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hivin kanssa voi ja pitää elää

T
ieto-Finlandia ehdokkaiden 

yhtenä valintaperusteena v. 2014 oli 
”teos, joka auttaa tajuamaan”. Yksi 
ehdokkaista on Hanna Nikkasen ja 
Antti Järven Karanteeni. Kuinka aids 
saapui Suomeen. Raadin mukaan se 
”Purkaa kliseitä ja myyttejä tarkas-
telemalla aidsia sekä yhteiskun-
nallisesta että lääketieteellisestä ja 
inhimillisestä näkökulmasta. Kirja 
antaa äänen aidsin eri rooleissa koh-
danneille suomalaisille.”

Suomessa hiv-positiivisia ja aidsiin 
sairastuneita ei laitettu karanteeniin, 
vaan heidät kohdattiin ihmisarvoa 
kunnioittavalla tavalla. Tämä on yksi 
iso syy, minkä takia tänä päivänä 
hivin kanssa voi elää. Mutta hivin 
kanssa myös pitää elää, jotta hiv-
tartunnan saaneet ja saavat, voivat 
elää. 

Hivin kanssa voi elää
Sairautena hiv on tänä päivänä kroo-
ninen sairaus, jonka kanssa voi elää. 
Verrattuna muutaman kymmenen 
vuoden takaisiin hoitoihin, tämän 
päivän hoidot ovat hyvin siedettyjä 
ja tablettimäärät ovat pudonneet 
kourallisesta yhteen tablettiin 
päivässä.  Nykyhoidon ansiosta hiv 
ei lyhennä elinikää ja tietyin ehdoin 
lääkitys poistaa hivin tarttumisriskin 
seksissä. 

Jotta hivin kanssa voi elää, 
niin sen kanssa myös pitää 
elää Hiv-tartunta voidaan todeta ai-
noastaan hiv-testillä. Nykyhoito pal-
velee vain niitä, joiden hiv-tartunta 
on todettu ja jotka pääsevät hoidon 
piirin. Toimiva hiv-lääkitys minimoi 
myös hivin tarttumisriskin seksissä. 
Tarjoamalla hiv-lääkitystä kaikille 
tarvitseville ja myös ennaltaehkäisy 
tarkoituksessa hiv-negatiivisille voi-
daan vähentää uusia hiv-tartuntoja. 
Ensisijaisesti hiv-lääkitys tulee kuiten-
kin olla saatavilla kaikille sitä oman 
terveydentilansa vuoksi tarvitseville. 

Hivin kanssa pitää elää
Hivin kanssa elävien määrä lisääntyy 
koko ajan. Myös uusia tartuntoja 
todetaan Suomessa saman verran 
kuin edellisvuosina. Lääkityksen 
saatavuuden lisääntyessä hiv-tar-
tunnan saanet ikääntyvät kaikkialla 
maailmassa. Ensimmäisenä ikäänty-
minen on tullut esiin länsimaissa ja 
Suomessa elää entistä iäkkäämpiä 
hiv-positiivisia. 
Hyvä hoito ja lääkitys ovat hiv-tar-
tunnan saaneen näkökulmasta vain 
kolikon toinen puoli. Kolikon toiselta 
puolelta löytyy kokemuksia esim. 
stigmatisoinnista ja kriminalisaati-
osta. Monilla koko kolikko pidetään 
täysin piilossa muiden katseilta. Mut-
ta on hiv tuonut monien elämään 
jotain hyvääkin. Hivin kanssa on siis 
mahdollista ja sen kanssa kannattaa 
elää. 

Jotta meidän ei täytyisi  
elää hivin kanssa 
Pelkäätkö saavasi hiv-tartunnan? 
Etkö ole uskaltautunut testiin? Hiviin 
liittyy paljon pelkoa ja hankalia 
asioita. Keski-iän ylittäneille naisille 
hiv-testin tarjoaminen koetaan edel-
leen vaivaannuttavaksi eikä seksistä 
puhuminen homomiesten kanssa ole 
yhtään sen helpompaa. Hivin hoito 
maksaa ja sen ennalta ehkäiseminen 
maksaa – niin kuin monet muutkin 
asiat. 

Sinunkin pitää elää  
hivin kanssa 
Tarjoa hiv-testiä, mene hiv-testiin, 
selvitä miten kohdata hiv-tartunnan 
saanut, päivitä tietosi hivistä. Hiv ei 
ole hävinnyt Suomesta tai maailmal-
ta. Uusia tartuntoja todetaan koko 
ajan. Hivin kanssa voi elää – mahdol-
lista se itsellesi, olitpa hiv-positiivi-
nen, hiv-negatiivinen  
tai hiv-positiivisen läheinen. 

Karanteeni auttaa tajuamaan. Ehkä 
tämä lehti auttaa tajuamaan tätä 
päivää: Hiv-tartunnan saaneiden 
elämänlaadulla on merkitystä, 
lääkitys ja hoito tulee mahdollistaa 
kaikille tarvitseville, uusia tartuntoja 
tulee ehkäistä ja hiv-tartunnat tulee 
todeta. 

Sini Pasanen, Positiiviset ry



valtaosa tartunnan  
saaneista on elossa

S
uomessa oli vuoden 2013 

lopussa raportoitu yhteensä 3216 
hiv-tartuntaa.  Tartuntatautirekis-
terin mukaan valtaosa tartunnan 
saaneista, 82 %, on elossa, ja heidän 
määränsä on kasvanut epidemian 
aikana voimakkaasti (kuva 1). 

Hivin kanssa pisimpään eläneiden 
infektio on todettu jo 80-luvun 
alkupuolella. Tartunnan kanssa 
pystyy siis elämään vuosikymmeniä. 
Valtaosa tartunnan saaneista tulee-
kin elämään hivin kanssa pitkään, 
sillä tehokkaan lääkehoidon ansiosta 
hiv ei enää merkittävästi lyhennä 
eliniän ennustetta. Toisaalta tartun-
nan saneen pitää elää hivin kanssa 
loppuelämänsä ainakaan vielä ei 
ole hoitoa, jolla tartunnasta pääsisi 
eroon. 

Hiv-tartunnan kanssa elää erilaisia 
ihmisiä. He ovat eri-ikäisiä nuorim-
mat vasta vauvoja ja vanhimmat 
yli 70-vuotiaita. Syntyperältään he 
edustavat lähes 100 eri kansalaisuut-
ta. Suurin osa, yli 60 %, heistä elää 
Helsingin ja Uudenmaan alueella, 
mutta heitä on myös kaikissa muissa 
sairaanhoitopiireissä. Heistä kaksi 
kolmesta on miehiä. Seksin kautta 
tartunnan on saanut heistä yli 
70 % ja ruiskuhuumeiden 
käytön kautta noin 10 %.
Hivin kanssa eläminen tarkoittaa 
myös vanhenemista hivin kanssa. 

50-vuotiaiden ja sitä vanhempien 
hivin kanssa elävien määrä ja osuus 
on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 
1990 heitä oli vain pari kymmentä ja 
osuus oli alle 10 % kaikista tartunnan 
saaneista. Vuonna 2013 50-vuotiata 
tai sitä vanhempia oli jo yli 900, eli 
yksi kolmesta hivin kanssa elävästä 
(kuva 2). 

Ikääntyminen tuo uusia haasteita 
tartunnan saaneiden elämään ja 
hoitoon. 
Tartunnan saaneita on myös me-
nehtynyt, yhteensä 582, onneksi 
vähenemässä määrin aidsiin. 80-lu-
vulla aidsiin sairastuneiden osuus 
hiv-tartunnan saaneiden kuolemista 
oli yli 90 %, 90-luvulla vielä lähes  
80 % ja 2000-luvulla noin 30 %.  
Nykyisin merkittävimmät syyt aids-
kuolemiin ovat myöhäinen diagnoo-
si ja sitoutumattomuus  
hiv-lääkehoitoon.

Suomessa elää noin 2500 ihmistä, 
jotka tietävät omasta hiv-tartunnas-
taan. Lisäksi hivin kanssa elää arviota 
700 ihmistä, joiden tartunta odottaa 
vielä diagnosoimista. Noin puolet 
Suomen hiv-tartunnoista todetaan 
vasta useiden vuosien jälkeen tar-
tunnasta. Vaikka tartunta on usein 
vuosia oireeton, hiv alkaa heikentää 
puolustusjärjestelmää infektion 
alusta lähtien. Ajoissa aloitetulla 
hiv-lääkehoidolla voidaan pysäyttää 

infektion eteneminen. Jos tartunnan 
toteaminen viivästyy, vakavien saira-
uksien ja jopa kuoleman riski kasvaa. 
Tartuntojen nykyistä varhaisemmalla 
toteamisella voitaisiin myös vähen-
tää uusia hiv-tartuntoja, koska valta-
osa tartunnoista saadaan henkilöiltä, 
jotka elävät hivin kanssa tietämättä 
omasta tartunnastaan. Tieto tartun-
nasta vähentää riskikäyttäytymistä, ja 
lisäksi hiv-lääkitys rajoittaa epidemi-
an kasvua pienentämällä tartunta-
riskiä. Hiv-testaustilannetta voidaan 
myös hyödyntää tartuntojen ehkäi-
syssä keskustelemalla testattavan 
kanssa tartunnan riskeistä ja siitä, 
kuinka hän voisi niitä tulevaisuudes-
sa välttää. Testauksen tuomia hyötyjä 
pitäisikin tuoda entistä aktiivisimmin 
esille.

