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Maailman aids-päivän
erikoisjulkaisun tekemistä
on tukenut

V

iides kesäkuuta 2021 tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran ilmoitettiin virallisesti
viidestä sairaustapauksesta, jotka myöhemmin nimettiin aidsiksi. Tapaukset, jotka sattuivat olemaan
viisi homomiestä, kuvailtiin Yhdysvaltain tautien valvonta- ja
ehkäisykeskuksen (CDC) sairastavuuden ja kuolleisuuden viikoittaisessa raportissa. Morbidity and Mortality Weekly Report 5.6.1981
Hi-virus eristettiin Ranskassa Pasteur instituutissa vuonna
1983. Samana vuonna myös todettiin, että hiv ei tartu arkisissa tilanteissa kuten ruoan, ilman tai pintojen kautta. Hiviä
ja aidsia todettiin myös naisilla, mitä pidettiin merkkinä siitä,
että hiv tarttuu myös heteroseksissä.
5.6.1981 jälkeen arviolta 79.3 miljoonalla ihmisellä on todettu hiv-tartunta ja 36.3 miljoonaa ihmistä on kuollut aidsiin.

Suomen ensimmäinen
aids-diagnoosi tehtiin kesällä
1983, jonka jälkeen Suomessa on
todettu 4305 hiv-tartuntaa.
Kirsi Liitsola ja Henrikki Brummer-Korvenkontio, THL

S

uomessa on todettu epidemian aikana, 80-luvun
alusta vuoteen 2020 mennessä, yhteensä 4 305
hiv-tartuntaa. Tartuntojen määrä on kasvanut maltillisesti 2000-luvulla ja tasaantunut viime vuosina.
Vuonna 2020 uusia tartuntoja raportoitiin 135.
Hiv-lääkehoito estää aidsiin sairastumista ja kuolemia. Tartunnan kanssa elävien määrä onkin kasvanut epidemian aikana ja oli vuonna 2020 hieman yli 3 700. Luvussa ei ole huomioitu Suomesta pois muuttaneita, koska heidän määräänsä ei tiedetä.
Onnistunut lääkehoito estää hivin tarttumisen. Uusien tartuntojen määrä suhteessa hiv-tartunnan kanssa elävien määrään
onkin vähentynyt vuoden 1990 24 prosentista neljään prosenttiin vuonna 2020.

Suomessa vuosittain todettujen uusien hiv-tartuntojen, tartunnan kanssa
elävien määrä (luvussa ei ole huomioitu Suomesta pois muuttaneita) ja uusien
tartuntojen suhteellinen osuus tartunnan kanssa eläviin.
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V

uonna 1985 hyväksyttiin markkinoille ensimmäinen
hiv-testi. Hiv/aids-tapauksia oli tuolloin raportoitu 51:stä maasta. Aidsia aiheuttava virus nimettiin
hi-virukseksi vuonna 1986.

Ensimmäiset 15 vuotta hiv oli todella masentava sairaus. “Alussa tilanne oli aivan kaoottinen. Iltapäivälehdet tekivät isoja otsikoita homorutosta. Ei tiedetty, mistä on kysymys. Ei tiedetty,
onko kyseessä virus vai tietyt seksitekniikat. Ei tiedetty edes varmuudella, miten hiv tarttuu”, Jussi Nissinen kuvailee hiv-epidemian alkuaikoja.
“Samaan aikaan tuli kuitenkin nopeasti tieto siitä, että kyseessä on varsin dramaattinen sairaus, joka vie puolustuskyvyn ihmiseltä. Tuli uutiskuvia julkisuuden henkilöistä, joiden tila oli
romahtanut fyysisesti. Tietoa oli vähän, ja lääkintäviranomaiset olivat hitaita reagoimaan. Se oli pysäyttävä kokemus”, hän
jatkaa.
Tänä päivänä hiv-testiin pääseee mm. omalla terveysasemalla. Monissa järjestöjen ylläpitämissä matalan kynnyksen paikoissa on käytössä pikatesti, josta tuloksen saa minuutissa.
Hiv-testistä on saatavilla myös kotitesti.
Vuonna 1988 Maailman terveysjärjestö WHO nimesi joulukuun
ensimmäisen päivän Maailman aids-päiväksi. Päivän tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta hivistä ja aidsista sekä kampanjoida hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn ja hiv-positiivisten
oikeuksien puolesta.

