun kautta 
otettava 

antibioottilääkitys

Yleisimmin 
pistoksen ja suun 
kautta otettavan 

antibiootin 
yhdistelmähoito

Lihakseen 
pistettävä 
antibiootti

Jatkuva suun 
kautta otettava 

lääkitys tai 
pistoshoito 

Syyliä voidaan 
hoitaa lääke-
penslauksella, 

jäädytyshoidolla 
tai laserilla. 

Viruslääkkeillä 
voidaan hoitaa ja 
ennaltaehkäistä 

oireita ja vähentää 
tartuttavuutta.

Miten 
parantuu?

Parantuu 
lääkityksellä 
kokonaan.

Parantuu 
lääkityksellä 
kokonaan.

Parantuu 
lääkityksellä 
kokonaan.

Täysin parantavaa 
hoitoa ei ole. 

Hiv-lääkitys pitää 
tartunnan saaneen 
terveenä ja estää 
hivin tarttumisen.

Täysin parantavaa 
hoitoa ei ole. 

Paranee usein 
itsestään ajan 

kanssa.

Täysin parantavaa 
hoitoa ei ole. 

On yleensä suurim-
man osan aikaa 

oireeton.