Suomen hiv-työn tavoitteita on 
vähentää hiv-tartunnan aiheuttamaa 
sairastavuutta ja kuolleisuutta ja 
minimoida hivin vaikutuksia tartun-
nan saaneisiin ja heidän lähipiiriinsä. 
Tavoitteiden toteutumiselle on vielä 
esteitä – stigman ja syrjinnän pelko 
saattaa vaikeuttaa ennaltaehkäisyä ja 
estää hiv-testiin ja hoitoon hakeutu-
mista, ja osa maassamme oleskelevis-
ta ulkomaalaisista jää vielä maksut-
toman hiv-lääkehoidon ulkopuolelle. 
Tavoitteiden saavuttamisessa onkin 
keskeistä, että hivin kanssa voi elää 
kohtaamatta syrjintää ja ennakkoluu-
loja ja että hivin kanssa elävät saavat 
tarvitsemansa tuen ja hoidon. 

Kirsi Liitsola,  Henrikki Brummer-Korvenkontio, THL



Kuva 1. Hiv-tartunnan kanssa elävien määrä  (Tartuntatautirekisteri).

Kuva 2. 50-vuotiaiden ja sitä vanhempien hiv-tartunnan kanssa elävien määrä  
(Tartunatautirekisteri).



Hivin kanssa pitää elää
Tapani Valkonen

P
ositiiviset ry:n 25-juh-

lavuoden ohella vuosi 2014 on 
minulle henkilökohtainen juhlavuosi. 
Keväällä tuli tasan kymmenen vuotta 
täyteen siitä, kun sain tietää omasta 
hiv-positiivisuudestani. Kymmeneen 
vuoteen positiivisena mahtuu mo-
nenlaista käsittelyä ja näkökulmaa 
sairauteeni. 

Tässä elämänvaiheessa tunnen voi-
vani sitä paremmin, mitä useammat 
ihmiset siitä tietävät. Kerrottua ei saa 
kertomattomaksi, mutta toistaiseksi 
olen vain saanut voimaa avoimuu-
destani. Salaisuudet kalvavat ihmisen 
sielun tyhjäksi ja vievät ilon mennes-
sään.

Hiv-positiivisen elämästä puhuminen 
nimettömänä tuntuu minusta nyt 
ristiriitaiselta. Miten voin odottaa, 
että hiviin liittyvä stigma laantuu, 
jos itse nostan läpitunkemattoman 
tietomuurin sairauden hyväksymistä 
vastaan jopa läheisten ihmisten ja it-
seni välille? Sairauden hyväksyminen 



ja esille tuominen tarkoittaa  
minulle tuskasta luopumista. 
Välillä pysähdyn ihmettelemään, 
mikä olikaan ongelma? Kunnioitan 
silti niiden hiv-positiivisten näkökan-
taa, jotka haluavat pitää hivin pienen 
läheisten piirin tai vain omana tieto-
naan. Olenhan itse elänyt läpi koko 
skaalan suhtautumistavassa omaan 
sairauteeni. 

Omasta puolestani voin vain kertoa, 
että avoimuus oli uudella tavalla 
vapauttava tunne. Palaaminen siihen 
tilanteeseen, että vain puoliso ja 
muutama ystävä tietäisivät positiivi-
suudestani, tuntuisi nyt samalta, kuin 
minut ahdettaisiin pimeään koppiin 
yhdessä noiden henkilöiden kanssa. 

Uskon, että minun  
tapauksessani 
salailu liittyi hylätyksi 
tulemisen pelkoon. 

Tämän epätodeksi osoittautuneen 
pelon ylittäminen vapautti minut; 
paradoksaalisesti hiv paransi minut 
pelosta, jonka alkuperä ei oikeastaan 
edes ollut hivissä. Se vapautti minut 
myös sellaisesta harhasta, että voin 
hallita elämässäni kaikkea. Toivon, 
ettei kenenkään tarvitse saada hiviä 
päästäkseen vastaavanlaisista pelois-
ta eroon. Pimeimmässä kriisissä voi 
lohtua antaa toivo siitä, että se voi 
lopulta avata elämän merkityksen 
aivan uudesta näkökulmasta.

Tuleeko kukaan  
puoliväliin vastaan?

Sairauden kohtaaminen omassa 
elämässä johtaa aina jonkinlaiseen 
kriisiin. Sen prosessointi yksin on 
raskas taakka, jokseenkin mahdoton 
tehtävä. Onneksi Suomessa hoito 
on korkeatasoista ja hiv-lääkkeet 
ovat ilmaisia. Terveydenhuollon 
rakenteet suosivat kuitenkin asian-
tuntijalähtöistä terveydenhuoltoa. 
Hiv-positiivinen henkilö on itse paras 
asiantuntija omien tuntemustensa 
suhteen. Tässä korostuu potilasjärjes-
tön tarjoaman vertaistuen merkitys. 
Tämä pätee myös muiden sairauksi-
en kohtaamisessa. Vertaistuki ei tie-
tenkään tarkoita sitä, että voisimme 
parantaa hivin. Se antaa edellytykset 
tulla nähdyksi ja kuulluksi, mikä on 
jokaiselle ihmiselle ensiarvoisen tär-
keää. Vastavuoroisesti voimme olla 
toiselle läsnä ja kuuntelijana.

Kun vastuu terveyskäyttäytymisestä 
siirtyy ihmisille itselleen, kukaan 
ulkopuolinen ei paranna häntä vaan 
hän itse ottaa ohjakset käsiinsä ko-
konaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan. 
Asiantuntija hallitsee viruslääkityk-
sen, mutta kokonaisvaltaisesta hy-
vinvoinnista voi vastata vain ihminen 
itse. Tällainen tilanne on vastakohta 
sille, jossa potilas nojautuu asiantun-
tijaan ja käsi ojossa odottaa pillereitä 
tai teknisiä toimenpiteitä, jotka het-
kessä muuttaisivat olon hyväksi. 

Tulemmeko sitten näh-
dyiksi yhdenvertaisina 
kansalaisina ja yhtei-
sömme jäseninä? 

Tiedotusvälineet pitävät yllä mieli-
kuvia vuosikymmenten takaisesta 
hiv-tilanteesta. Hiv harvoin ylittää uu-
tiskynnyksen muulloin kuin rikosuu-
tisissa. Rikoslainsäädäntö pönkittää 
tällaista nurinkurista asetelmaa. Lain 
edessä diagnosoidut hiv-positiiviset 
ovat heikommassa asemassa kuin 
tartunnastaan tietämättömät. Tämä 
on kaikille vahingollinen tilanne. 
Mitä seksikäyttäytymiseen tulee, 
lainsäädännön lähtökohdan täytyi-
si olla siinä, miten ihmiset todella 
käyttäytyvät. Tällöin kynnys hiv-
testiin madaltuisi, mikä osaltaan 
taas vähentäisi uusia tartuntoja, 
kun ideaalitapauksessa jokainen 
hiv-positiivinen olisi hoidon piirissä 
ja saisi asianmukaisen lääkityksen. 
Kenenkään ei tarvitsisi hiv-stigman 
takia viipyä varjoisilla kujilla.

Filosofi Maija-Riitta Ollila on sanonut, 
että anteeksi antaminen on voiman 
takaisin hakemista. Monen ajatus-
polun takaa olen tullut sellaiseen 
levähdyspisteeseen, että voin antaa 
itselleni anteeksi sen, että minä olen 
hiv-positiivinen. Toivon, että tämän 
polun päässä minut kohtaa ihminen, 
joka ymmärtää että olen tasavertai-
nen riippumatta siitä, minkälainen 
sairaus minulla on tai mikä sen 
alkuperä on. 



Hivin kanssa pitää elää
Kari Tuhkanen

J
ollekin toiselle hiv-positiiviselle 

tuo otsikko voi tarkoittaa, että elä-
mistä ei tule lopettaa, kun on saanut 
tiedon hiv-tartunnasta. Sekin on 
totta, mutta minä haluan katsoa tätä 
hiukan toiselta kantilta.