T

Läpimurto hivin hoidossa
tapahtui vuonna 1996

ehokkaan hiv-lääkityksen kehittäminen on ensin edellyttänyt hi-viruksen elinkaaren tuntemusta.
Hi-viruksen on päästävä ihmissolun sisään voidakseen tuottaa uusia viruksia.
Solun sisällä viruksen perimä (yksisäikeinen
RNA) muutetaan ihmisen perimää vastaavaksi (kaksisäikeinen DNA). Sen jälkeen tämä viruksen perimän sisältävä DNA-pätkä liimautuu ihmisen oman DNA:n sisään ja sieltä käsin pystyy komentamaan solua tuottamaan
uusia viruksia. Näiden ”viruspoikasten” kypsyviä valkuaisaineita on muokattava lopulliseen muotoonsa tiettyjen entsyymien (proteaasi) avulla. Nykyään on käytettävissä lääkeaineita kutakin yllä mainittua viruksen elinkaaren kriittistä kohtaa vastaan ja siten voidaan estää viruksen lisääntyminen.
Läpimurto hivin hoidossa tapahtui vuonna
1996, jolloin saatiin käyttöön useampaan viruksen elinkaaren kohtaan vaikuttavia lääkeaineita ja opittiin antamaan lääkitystä yhdistelmähoitona. Tehokas hoito pysäytti uusien virusten tuotannon, jolloin ihmisen oma
immuunipuolustus korjaantui torjumaan muita sairauksia.
Hiv-infektion hoidossa on ollut käytössä jo 30
eri lääkeainetta. Lääkehoidon kehityksen
myötä sekä niiden teho että siedettävyys ovat
korjaantuneet. Yhdistelmätablettien ansiosta
helpoimmillaan hivin hoito nykyään tarkoittaa
1-2 tablettia päivässä. Tänä vuonna on lisäksi
saatu käyttöön ensimmäiset pitkävaikutteiset
pistoshoidot, joilla hiv-hoito voidaan toteuttaa kahden kuukauden välein lihakseen annettavilla pistoksilla.

Hoidon tehon ratkaisee hiv-positiivisen kyky
ottaa lääkkeensä säännöllisesti. Lääkehoitoon sitoutumisessa hiv-potilaat ovat luultavasti tarkempia kuin muita tauteja sairastavat
henkilöt ja voisivat opettaa näitä taitoja muita sairauksia sairastaville. Hiv-infektion hoidossa lääkkeiden epäsäännöllinen käyttö onkin erityisen haitallista, koska se voi johtaa viruksen resistenssin eli vastustuskyvyn kehittymiseen. Silloin niiden lääkkeiden teho voidaan menettää pysyvästi.
Hi-viruksen oveluus on sen kyvyssä piiloutua
ihmisen oman perimän sisään. Vaikka tehokas lääkehoito estää uusien virusten muodostumisen, ei nykyhoidoilla pystytä poistamaan ihmisen perimän sisään ennen lääkehoidon aloittamista liimautunutta virusta. Monet näistä ihmisen soluista ovat hyvin pitkäikäisiä, joten hiv-positiivisen henkilön pitää
käyttää lääkitystä pysyvästi. Lääkkeen tauottaminen päästää viruksen nopeasti uudelleen
valloilleen tuhoamaan omaa immuunipuolustusta. Pitkä ja vaikea tutkimustyö jatkuu parantavan hoidon löytämiseksi.
Tehokkaan lääkehoidon ansiosta hiv-positiivinen voi elää yhtä pitkän ja hyvälaatuisen elämän kuin hiv-negatiivinenkin. Tehokas lääkehoito estää myös viruksen eteenpäin tarttumisen. Tärkeintä onkin, että kaikki hiv-tartunnan saaneet löydetään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hoidon piiriin. Testaaminen kannattaa aina.