Joskus harvoin minulta vieläkin kysy-
tään, millaista on elää hivin kanssa? 
Minä olen tottunut elämään hivin 
kanssa jo lähes 20 vuotta. Suhteem-
me on kuin kenen tahansa kaksi-
kymmentä vuotta yhdessä olleen 
parisuhde, väljähtynyt ja tavanvuoksi 
kohtelias. Tartuntani taluttaa minut 
lääkärinvastaanotolle kerran tai 
pari vuodessa, kuin vuosijuhlaan tai 
luokkakokoukseen, missä minulla 
on hyvin vähän mitään sanottavaa. 
Lääkäri ja tartunta keskustelevat kes-
kenään, kuinka he mukavasti asuvat 
minun ajassa ja elimistössäni toinen 
minua kopeloiden ja toinen hiljaa 
hyyryläisenä asustellen. Minun osani 

on vain välillinen palveluntarjoaja 
aamuisin ja iltaisin lääkkeiden oton 
yhteydessä. Muuten meillä on aivan 
itsenäiset omat elämät. 

Se, että hivin kanssa pitää elää, on jo 
paljon monimutkaisempi asia. Minä 
haluaisin kysyä kaikilta teiltä, että 
minkälaista on elää hivin kanssa? 
Minkälaista on elää jonkun sellaisen 
asian kanssa, joka ei näy ja mistä ei 
koskaan puhuta mitään, mutta joka 
on kokoajan läsnä. Me kaikki eletään 
hivin kanssa.  

Sinä, joka olet hiv-negatiivinen tai 
et tiedä omaa hiv-statustasi. Sinä 
elät hivin kanssa, vaikka et välttä-
mättä tiedosta sitä. Jotta voisit elää 
huoletonta ja stressitöntä elämääsi 
jatkossakin, on ehkä paikallaan, että 
tiedostat eläväsi hivin kanssa koko 
ajan. Keskusteletko koskaan ystäviesi 
kanssa, että onko jollakin ystävistä-

si hiv tai olisitko voinut itse saada 
tartunnan? Hivistä on tehty niin pyhä 
ja yksityinen asia, että siitä ei saa kes-
kustella samalla tavalla, kuin mistä 
tahansa muusta sairaudesta.  Hiviin 
liittyy vieläkin paljon ennakkoluuloja, 
mutta vaikeneminen koko aiheesta 
kertoo siitä, että hivin kanssa ei eletä.

Ei tarvitse olla hiv-positiivinen 
ollakseen hivin kanssa tekemisissä 
lähes joka päivä. Suuri osa homomie-
histä ja miehistä joilla on anonyymiä 
ja suojaamatonta seksiä toisten 
miesten kanssa, pelkäävät saavansa 
hiv-tartunnan ennemmin tai myö-
hemmin. Kuppa, tippuri ja klamydia 
tartuntojen määrät tässä väestöryh-
mässä kertovat, että suojaamatonta 
seksiä harrastetaan paljon ja mah-
dollisuus saada myös hiv-tartunta on 
todellinen, eikä pelko ole turha. 



Nykyään on  
olemassa lääkitys,  
millä hiv-tartunta voi-
daan ehkäistä erittäin 
tehokkaasti yhdellä 
pillerillä päivässä. 
 
 
Tuo lääkitys on ollut käytössä Yhdys-
valloissa jo vuodesta 2012 ja tulokset 
ovat erittäin hyviä. Tuosta lääki-
tyksestä käytetään nimitystä PrEP, 
joka tulee sanoista Pre-Exposure 
Prophylaxis. Tämän lääkkeen tuoma 
mahdollisuus suojata itsensä hiv-
tartunnalta etukäteen tulee olemaan 
merkittävä muutos hivin ennalta-
ehkäisevässä työssä, ajattelussa ja 
asenteissa. Minä näen sen erityisesti 
vastuun ottamisen mahdollisuutena 
yksilölle omasta terveydestään.

Tähän asti vastuuta on mielellään tar-
jottu vain hiviä tietoisesti kantavalle 
osapuolelle, mutta ottamalla vastuu 
itselleen ymmärtäen, että hivin kans-
sa eletään kokoajan, vaikka tartuntaa 
ei olekaan tapahtunut, on ratkaiseva 
muutos asenteissa ja ajattelutavassa.

On ymmärrettävää, että ihmistä, joka 
ei tiedä kantavansa hiv-tartuntaa, 
on mahdotonta asettaa vastuuseen 
toisen tartuttamisesta. Todellisuus on 
kuitenkin sellainen, että tartunnat ta-
pahtuvat juuri sellaisten henkilöiden 
toimesta, jotka eivät tiedä kantavan-
sa hi-virusta. Tämä on hyvä esimerkki 
siitä, että myöskään oikeuslaitos ei 
elä hivin kanssa. Tämä aiheuttaa sen, 
että testeihin ei hakeuduta, koska 
vastuuta ei haluta kantaa. Siksi hiv-
testausmahdollisuuksia tulee lisätä 
huomattavasti ja sitä pitää tarjota 
mahdollisimman matalalla kynnyk-
sellä.

Sellaiset rikosoikeudelliset vastuut 
tulee purkaa, joilla ei ole mitään 
myönteistä vaikutusta. Kun vastuuta 
on mahdollisuus ottaa omasta terve-
ydestään ennaltaehkäisevästi, tulee 
se mahdollisuus suoda kaikille, jotka 
sen haluavat.  Ilmaisia kondomeja 
tulee olla tarjolla niitä tarvitseville 
ja PrEP-lääkitys pitää olla saatavilla 
niille, jotka altistuvat hiville kokoajan.

PrEP-lääkitystä ei Suomessa ole vielä 
saatavilla, mutta väistämättä sen on 
tultava meillekin ja hyvä niin. WHO 
suosittelee PrEP-lääkityksen tarjoa-
mista suurimmassa riskissä olevil-
le, kuten miehille, joilla on seksiä 
miesten kanssa, seksityöntekijöille, 
suonen sisäisten huumeiden käyttä-
jille ja hiv-positiivisten kumppaneille. 
Suomessa ei ole toistaiseksi voimas-
sa olevia suosituksia ja asia tulee 
varmasti herättämään voimakkaita 
puheenvuoroja puolesta ja vastaan. 
PrEP-lääkitys on hyvä esimerkki siitä, 
että hivin kanssa eletään.

Kun valitsin tuosta otsikosta sanan 
KANSSA siksi aiheeksi, mitä käsitte-
len, haluan korostaa niiden ihmisten 
asemaa, joilla ei ole vaihtoehtoa. 
Joukossamme on paljon sellaisia ih-
misiä, jotka altistuvat hiv-tartunnalle 
jatkuvasti, vaikka eivät välttämättä 
itsekään tiedä milloin. 
Hivin kanssa eläminen on meidän 
kaikkien arkea, eikä vain niiden, joilla 
tartunta on. Siksi on tärkeää ottaa hiv 
jokapäiväiseen elämään siten, että 
ollaan hivistä tietoisia ja pysytään 
terveenä hivin suhteen jatkossakin. 
Tämä tarkoittaa syömällä lääkkeitä 
oikein niille, joilla tartunta jo on, jotta 
virukset pysyvät mittaamattomissa 
ja uusilta tartunnoilta vältytään. 
Se tarkoittaa myös sitä, että hiviä 
voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti, 
kun siihen suhtaudutaan realistisesti. 
Mikäli henkilö ei voi jostain syystä ris-
kikäyttäytymiseltä välttyä, tulee sel-

laisille ihmisille tarjota mahdollisuus 
ennaltaehkäistä tartunta lääkkeellä, 
joka on jo olemassa ja  
on todettu tehokkaaksi. 

Kondomi on edelleen erittäin 
tehokas tapa ehkäistä hiv-tartunta. 
Kondomi suojaa tehokkaasti myös 
muilta seksiteitse tarttuvilta taudeil-
ta. Voidaan vain toivoa, että muihin-
kin sukupuolitauteihin löytyy joskus 
hyvä ennaltaehkäisevä lääkitys tai 
rokotus, mutta toistaiseksi niitä voi-
daan hoitaa suhteellisen tehokkaasti 
vain jälkikäteen. 

Hiviä voidaan hoitaa tehokkaasti, 
vaikka parantavaa lääkitystä ei vielä 
olekaan. Hiviä voidaan myös ennal-
taehkäistä tehokkaasti, vaikka 100 
% vastinetta ei vieläkään ole. Siksi 
hiviä ei kannata pelätä, mutta hivin 
KANSSA pitää elää.

Minä olen valinnut kertoa omasta 
hiv-tartunnastani julkisesti. Se ei tar-
koita, että suosittelisin kaikille muille 
tekemään samoin. Minulle tuo lause 
”hivin kanssa pitää elää” tarkoittaa 
myös sitä, että hivin kanssa elät – 
halusit tai et koko loppuelämäni ajan. 
Se tarkoittaa myös minun läheisiäni. 
Minä olen elänyt hivin kanssa lähes 
puolet elämästäni. Olen joskus miet-
tinyt, että minkälaista elämää olisin 
elänyt ilman hiviä? 
 
Olisinko saanut tartunnan myöhem-
min joka tapauksessa? Olisinko elä-
nyt elämäni peläten saavani tartun-
nan jossain vaiheessa? Hivin kanssa 
pitää elää, että hivin kanssa  
ei joutuisi elämään.



ELÄMÄÄ SE VAIN ON

Ä
lä hyvä laps itke, elämää se 

vain on.” Näin sanoi mummini, kun 
itkien kerroin puhelimessa saaneeni 
hiv-tartunnan. Nyt ymmärrän noiden 
sanojen viisauden sekä ehkä sen, 
mitä elämässään on pitänyt kokea, 
jotta noin voi sanoa.

Ehkä olisi ollut helpompaa jäädä 
rypemään itsesääliin, suruun taikka 
vihaan. Minä päätin jatkaa elämääni, 
ottaa siitä kaiken irti ja näyttää epäi-
lijöille keskisormea. Kuitenkin, elämä 
hivin kanssa on ollut kaikista eniten 
itsensä haastamista. Aina tulee 
epäilyksen hetkiä, meille ihan kaikille, 
silloin täytyy katsoa peiliin ja nostaa 
se keskari itselleen.

Hiv tuo mukanaan elämään lääkäri-
käyntejä, lääkkeitä ja pelkoja… ihan 
niin kuin mikä tahansa muu sairaus. 
Ja ihan niin kuin mikä tahansa muu-
kin sairaus, hiv on seurausta huonos-
ta tuurista, eletystä elämästä, omista 
päätöksistä ja kaikista noista.
Hiv ei katso yhteiskuntaluokkaa, 
ei ihon väriä, ei uskonnollista vakau-
musta, eikä parisuhdestatusta. 
 

Suurin osa tartunnoista 
tapahtuu seksin  
välityksellä.  

Kysymyshän siis loppujen lopuksi 
on siitä, käytätkö ehkäisyä vai et. 
Käytätkö kumia puolison kanssa, 
jonka kanssa olet jakanut viimeiset 
20 vuotta? Loppujen lopuksi, kun et 
voi olla varma kuin siitä, mitä itse olet 
touhunnut tai jättänyt touhuamatta.

Minun mielestäni eläminen jatkuvas-
sa epäilyksessä, peloissa ja synkissä 
aatoksissa on niin kauhean rankkaa. 
Onko se elämä silloin enää elämisen 
arvoista?  
 
 

Elämähän on yhtä  
epävarmuustekijää,  
eri asia on miten ihmi-
nen itse niihin suhtau-
tuu.  
 

Elämä hivin kanssa ja ilman sitä, on 
loppujen lopuksi kiinni siitä, miten 
haluaa elämänsä elää. Kanssamat-
kustaja bussissa voi hymyillä koko 
naamallaan, se ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että hän pääsisi elämästään 
yhtään sen helpommalla. Kenenkään 
elämä ei ole helppoa, ei koskaan.
Mitäänhän elämässä ei pidä tehdä, 
tai ole pakko tehdä, ellei itse halua 

– muuta kuin kuolla. Kuolema on 
meidän kaikkien lopullinen päämää-
rä, sillä se on ihan varmaa, ettei tästä 
elämästä kukaan selviä hengissä. 
Merkitystä on vain sillä, miten itse 
määrittelet sen matkan syntymästä 
kuolemaan. Ainoastaan tällä matkalla 
on merkitystä. Oletko elänyt elämäsi 
niin, että pystyt hymyilemään peili-
kuvallesi? Hiv tai ei, ainoastaan oma 
suhtautumisesi elämään ratkaisee. 

Toiset uskovat, että hiv-tartunta on 
ollut kohtaloa, täysin vain huonoa 
tuuria ja toiset voivat uskoa, että 
tartunta on rangaistusta synneistä.  
Ei ole väliä sillä, mitä joku toinen 
uskoo, tärkeintä on se mitä itse uskot 
ja mitä teet tällä tiedolla. Annatko 
sen lannistaa, annatko muiden ihmis-
ten pelkojen määritellä kuka olet ja 
miten elät elämäsi? Kysymyshän on 
loppujen lopuksi siitä, kuinka paljon 
uskallat itseäsi rakastaa.
Hiv – elämäähän se vain on.  



Hivin kanssa pitää elää-
TANSANIASSAKIN
Kati Kemppainen, Vaikuttamistyön asiantuntija (hiv ja aids), Suomen Lähetysseura

K
öyhyys ja hiv-epidemia 

eivät ole niin suoraviivainen yhtälö 
kuin ensinäkemältä voisi luulla. On 
tavallista ajatella, että juuri köyhyys 
selittää hiv-tartuntojen yleisyyttä 
Afrikassa. On toki totta, että äärim-
mäinen köyhyys ajaa epätoivoisia yk-
sinhuoltajaäitejä seksityöläisyyteen 
– sen sijana yllätyksenä voi tulla tieto, 
että hivin esiintyvyyden todettiin v. 
2005 tehdyssä tutkimuksessa olevan 
korkein ylemmissä sosioekonomisis-
sa luokissa, eritoten varakkaampien 

kaupunkilaisnaisten parissa.  
Tansania on yksi hiv-epidemian 
pahiten koettelemia maita Afri-
kassa. Hiv-tartunnan esiintyvyys 
15–49 –vuotiaiden parissa on 5,1%. 
Hiv-positiivisia ja aidsia sairastavia on 
yhteensä 1,6 miljoonaa. Epidemialle 
on tyypillistä suuret alueelliset vaih-
telut (0,6% - 14,8%). 
Epidemia koskee kaikkia väestön sek-
toreita ja sosioekonomisia luokkia. 
Naisten osuus tartunnoista on 6,2%, 
miesten 3,8%.  80 % tartunnoista 

tapahtuu heteroseksin kautta.  
Miten selittyy hivin korkea esiinty-
vyys varakkaissa kaupunkitalouk-
sissa ja erityisesti naisten parissa? 
Varakkuus mahdollistaa suuremman 
liikkuvuuden ja lisää sitä kautta 
tartuntariskiä – varakkaiden on myös 
mahdollista ylläpitää seksuaalisia 
verkostoja ja rinnakkaissuhteita. Hiv-
lääkitys on myös vaivattomammin 
hyvätuloisten ulottuvilla, mikä jatkaa 
elinvuosia ja näkyy tilastoissa. 

Kuvassa on Ilembulan sairaalan lääkäri Dr Pumilwa potilaan kanssa. Sairaala on sittemmin saanut uuden hiv-klinikan, 
tuossa kuvassa ollaan vielä vanhoissa tiloissa ja näkymä on sen mukainen. Kuvan on ottanut Paula Laajalahti,  
Suomen Lähetysseura.  



Hivin esiintyvyydessä todetut erot 
varakkaampien kaupunkiyhteisöjen 
ja köyhempien maaseutuyhteisöjen 
välillä ovat kuitenkin kaventumassa. 
2008 tehty tutkimus osoitti, että 
tietoisuus seksiteitse välittyvistä 
taudeista oli hälyttävän alhainen 
maaseudulla ja se linkittyi vähäiseen 
kondominkäyttöön ja hiv-infektioi-
den lisääntymiseen.  
 
 
Tartunnat ovat  
alentuneet eniten  
niiden parissa, jotka 
ovat jatkaneet  
koulunkäyntiään  
ala-asteen jälkeen. 
 

Formaalin koulutuksen puute, hiv-
tietoisuuden vähäisyys ja peruster-
veydenhuollon haasteet  maaseudul-
la tarkoittavat sitä, että epidemian 
ennaltaehkäisyssä on panostettava 
nyt maaseutuväestöön. 
Ilembulan maaseutusairaala Tan-
sanian eteläisellä ylänköalueella 
sijaitsee keskellä maan pahinta hiv-
epidemiaa. Kun tauti alkoi yleistyä, 
sitä ryhdyttiin tunnistamaan ja tieto 
sairastuneista alkoi levitä, esiin alkoi 
nousta pelkoja, epäluuloa, syrjintää 
ja stigmatisaatiota. Paljon selittyi 
sillä, että taudin leviämistapaa ei 
alussa tunnettu: sairastuneisiin ei 
uskallettu koskea eikä hoitaa heitä, 
oirehtivia siirrettiin sisätiloista ulos 
puun varjoon makaamaan ja odotta-
maan menehtymistä – yhtymäkohtia 
ebolavirukseen ei tarvitse kaukaa 
hakea. Monet menettivät yhteyden 
perheeseensä, luottamustoimet 
otettiin heiltä pois ja suku saattoi jul-
kisesti julistaa sairastuneen ”eläväksi 
kuolleeksi”. Kohtalot olivat karuja.

Tänään tilanne on hyvin toisenlainen 
Ilembulan kylässä ja sairaalan ym-
päristössä. Sairaalassa on toimiva hiv-
klinikka ja valtion tuella tartunnan 
saaneet on voitu pitää lääkityksen 
piirissä – joskin viimeaikainen kehitys 
antaa aihetta huolestumiseen kun 
monet merkittävät hiv-hoidon tukijat 
ovat vähentämässä taloudellista 
tukeaan Tansanialle. Yksi merkittävin 
asia ovat olleet hiv-positiivisten omat 
vertaistukiryhmät, joita alkoi muo-
dostua sitä mukaa kuin tartunnan 
saaneita ilmaantui. 