Jussi Sutinen, infektiolääkäri
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Lääkitty hiv ei tartu

evään 2008 kuumimpia puheenaiheita hiv-maailmassa oli sveitsiläislääkärien julkilausuma. Siinä todettiin, että hiv ei tartu yhdynnässä
hiv-negatiiviseen, vaikka kondomia ei käytetä,
jos hiv-positiivisen lääkitys on onnistunutta.
Lausuma perustui lääkärien tekemiin havaintoihin. Tartuttavuuden häviämisestä lääkityksellä ei kuitenkaan ollut riittävän suuria järjestelmällisesti toteutettuja tutkimuksia, joiden perusteella olisi voitu vakuuttua siitä, pitikö sveitsiläisten kannanotto paikkansa. Julkisuus oli siten avoinna erilaisille mielipiteisiin perustuville, kiihkeillekin kannanotoille.
Osa eurooppalaisista hiv-tutkijoista tiesi yhdysvaltalaisten vetämästä ja pääasiassa
eteläisessä Afrikassa toteutettavasta HPTN052-tutkimuksesta. Tutkimukseen otettiin pariskuntia, joissa toinen oli hiv-positiivinen ja toinen hiv-negatiivinen. Pariskunnat
arvottiin niin, että toisessa ryhmässä hiv-positiivinen aloitti aikaisin hiv-lääkityksen ja toisessa ryhmässä hiv-lääkitys aloitettiin vasta myöhemmin, kun se paikallisten ohjeiden
mukaan yleisesti aloitettiin. Kummassakin

ryhmässä pariskunnat opastettiin kondomin
käyttöön hiv-infektion ehkäisemiseksi.
Eurooppalaisilla heräsikin ajatus omasta tutkimuksesta. Monilla läntisen Euroopan
hiv-klinikoilla oli tiedossa pariskuntia, joissa hiv-lääkkeitä tunnollisesti käyttävästä positiivisesta ei hiv ollut tarttunut negatiiviseen
puolisoon. Voitaisiinko näiltä pariskunnilta
saada tietoa, jolla voitaisiin osoittaa sveitsiläisten väite todeksi?
Vuonna 2009 tanskalaiset tutkijat kyselivät,
tulisimmeko Aurorasta mukaan tutkimukseen, jossa nämä pariskunnat voisivat auttaa osoittamaan sveitsiläisten julkilausuman
todeksi. Tutkimussuunnitelma oli nerokkaan
yksinkertainen. Osallistumaan pyydettiin pariskuntia, joissa positiivinen käytti onnistuneesti hiv-lääkitystä ja hänellä oli negatiivinen, vakituinen seksipartneri. Tutkimus nimettiin PARTNERiksi.
Positiiviselta seurattiin veren hiv-pitoisuutta
kuten olisi tehty muutenkin. Negatiivisen partnerit kävivät 1–2 kertaa vuodessa hiv-tes-

tissä. Monelle osanottajalle kiperin osa taisi
olla kyselyosuus, joka luotasi varsin yksityiskohtaisesti seksin harrastamista. Osanottajat lähettivät kyselyn suoraan Kööpenhaminan tutkimuskeskukseen, joten osallistuminen ei paljastanut tutkittavien yksityiskohtaisia seksitapoja hoitaville klinikoille.
PARTNERin aikana HPTN052-tutkimus valmistui, siinä todettiin yksi tartunta lääkityksen alkuvaiheessa omalta partnerilta. Eurooppaa ajatellen siinä oli muitakin ”kauneusvirheitä”. Lähes kaikki HPTN052-tutkimukseen
osallistuvat pariskunnat olivat heteropareja.
Kehitysmaissa saadut tulokset eivät aina ole
yleistettävissä kehittyneisiin maihin. Lisäksi tieteellisesti pätevään näyttöön tarvitaan
kaksi toisistaan riippumatonta tutkimusta.
Vaikka tutkimussuunnitelma oli yksinkertainen, osoittautui tutkittavien rekrytoiminen
haasteelliseksi. Tutkimus käynnistyi vuonna
2010. Vihdoin vuonna 2018 saatiin kerätyksi
riittävästi tietoa, jonka perusteella voitiin varmasti todeta, että oikein lääkitty hiv ei tartu
hetero- eikä homoseksissä. Aurora oli 25 suu-