Sairaalapastori yhdessä vaimonsa 
kanssa alkoi koota tartunnan saa-
neita yhteen, ja säännölliset ko-
koontumiset muodostuivat jäsenille 
viikon tärkeimmäksi tapahtumaksi. 
Kokemusten jakaminen, yhdessä 
laulaminen ja toinen toisensa tuke-
minen kantoivat viikosta toiseen. 
Lisäksi ryhmistä muodostui merkittä-
vä vaikuttamistyön kanava. Kun yhä 
enemmän ihmisiä uskaltautui paljas-
tamaan hiv-statuksensa ja samaan... 
...hengenvetoon vaatimaan takaisin 
menetettyä yhteiskuntakelpoisuut-
taan, suhtautuminen alkoi muuttua. 

Olen itse ollut paikalla tilanteessa, 
jossa nuori hiv-positiivinen yksin-
huoltajaäiti nousee pitämään palo-
puhetta kirkkosalissa, joka on täynnä 
häntä itseään vanhempaa väkeä, 
erityisesti miehiä. 
Nainen kertoi elämäntarinansa, yksin 
jäämisen ja eristyksiin joutumisen. 
Samalla hän lähes vaativasti ilmoitti, 
että hän on silti täysiarvoinen ihmi-
nen siinä missä muutkin, hänellä on 
oikeus osallistua yhteisön toimin-
taan, ansaita oma toimeentulonsa, 
saada hoitoa ja lääkitystä, ja että 
hänellä on yhä oikeus perheeseen 
ja lapsiin. Harvoin olen nähnyt niin 
vaiteliasta ja nöyrää yleisöä kuin 
tuolloin. Samalla ymmärsin, että 
näin rohkea teko – nuori, stigmati-

soitu nainen nousee opettamaan 
itseään vanhempia miehiä - ei olisi 
mahdollista, ellei hän olisi kokenut 
jotakin erityisen voimaannuttavaa ja 
vapautavaa vertaistukiryhmässään. 

 

Ilman tartuntaa hän 
ei olisi koskaan tullut 
haastaneeksi perintei-
siä arvoasetelmia ja 
voimasuhteita  
yhteisössään.

Toinen vertaistukiryhmien tuoma 
merkityksellinen parannus ovat 
olleet mikrolainat ja aids-orpojen 
koulunkäynnin kummituki. Jos 
köyhyys ei aina selitäkään sitä, miksi 
hiv on niin yleinen itäisessä Afrikassa, 
se on ainakin odotettavissa että hiv-
tartunta tietää sairastuneen ja hänen 
perheensä suistumista köyhyyteen 
ajan oloon. Kun tartunta etenee 
aidsiksi ja kunto heikkenee, elannon 
hankkiminen käy yhä vaikeammaksi. 
Lisäksi sairastunutta kalvaa huoli 
lasten tulevaisuudesta: miten heidän 
käy, kun minä olen pois? Pääsevätkö 
he kouluun? Kuka heistä huolehtii? 

Vertaistukiryhmien mikrolainaohjel-
ma on tuonut tähän ahdistukseen 
lievennystä. Muutaman kymmenen 
euron pääomalla on saatu alkuun 
yritystoimintaa: maanviljelystä, 
kotieläinprojekteja, ompelimoa, 
saippuanvalmistusta ja leivonnaisten 
myyntiä. Lainat ovat olleet korot-
tomat ja yritysidean suunnitteluun 
ja lainan anomiseen on saatu apua. 
Lisäksi lainansaajat päättivät muo-
dostaa muutaman hengen pienryh-



miä, joiden tarkoitus oli tukea toisia 
nimenomaan näissä hankkeissa. 
Lupauksensa mukaan he rientävät 
apuun jos joku ei jaksa kuokkia 
peltoaan tai kuljettaa tavaroitaan, 
lisäksi he aikoivat pitää silmällä ettei 
kukaan erehdy tuhlaamaan lainapää-
omaansa mihinkään harkitsematto-
maan. 

Kummilapsituella on puolestaan 
ehkäisty monen nuoren aids-orvon 
syrjäytyminen. Kun on avautunut tie 
ala-asteelta yläasteelle, lukioon ja 
ammattiopintoihin, nuorella ei ole 
enää riskiä joutua kadulle, plantaa-
seille töihin, kaupunkilaisperheisiin 
kotiapulaisiksi tai jonkun varakkaam-

man vanhemman miehen tyttöystä-
väksi. On lähes mahdotonta kuvata 
sitä iloa, jännitystä ja helpotusta, 
mikä nuorten ja heidän huoltajiensa 
kasvoilta kuvastuu tilanteissa, joissa 
käy ilmi että koulupaikka on varmis-
tunut. Siinä hetkessä ovat toivo ja 
elämänhalu vahvasti läsnä.



kun eletään niin vanhetaan-
myös hivin kanssa
Sini Pasanen, Positiiviset ry



E
Tänä päivänä hoidettu 

hiv ei etene aids-vaiheeseen, eikä 
riittävän ajoissa löydettyyn hiviin 
enää kuolla. Hiv on krooninen saira-
us. Hiv-tartunnan saanet ikääntyvät 
kaikkialla maailmassa. Ensimmäi-
senä ikääntyminen on tullut esiin 
länsimaissa ja Suomessa elää entistä 
iäkkäämpiä hiv-positiivisia. 
On selvää, että hiv-tartunnan 
saaneita pohdituttaa hakeutua 
erilaisiin ikäihmisille suunnattuihin 
palveluihin. Ei ole mitään tietoa tai 
kokemusta miten ihminen koh-
dataan. Ikääntyminen mietityttää 
meitä kaikkia, mutta hiv on kuitenkin 
suhteellisen uusi sairaus, eikä kukaan 
vielä tiedä tarkalleen mitä ikääntymi-
nen hivin kanssa tuo tulleessaan – ja 
mitkä ovat ikääntyneitä kohtaavien 
ihmisten asenteet. 

Hiv vaikuttaa ikään-
tymiseen fyysisesti, 
psyykkisesti sekä  
sosiaalisesti

Myös hiv-positiiviset kärsivät useista 
pitkäaikaissairauksista ikääntyes-
sään. Hoitohenkilökunnan tulisi olla 
tietoinen hiv-infektioon liittyvistä 
sairauksista, tietää lääkehoidon 
kulmakivet sekä ymmärtää hiv-posi-
tiivisuuden merkitys kohtaamilleen 
ihmisille. Hoitajien hyvän asennoi-
tumisen ja tietämyksen merkitystä 
hiv-potilaiden kokemukseen hyvästä 
hoidosta ei voi väheksyä. Hyvä hoito 
ei ole vain sairauksien hoitoa vaan sii-
hen kuulu myös kunnioittaminen ja 
arvostus. Iäkkäiden hiv-positiivisten 
määrä kasvaa entisestään ja tieto hiv-
infektion käytännön hoitotyöstä on 
hyvin niukkaa Suomessa. Tutkimusta 
tarvitaan lisää. Ajan tasalla oleva 

tietämys voisi auttaa muuttamaan 
negatiivista asennetta nykyään kroo-
nista sairautta vastaan edes hieman 
positiivisemmaksi.    

Positiivisissa kokoon-
tuvan yli 55-vuotiaiden 
vertaisryhmän kirjaa-
mia haasteita, jotka 
vaikuttavat hivin  
kanssa ikääntymiseen: 

”Kun on avoin hivistä, kukaan ei 
kuitenkaan keskustele avoimesti, 
ei oteta asiaa puheeksi eikä kysytä 
miten voit.” 

”Olen kertonut ystävilleni hivistä, 
kukaan ei ole halunnut keskustella 
asiasta kanssani.”

”Muut sairaudet jäävät huomiotta – 
lääkäri näkee vain hivin (terveyskes-
kuksessa)”  

”Pyöröovi kotihoito” Inhimillisyyden 
puute hoidossa ja kohtaamisissa. 
Stigma ja häpeä. 

”Asun pienellä paikkakunnalla. Jos 
hiv-tartuntani tulee julki, näen kaksi 
vaihtoehtoa; muutto tai itsari.” 

”Miten hivin pystyy salaamaan niin 
halutessaan?” ”Pelko siitä, että hiv ei 
pysy salassa.”  

”Muistanko lääkkeet?”

”Mitä tapahtuu, jos dementoidun?” 

”Olen syyllistänyt itseni ja eristäy-
tynyt. Mielestäni minua pidetään 
moraalittomana.”

”Hiv vaikeuttaa ihmissuhteita ja 
niiden hankkimista.” 

”Seksittömyys”

”Hoitajat ovat yli-ystävällisiä ja 
samalla otetaan useiden metrien 
etäisyys sairaalassa.” 

”Tällä rouvalla on hiv! Voiko joku 
viedä röntgeniin?”

Mikä olisi ratkaisuna?  
 