rimman tutkimuskeskuksen joukossa, mistä
kuuluu kiitos osallistuneille pareille ja Auroran poliklinikan henkilökunnalle.
Jälkikäteen arvioituna yksityiskohtainen seksikysely oli oikea valinta, koska voitiin arvioida pariskuntien kondomilla suojaamattomien
yhdyntöjen määrä, mikä oli oleellista riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että lääkitty hiv ei tartu.
PARTNERin kanssa samanaikaisesti tehtiin
maailmanlaajuinen START-tutkimus, joka
osoitti, että hiv-positiivinen hyötyy varhain
aloitetusta hiv-lääkityksestä. Nämä kaksi tutkimusta muuttivat mielestäni suuresti hiv-positiivisen elämää. Hiv-lääkkeet voidaan aloittaa heti, kun positiivinen on valmis aloitukseen ja puolen vuoden hoidon jälkeen väistyy
pelko hivin tartuttamisesta partneriin.

Matti Ristola, infektiolääkäri

PrEP
Lääkityksen kehityksen myötä myös hivin ehkäisyyn tuli
2010-luvun alussa uusi, turvallinen ja tehokas keino. Tämä
hiv-altistusta edeltävä lääkehoito tunnetaan nimellä prep. Prep
on tarkoitettu kaikille henkilöille, joilla ei ole hiv-tartuntaa, mutta on suuri riski saada tartunta.
Suomeen prep tuli saataville vuonna 2019. Aluksi julkisessa
terveydenhuollossa prepin seuranta oli maksutonta, mutta itse
lääkkeen hinta oli monelle käyttäjälle liian korkea päivittäisessä
käytössä. Heinäkuun 2021 asiakasmaksulain muutosten myötä prepistä tuli Suomessakin maksuton käyttäjälleen julkisessa terveydenhuollossa.
Prep-lääkityksen voi aloittaa kuka tahansa lääkäri, jolla on riittävästi tietoa prepistä ja hivistä. THL:n vuonna 2019 laatiman
suosituksen mukaan prep-hoitoa järjestävän tahon tulisi tietää
tarpeeksi hivistä, seksitaudeista sekä seksikäyttäytymisestä.
Julkisella puolella hoitoa antavat esimerkiksi infektio- ja sukupuolitautien poliklinikat.

PEP
Ennaltaehkäisevän lääkityksen lisäksi on olemassa hivin tarttumisen jälkiehkäisylääkitys, pep. Lääkäri voi määrätä pep-lääkityksen tilanteissa, joissa on kohonnut riski saada hiv-tartunta. Lääkitys pienentää hivin tarttumisriskiä, kun se aloitetaan
72 tunnin sisällä altistuksesta.

H

Muutos on hidas,
mutta mahdollinen

iv on tänä päivänä hoidettavissa
oleva infektio, mutta samalla se on
sosiaalinen ilmiö, johon liittyy vuosikymmenien takaiset jäänteet pelosta ja häpeästä.
Karanteeni, kuinka aids saapui Suomeen –
Hanna Nikkasen ja Antti Järven kirjan nimi,
kuulosti ilmestyessään vuonna 2014 kirjoittajien mukaan hieman vanhanaikaiselta. Toki
koronapandemia on arkipäiväistänyt karanteeni sanan käytön.
Kirjassaan Nikkanen ja Järvi kuvaavat erilaisia hiv-positiivisia koskettavia karanteeneja;
ystävällistä, rajoittavaa ja oikeudellista karanteenia. Ystävällinen, suojaava karanteeni tarkoittaa erikoissairaanhoitoa koulutettujen lääkäreiden vastaanotolla. Elämää rajoittavassa karanteenissa hiv-positiiviset ihmiset
joutuivat rakentamaan elämänsä salaisuuden
ympärille. Ihmissuhteita on jäänyt solmimatta, perheitä perustamatta ja omia oikeuksia
ei ole puolustettu.