Toivotaan ihmisten, yhteisön ja  
yleisen asenteen muutosta. 
Tietoa, tukea, taitoa ammattilaisille. 
Asen nekasvatusta ja valistustyötä. 
Hyvä hoitohenkilökunta nähdään 
ratkai suna moneen haasteeseen. 
Riittä västi liikuntaa ja terveellinen 
ruoka. Ystävät, kaverit ja vertaistuki. 

”Oikea asenne on auttanut  
tähänkin asti – varmasti myös  
tästä eteenpäin!” 

”Ratkaisematta!”

”Hyvä hoito ja lääkkeet ja  
henkinen tasapaino.” 

”Tulla sinuiksi sairauden kanssa.”

Honkalampi, Laura.  
Hiv-positiiviset harmaantuvat.  
Kirjallisuuskatsaus ikääntyvien  
hiv-potilaiden hoitotyöstä.  
Helsinki, kevät 2014. 
Diakonia-ammattikorkeakoulu.  
Hoitotyön koulutusohjelma,  
terveydenhoitotyön suuntautumis-
vaihtoehto, terveydenhoitaja (AMK).



meidän pitää elää hivin kanssa

Sini Pasanen, Positiiviset ry

- mutta meidän ei tarvitse elää hiviä kriminalisoivien lakien kanssa

M
aailmanlaajuisesti hiviin ja 

hiv-tartunnan saaneisiin liittyy useita 
lakeja, asetuksia ja käytäntöjä, jotka 
parantavat, mutta myös heikentävät 
tai estävät ihmisoikeuksien toteutu-
mista ja ylläpitävät haitallisia käytän-
töjä. Myös Suomessa hiv-tartunnan 
saaneiden asemassa on parantami-
sen varaa. Rikoslain soveltaminen 
hivin tartuttamis- ja tartunnalle 
altistamistapauksiin on haaste hivin 
ennaltaehkäisylle ja hiv-tartunnan 
saaneiden ihmisoikeuksien toteutu-
miselle. 

Hiv-epidemian alkuajoista lähtien 
erityisesti suurituloiset maat ovat 
soveltaneet rikoslakia hivin tartutta-
miseen, tartunnalle altistamiseen ja 
tartunnasta kertomatta jättämiseen. 
Pohjois-Amerikka, Eurooppa ja Aust-
ralia johtavat tilastoa, ja Suomi löytyy 
valitettavasti aivan kärkisijoilta. 

Hivin ja sen tarttumisen ja tartun-
nalle altistaminen kriminalisoinnin 
taustalla on ajatus hivin leviämisen 
estämisestä (ennaltaehkäisy) ja 
rankaiseminen rikoksen tekemisestä, 
kuten vakavan sairauden tartuttami-
sesta. Vuosien kuluessa maailma on 
muuttunut ja hiv sairautena kroo-
nistunut. Onneksi samaan aikaan 

Suomessa myös syytteet ja tuomiot 
ovat oikeudessa alentuneet. Vaikka 
tuomiot ovat alentuneet, se ei vie 
pois sitä tosiasiaa, että seksi ja rikos-
laki kierolla tavalla kulkevat edelleen 
käsi kädessä hiv-tartunnan saanei-
den makuuhuoneisiin. 

Tänä päivänä tiedetään, että hiv-po-
sitiivisen ollessa toimivalla lääkityk-
sellä, riski tartuttaa hiv on olematon. 
Jos haluaa välttää hiv tartunnan, 
on turvallisempaa harrastaa seksiä 
toimivalla lääkityksellä olevan hiv-
positiivisen kanssa, kuin ihmisen joka 
ei tiedä statustaan. Se, että ei ole kos-
kaan käynyt hiv-testissä ei tarkoita 
sitä, että ei ole hiv-tartuntaa. 
Missään ei ole todettu, että rikoslaki 
ehkäisisi hiv-tartuntoja tai että sillä 
olisi mitään positiivisia vaikutuksia 
hiv-epidemian pysäyttämiseen. 
Toisaalta hiv on kuitenkin edelleen 
vakava sairaus, joka tarttuu ja joka 
periaatteessa voidaan tartuttaa 
toiseen ihmiseen.  

Tänä päivänä toimivalla hiv-lääki-
tyksellä oleva hiv-positiivinen ei voi 
tartuttaa hiviä eteenpäin, ja joka 
tapauksessa hiv on erittäin vaikeasti 
tarttuva virus. Hiv on krooninen 
sairaus, joka ei tänä päivänä  
lyhennä elinajanodotetta. 

Mihin siis tarvitsemme lakia sano-
maan, että hiv-tartunnasta pitää 
kertoa seksikumppanille, varsinkin 
jos käyttää yhdynnässä kondomia? 
Ja kenet saamme todistamaan, mitä 
makuuhuoneessa (tai jossain muussa 
huoneessa) oikeasti tapahtui?

Viereisellä sivulla on Matthew 
Weaitin englannin kielinen artikkeli 
kriminalisoinnista. Jos se herättää 
kiinnostuksesi, me olemme Positii-
visissa aina valmiita keskustelemaan 
aiheesta!  



We have to live with HIV

Matthew Wealt, Professor of Law and Policy at Birkbeck, University of London

- but we don't have to live with the laws that criminalize it

In this article, Professor Matthew Weait discusses the current state of the law regarding the 
criminalization of HIV transmission and exposure in Finland.  Matthew has been interested  
in the impact of criminal law on HIV prevention and on PLHIV for many years, and has a par-
ticular interest in the approach taken in the Scandinavian and Nordic countries.  His current 
research project, funded by the Leverhulme Trust, focuses on the use of expert evidence in 
cases involving HIV transmission and exposure in the region.



I
n January 2014 the District 

Court of Helsinki handed down an 
important judgment in a case involv-
ing a woman who had been charged 
with multiple offences, including 
one alleging aggravated assault and 
grossly negligent bodily injury on the 
basis that she had transmitted HIV 
(Judgment 14/103779 (R13/3)).  
The relevant facts were that the 
woman, who knew her HIV positive 
status and that this might result in 
HIV transmission, had engaged in 
unprotected sex with her husband 
over a period of six months without 
disclosing her status to him and that 
as a result of this he had acquired HIV 
from her.  
In considering the case, the judge 
took the opportunity to review previ-
ous cases and – importantly – the im-
pact of medical advances, especially 
the impact of treatment on infec-
tiousness.  The judge took into ac-
count a statement from the National 
Institute for Health and Welfare (THL) 
and noted that a person on 
effective anti-retroviral treatment re-
sulting in an undetectable viral load 
poses almost no risk to a partner 
in a single act of exposure (sexual 
intercourse).  In this particular case, 
however, the defendant had not 
started treatment prior to the charge 
being brought against her.  

The judge accepted that the risk of 
transmission was low in heterosexual 
(vaginal) intercourse, even where a 
person has a detectable viral load.  

This could be important, because – 
according to the Finnish Penal Code 
– it is possible to establish an intent 
to harm if that harm is a “certain or 
quite probable result” of the defend-
ant’s act, and the defendant realized 
this at the relevant time.  If there had 
been only one act of sexual inter-
course it might therefore be difficult 
to establish intent (though possible 
to establish negligence if transmis-
sion in fact occurred), but here there 
had been numerous acts.  Because 
of this, there was a legitimate basis 
for finding that there was intent, as 
alleged by the prosecutor.

  Importantly, the judge did recog-
nize that the existence of effective 
treatment, although irrelevant to 
the question of fault, was relevant 
as regards the seriousness HIV 
infection.  He noted that, according 
to THL, PLHIV who are diagnosed 
before they develop AIDS-related 
symptoms and who start and adhere 
to prescribed treatment, can live well 
and have near-normal life expec-
tancy.  He further noted that work 
and parenthood are both possible, 
and that the availability of free 
medication means that that there are 
few financial implications.  Although 
the judge acknowledged that HIV 
remains a stigmatized condition, and 
that the complainant in this case had 
suffered emotionally and mentally 
because of this, he was not willing to 
base a finding of seriousness on the 
complainant’s subjective perception 

or on outdated attitudes about HIV.  
Consequently, he concluded that the 
defendant was guilty only of assault 
rather than aggravated assault.  She 
was sentenced to one year in prison.

The decision in this case is impor-
tant for a number of reasons.  First, 
the judge has set out clearly and 
comprehensively the factors which 
prosecutors and courts should take 
into account when charging and 
trying cases involving allegations of 
HIV transmission and exposure.  As 
regards the question of risk, it is very 
welcome that the court reviewed 
and gave due consideration to the 
well-documented evidence on the 
impact of treatment on infectious-
ness.  In doing so, the decision is one 
of a number over the past few years 
where the law has recognized the 
relevance of scientific and medical 
advances – even if the approach 
taken to this in different countries 
has differed.   For example:

In September 2014 
 
the Supreme Court of Sweden 
reviewed the decision of the Court 
of Appeal for Skåne and Blekinge, 
which had earlier acquitted a man 
convicted of exposing four women 
to HIV.  The Court of Appeal had 
been persuaded by evidence from 
Professor Jan Albert of Stockholm’s 
Karolinska Institut, and the so-called 



“Swedish Statement”, that – as a 
result of effective treatment and the 
appellant’s undetectable viral load – 
the risk of transmission was too low 
to justify a conviction.  

The Supreme Court refused the 
prosecution’s appeal against the ac-
quittal, and affirmed its earlier (2004) 
ruling that only protected sex (by 
which it means sex with a condom) 
guarantees PLHIV freedom from 
prosecution for exposure (reckless 
endangerment).  This is unfortunate 
because there is a failure to recog-
nize that an undetectable viral load 
means less risk of onward transmis-
sion than where HIV is detectable 
and a condom is used.  Furthermore, 
doctors in Sweden may now lawfully 
advise patients on treatment and 
with undetectable viral load that 
they do not need to disclose their 
status to partners.  This is confusing.  
On the one hand, the law affirms that 
only condoms protect (against both 
prosecution and transmission), and 
on the other, the medical profession 
has acknowledged that – where a 
person is undetectable – there is re-
ally nothing to be protected against.  

In June 2014 

the Supreme Court of Iowa in the 
US overturned the conviction of Nick 
Rhoades, who had originally been 
sentenced to 25 years’ imprison-

ment for exposure, despite having 
an undetectable viral load and using 
a condom.  The Court, persuaded 
by expert evidence on the effect of 
treatment, stated: “ … we are un-
able to take judicial notice that an 
infected individual can transmit HIV, 
regardless of an infected individual’s 
viral load, when that individual 
engages in protected anal or unpro-
tected oral sex with an uninfected 
person.”   In a related development, 
the Iowa legislature passed a Bill that 
provides a defence where a person 
takes “practical means” to prevent 
transmission (which arguably means 
sustaining an undetectable viral load 
through adherence to treatment, as 
well as using a condom).

In February 2011
  
the Danish “HIV law” was sus-
pended after it was accepted that 
treatment not only reduced the risk 
of transmission but meant that HIV 
infection was not as serious as it 
once was.

These developments suggest that 
the recommendations of the Joint 
UN Programme on AIDS (UNAIDS) 
and of the Global Commission on 
HIV and the Law, along with those 
of academics and activists are 
beginning to be acted on, and it is 
good to see that debates about HIV 

criminalization are beginning to be 
grounded in evidence and science 
rather than based on prejudice and 
moral judgment.  But we cannot rest.  
In Norway, for example, it remains 
a criminal offence to transmit HIV 
or expose someone to the risk of 
infection, even if full disclosure is 
made and the uninfected partner 
consents to the risk.  Being on ef-
fective treatment is irrelevant.  The 
Storting (Norwegian Parliament) is 
currently considering the proposals 
contained in a Report of 2012 which 
recommended retaining exposure 
liability and only allowing consent 
to be a defence if it is witnessed by a 
medical practitioner.  And elsewhere 
in the world people who pose no 
risk and cause no harm continue to 
be prosecuted and convicted for no 
good reason. 
 
Matthew Weait is Professor of Law 
and Policy at Birkbeck, University 
of London.  He can be contacted at 
m.weait@bbk.ac.uk, and followed on 
Twitter at @ProfWetpaint.



Seksityöntekijät ovat  
edelleenkin yksi avain-
ryhmistä hiv-preventiossa
Minna Huovinen ja Jaana Kauppinen, Protukipiste

S
uomen vuosille 2012–2016 

laaditussa hiv-strategiassa seksi-
työntekijät ovat yksi niistä keskei-
sistä väestöryhmistä, jotka ovat 
avainasemassa hivin leviämisen 
torjunnan kannalta. Vuonna 2013 
Euroopan tartuntatautivirasto arvioi 
Suomea koskevassa maaraportissaan 
kansallista hiv-strategiaamme ja sen 
toteutumista. Seksityöntekijöiden 

osalta arviointiryhmä noudatteli 
viime vuosina yleistynyttä linjaa, 
jonka mukaan seksityöntekijät 
eivät muodosta erityistä riskiä hivin 
leviämiselle. Seksityöntekijöillä hivin 
esiintyvyys on muihin avainryhmiin 
verrattuna alhainen ja kondomin 
käyttöaste prostituutiokontakteissa 
on varsin korkea. 

Meidän mielestämme asia ei ole näin 
yksiselitteinen. Sekä Pro-tukipisteen 
ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitok-
sen yhteistyössä tekemä TERHY-tutki-
mus että monien seksityöaktivistien 
kannanotot tukevat seksityönteki-
jöiden sisällyttämistä edelleenkin 
avainryhmiin. Seksityöntekijöiden 
haavoittuvuus hiv-tartuntariskien 
osalta on ensisijaisesti yhteiskunnal-



linen kysymys, ei niinkään yksilön 
käyttäytymiseen liittyvä asia. Vaikka 
sitoutuminen turvaseksiin ja kiinnos-
tus oman terveyden ylläpitämiseen 
ovat tässä ryhmässä korkealla tasolla, 
niin silti yhteiskunnalliset haavoittu-
vuustekijät on syytä ottaa huomioon: 

1. monet seksityötä tekevät joutu-
vat työskentelemään turvattomissa 
olosuhteissa (yksin työskentely, liik-
kuvuus, paperittomuus, viranomais-
pelko, oikeudeton asema, stigma ja 
eristäytyminen)

2. kaikilla seksipalveluita myyvillä 
ihmisillä ei mahdollista neuvotella 
turvaseksistä (huono taloudellinen 
tilanne, kielitaidottomuus, ei itse-
määräämisoikeutta)

3. terveyspalvelut eivät ole 
 kaikkien seksityötä tekevien ihmis-
ten saavutettavissa (pitkät välimat-
kat, negatiiviset asenteet, palve-
luiden maksullisuus, ei oikeutettu 
palveluihin) 

Huono-osaisuus  
keskittyy 

THL:n ja Pro-tukipisteen TERHY-
tutkimuksessa kerättiin perustietoa 
Suomessa erotiikka-, escort-, tai 
seksityötä tekevien terveydestä ja 
hyvinvoinnista sekä hivin ja hepatiitti 
C:n esiintyvyydestä. Tutkimus perus-
tui vapaaehtoiseen nimettömään 
kyselyyn ja sylkinäytteisiin. Tutkimuk-
seen osallistui 234 kohderyhmiin 
kuuluvaa henkilöä. 

Tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia 
oli, että hyvinvoinnin ja terveyden 
riskit eivät jakaannu tasaisesti koko 

kohderyhmään vaan ne kasautuvat 
sellaisiin alaryhmiin, joiden yh-
teiskunnallinen asema on heikko. 
Etenkin thainkieliset kokivat terve-
ytensä, hyvinvointinsa ja taloudelli-
sen tilanteensa heikoksi. Venäjän ja 
englanninkielisen vastauslomakkeen 
täyttäneet kertoivat jäävänsä julkis-
ten palveluiden ulkopuolelle, koska 
heillä ei ole kela-korttia.  

Palvelut avainryhmien 
tueksi 

Tutkimuksessa tuli esiin myös sek-
sityöhön kohdistuvan negatiivisen 
sosiaalisen leiman merkitys palvelui-
den ulkopuolelle jäämisessä. 

Useat vastaajat eri 
kieliryhmissä kokivat 
vaikeana seksityöstä 
kertomisen esimerkiksi 
lääkärille. 
 
 
 
 Seksityöhön liittyvissä ongelmissaan 
he kääntyivät useimmiten Pro-tuki-
pisteen, muiden alalla työskentelevi-
en tai läheistensä puoleen. 
Räätälöidyt erityspalvelut ovat siis 
edelleenkin tarpeen tälle kohderyh-
mälle. Paljon olisi kuitenkin tehtä-
vissä myös sille, että kynnys myös 
peruspalveluihin madaltuisi. Stigman 
voimaa palveluista syrjäyttävänä 
tekijänä voitaisiin tehokkaimmin 
vähentää sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ammattilaisten ja seksityön-
tekijöiden välisen dialogin avulla. 

Dialogin avulla voidaan saavuttaa 
selkeämpi näkemys seksityön 
monimuotoisuudesta ja palveluiden 
erityistarpeista sekä toisaalta saada 
peruspalveluissa oleva osaaminen 
myös erityisryhmien käyttöön nykyis-
tä paremmin.  

Sekä TERHY-tutkimus että Pro-
tukipisteen 25 vuoden kokemus 
räätälöidyistä tukipalveluista ovat 
osoittaneet, että seksityössä mukana 
olevat ihmiset ovat kiinnostuneita 
terveydestään ja hyvinvoinnistaan. 
He eivät odota, että peruspalvelui-
den ammattilaiset tietävät kaiken 
seksi- ja erotiikka-alalla toimimisesta. 
He ovat olleet esimerkiksi vertaistoi-
minnan kautta valmiita antamaan 
oman asiantuntemuksensa sosiaali- 
ja terveydenhuollon ammattilaisten 
käyttöön. 