Oikeudellinen karanteeni
Kun hiv-positiivisen ihmisen on epäilty asettaneen seksikumppaninsa alttiiksi teoreettiselle tartuntavaaralle, lööppijulkisuus ja suomalainen oikeusjärjestelmä ovat tuominneet
ankarasti. Muihin tauteihin liittyen rangaistuksia ei ole jaeltu ja monissa maissa hivin
tartuttamiseen liittyvät pykälät ovat siirtyneet historiaan vanhentuneina. Suomessa
tilanne on ollut epäselvä ja stigmatisoiva viime päiviin asti.
Tämän vuoden maailman aids-päivän lähestyessä olemme saaneet merkittävän päätöksen Korkeimmasta oikeudesta.

Toimivalla hiv-lääkityksellä hiv-positiivisen
ihmisen virustaso pysyy niin matalana, ettei
hiv tartu suojaamattomassakaan seksissä.
Tämä on tiedetty jo vuosia, mutta oikeuskäytäntö hivin tartuttamisesta ja tartunnalle altistamisesta on yhä ollut epäselvä. KKO:n viimeisimmän päätöksen myötä poistuu valtava
raskauttava tekijä hiv-positiivisen harteilta.
Syyskuussa antamassaan ennakkopäätöksessä (KKO: 2021:64) Korkein oikeus siis vihdoin otti huomioon sen tieteellisen tosiasian,
että lääkitty hiv ei tartu. KKO:n mukaan henkilö ei syyllistynyt rikokseen, vaikka hän oli
suojaamattomassa yhdynnässä kertomatta
kumppanilleen sairaudestaan. Rikosta ei ollut tapahtunut, koska lääkityksen ansiosta
viruksen tarttuminen kumppaniin oli epätodennäköistä.
Tämä päätös on merkittävä hiv-positiivisille
nyt ja tulevaisuudessa. ”Jos huolehtii lääkityksestään niin, että virustasot pysyvät tartuttamattomalla tasolla (alle 200 kopiota/
ml), vastuu pahoinpitelyrikoksen yrityksestä
tai vaaran aiheuttamisesta sulkeutuu – riippumatta siitä, onko kumppania informoitu hivistä tai onko kondomia käytetty”, Helsingin
yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo
Nuotio päätteli lokakuussa Positiivisten webinaarissa tuoreen päätöksen pohjalta. Oikeuskäytännön muuttamisella ja rangaistuksen
uhan poistamisella on suuri merkitys hiviin
liittyvän stigman vähentämisessä. On ilahduttavaa huomata, että lääketieteelliset faktat otetaan vihdoin huomioon, ja että myös oikeuskäytännöt muuttuvat tarpeen vaatiessa.

Hiv ei ole este lasten saamiselle

V

ielä 40 vuotta sitten hiv-positiivisille naisille suositeltiin raskauden
keskeyttämistä äidin ja lapsen huonon ennusteen takia, eikä hiv-positiiviselle miehelle suositeltu lapsen siittämistä tartuntariskin takia.
Nykyaikaisen lääkityksen myötä viimeisen 25
vuoden aikana hiviin liittyvät raskaudet ovat
normalisoituneet. Hyvän hoitovasteen yhteydessä seksiin liittyvää tartuntariskiä ei ole.
Syntyvän lapsen tartuntariski on minimaalinen etenkin, jos äiti on koko raskauden ajan
hyvällä hoidolla. Lääkityksen vaikutuksesta
imetykseen liittyvään tartuntariskiin on vasta vähän tietoa. Siksi imettämistä ei pääsään-

töisesti suositella niissä maissa, joissa turvallista korviketta on saatavilla. Tämäkin voi vielä joskus muuttua tiedon kertyessä.
Tarvittaessa lapsettomuushoidot ovat saatavissa samoin kriteerein kuin hiv-negatiivisillekin.
Nykyään hiv-positiivisille naisille syntyy Suomessa noin 30-40 lasta vuosittain ja yhteensä lapsia on syntynyt jo noin 500.

Inka Aho, infektiolääkäri

Hiv-positiivisten keski-ikä nousee ja hiv-positiiviset ikääntyvät. Sekä hoidossa olevien
että uusien diagnoosien osalta hiv-positiivisten ikäjakauma on muuttunut viimeisen
vuosikymmenen aikana. Vaikka hiv-positiiviset jäävät loppuiäkseen viruksen kantajiksi,
hiv-lääkitys on muuttanut eliniän ennusteen
täysin. Suomessa hoidossa olevien potilaiden
mediaani-ikä on noussut ja yli 50-vuotiaiden
osuus on selvästi kasvanut. Kehitys on samansuuntainen kaikkialla maailmassa, missä tehokas hoito on saatavilla.

Matkustusrajoitukset
Eriasteiset matkustusrajoitukset ovat estäneet hiv-positiivisten liikkumista epidemian
alusta asti. Vaiheittain suurin osa maista on
poistanut rajoituksia, viimeisimpänä syksyllä
2021 Uusi-Seelanti ilmoitti, että se on poistanut kaikki hiv-positiivisia koskevat matkustusrajoitukset.
Immigration New Zealand teki päätöksen
poistaa hiv niiden lääketieteellisten sairauksien luettelosta, joiden katsotaan aiheuttavan merkittäviä kustannuksia tai vaatimuksia
Uuden-Seelannin terveydenhuoltopalveluille.
Tämä tarkoittaa, että hiv-positiivisia koskeva
yleinen kielto saada oleskeluviisumi on virallisesti poistettu.

UNAIDSin mukaan maailmassa on edelleen
46 maata, jotka rajoittaa hiv-positiivisten
maahantuloa ja oleskelua jollain tasolla.
Rajoittavan lainsäädännön ongelmakohdat
nousivat esiin myös viime kesänä järjestetyssä Positiiviset merkkivuodet -paneelikeskustelussa Helsinki Pride -viikolla. “Maailmassa
on 159 maata, joissa jollain tavalla jarrutetaan lainsäädännöllä hivin hoitoa ja ennaltaehkäisyä, sekä ylipäätään oikeuksia, kuten
hoitoon pääsyä, työpaikan tai asunnon saamista. Näitä rajoittavia lakeja ja säännöksiä
on massiivinen määrä, ja se on todella iso ongelma globaalisti”, sanoi europarlamentaarikko Alviina Alametsä kesän Positiiviset merkkivuodet -paneelissa.
“Meidän täytyy katsoa myös tätä globaalia kokonaisuutta ja varmistaa, ettei missään olisi tällaista lainsäädäntöä. Hiv-työllä käytännössä pelastetaan ihmishenkiä ympäri maailman, minkä takia se ansaitsisi paljon enemmän rahaa ja painoarvoa”, hän jatkoi.

H

iv-epidemian 40-vuotias historia on opettanut, että
rakenteelliset epäoikeudenmukaisuudet pitävät yllä
ei-toivottuja terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Tänä
päivänä on selkeää tutkimusnäyttöä siitä, että rankaisevat ja syrjivät lait ja asetukset estävät terveystavoitteiden toteutumisen. Samaan aikaan ne ovat haitallisia yksilöille, yhteisöille, lisäävät stigmaa ja entisestään vahvistavat olemassa olevaa syrjintää.
Hiv nostaa edelleen esiin puutteita ihmisoikeuksien toteutumisessa kaikkialla maailmassa. Tästä syystä ihmisoikeustyö,
marginaalissa olevien ihmisryhmien aseman parantaminen
sekä hyvinvoinnin edistäminen ovat avainasemassa hiv-työn
tekemisessä – nyt ja tulevaisuudessa.
Epidemiaa ei voida lopettaa ilman eriarvoisuuksien poistamista. Jos haluamme lopettaa aids-epidemian, meidän tulee lopettaa epäoikeudenmukaisuudet.