Seksityöntekijöillä itsellään on avai-
met tehokkaaseen hivin leviämisen 
ennaltaehkäisyyn yhteisöjensä sisällä 
ja yhteiskunnassa laajemminkin. 
Heitä kannattaa kuunnella palvelujen 
suunnittelussa, toteuttamisessa ja 
myös niiden onnistuneisuuden arvi-
oinnissa. Tämä prosessi edellyttäisi 
asettautumista dialogiin – puolin ja 
toisin.  



hiv suomalaisessa 
homoyhteisössä
Teppo Heikkinen ja Jenny Tigerstedt, Miesten kesken turvallisesti –työ, Hiv-tukikeskus

Hiv on ollut osa Suomen homoyhteisöä jo yli 30 vuotta. Ajan kulumisen ja lääkityksen kehit-
tymisen myötä hivistä on tullut arkipäiväinen asia homoyhteisössä. Hiv-tartunnan saanut voi 
halutessaan kertoa avoimesti tartunnastaan, sekä vertais- että muuta tukea on aina saata-
villa yhteisön sisällä. Seksikumppanina hiv-tartunnan saanut lääkityksellä oleva mies on erit-
täin haluttu – koska silloinhan pelkoa tartunnasta ei oikeastaan ole. Julkisuudessa eri-ikäiset 
ja erilaisista taustoista olevat homo- ja bimiehet ovat antaneet lukuisia haastatteluja, joissa 
he kertovat elämästään hivin kanssa. Homomiehet käyvät erityisen aktiivisesti hiv-testissä. 

Onko tilanne tällainen vuonna 2014?



N
äinhän sen pitäisi olla 

vuonna 2014! Totuus on kuitenkin 
ikävä kyllä toisenlainen. Suomalaiset 
miehet, joilla on seksiä miesten kans-
sa, käyvät Länsi-Euroopan maista 
vähiten hiv-testissä, vain harvat hiv-
positiiviset homomiehet uskaltavat 
kertoa avoimesti tartunnastaan ja 
etenkin seksitilanteissa moni kokee 
suoranaista syrjintää ja joutuu oiko-
maan väärää tietoa liittyen hiviin. 
Täysin näin masentava tilanne ei 
kaikkien osalta kuitenkaan onneksi 
ole. 
 
 
Osa homoyhteisön  
miehistä tukee hiv- 
tartunnan saaneita  
ja muutamia rohkeita  
hiv-tartunnan saaneita 
on nähty julkisuudessa-
kin.  
 

Hiv ei kuitenkaan ole arkipäiväistynyt 
homoyhteisössä, eikä asiallisesta suh-
tautumisesta hiviin ja hiv-tartunnan 
saaneisiin ole tullut Suomen homo-
yhteisössä vallitsevaa trendiä.
Miksi hivistä on niin vaikea puhua ja 
miksi hiv-tartunnan saaneita syrji-
tään homoyhteisössä? Yksi keskeinen 
syy on, että yhteiskunnassamme ho-
moseksuaalisuutta pidetään monesti 
vähempiarvoisena kuin heteroseksu-
aalisuutta. 

Kun homoseksuaalisuus nähdään 
negatiivisena asiana, ei siihen haluta 
liittää enää toista negatiivisesti 
leimattua asiaa - näin muodostuu 
kieltämisen ja vaikenemisen kulttuuri 
sekä homoyhteisöön että laajemmin-
kin yhteiskuntaan.  

Syitä voidaan hakea myös suo-
malaisesta asenneilmapiiristä ja 
lainsäädännöstä koskien homosek-
suaalisuutta, näissähän Suomessa on 
tunnetusti tultu jälkijunassa moniin 
länsimaihin verrattuna. Myös hiviin 
liittyvien oikeudenkäyntien määrä 
tuomioistuimissa ja niiden saama 
suhteeton kielteinen julkisuus ovat 
omiaan lisäämään stigmaa. Oman 
mausteensa soppaan tuovat myös 
suomalaisten vähäpuheisuus, homo-
yhteisön pieni koko ja kohdennet-
tuun hiv-työhön käytetyt riittämättö-
mät resurssit. 

Mitkä seikat sitten parantaisivat tilan-
netta? Tasavertaiset oikeudet tukevat 
vähemmistöön kuuluvien oman-
arvontuntoa, mikä johtaa asioista 
huolehtimiseen ja kiinnostukseen 
omasta terveydestä sekä yhteisön 
hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. 
Nuorille tulisi tarjota tietoa hivistä, 
sen tartuntatavoista miesten väli-
sessä seksissä ja etenkin siitä, miten 
tartunnan riskiä voidaan tehokkaasti 
pienentää.  

Oikeuskäytännöt ovat 
toivottavasti pikku-
hiljaa muuttumassa, 
mutta paljon on vielä 
tehtävää.  
 
 
 
Miehille, joilla on seksiä miesten 
kanssa, tarvitaan myös kohdennet-
tuja seksuaaliterveyteen liittyviä 
palveluita sekä kohdennettuja kam-
panjoita, jotka tuovat hivin näkyväksi 
homoyhteisössä.

Positiiviset ry ja Hiv-tukikeskuksen 
Miesten kesken turvallisesti –työ 
aloittavat yhteiskampanjan vuonna 
2015. Kampanjalla pyritään paranta-
maan hiv-positiivisten homomiesten 
asemaa homoyhteisössä, lisäämään 
hiv-tietoutta homoyhteisön sisällä, 
edistämään homo- ja bimiesten 
seksuaaliterveyttä ja madaltamaan 

hiv-testiin hakeutumisen kynnystä.



hiv asettuu taloksi
Juha-Erkki Kants, Positiiviset ry  

T
äytyykö hivin kanssa sitten 

elää? Hiv-tartunnan saaneilla ei 
tietysti ole paljon vaihtohehtoja. Yksi 
vaihtoehto on hyväksyä, että hiv on 
ja tulee olemaan osa elämää.
Voisimme leikkiä mielikuvalla, että 
sinun kehosi on talo ja sinä joko sen 
isäntä tai emäntä ja hiv on taloon tul-
lut vieras. Taloon on siis tullut kutsu-
maton vieras, joka temmeltää vähän 
jokaisessa huoneessa aina kellarista 
ullakolle. Alun temmellyksen jälkeen 
talon isäntä tai emäntä haluaa ottaa 
jälleen talon haltuunsa. Hän päättää, 
ettei anna vieraan hallita taloaan ja 
alkaa asettaa vieraalleen rajoja.
Isännän tai emännän täytyy kuiten-
kin hyväksyä se tosiasia, että vieras 

on tullut taloon jäädäkseen ja niinpä 
hän näyttää vieraalle paikan talossa 
ja muistuttaa vierasta siitä, että hän 
on talon isäntä tai emäntä. 
Vieraan asettuessa omalle paikalleen 
talossa, voi isäntä tai emäntä jatkaa 
elämäänsä talossa niin, ettei kutsu-
maton vieras hallitse taloa, vaan sitä 
hallitsee isäntä tai emäntä itse.

Talossa vallitsee rauha ja kuitenkaan 
sen elämä ei ole entisenlaista. Isän-
nän tai emännän tavatessa toisien 
talojen isäntiä tai emäntiä puntaroi 
hän kenelle hän haluaa tai voi kertoa 
kutsumattomasta vieraastaan, joka 
on muuttunut pysyvästi hänen 
talonsa asukiksi. Isäntä/emäntä ottaa 

välillä tietoisia riskejä ja kertoo joille-
kin talonsa asukista. Muiden talojen 
isäntien/emäntien reaktiot voivat olla 
yllätyksellisiä; toiset positiivisia ja toi-
set negatiivisia. Pääasia kuitenkin on 
se, ettei isäntä/emäntä lukitse ovia 
muilta, vaan pitää ne avoinna silloin 
kun haluaa tutustua toisten talojen 
isäntiin ja emäntiin.

Voi kuitenkin olla niin, että isäntää/
emäntää hävettää asukin läsnäolo 
talossa, eikä halua kertoa siitä muille. 
Silloin hänellä on mahdollisuus saada 
vertaistukea muilta talon isännistä/
emännistä, joiden taloon on myös 
tullut kutsumaton vieras ja muuttu-
nut talon asukiksi.



Hivin hyväksyminen ei tietenkään ole 
aina noin helppoa ja yksinkertaista. 
Hiviä varjostaa yhä siihen liittyvä 
stigma.  Hiv-positiivisten leimaami-
nen ja siitä johtuva syrjintä luovat 
omat haasteensa hivin hyväksymi-
sessä osana elämää. 

Hiviin liittyvä stigma

Stigma on käsite, joka kuvaa sosi-
aalista ilmiötä. Se on ollut olemassa 
kauan ennen hi-viruksen löytymistä. 
Stigma on jonkun johonkin ihmiseen 
tai ihmisryhmään liittämä ominaise-
na pidetty huono maine, häpeä tai 
ominaisuus. Hiviin ja hiv-tartunnan 
saaneisiin usein liitetään vastuuntun-
noton, moraaliton ja epäluotettava 
käyttäytymistapa.  
 

Hiv ajatellaan usein 
itseaiheutettuna  
sairautena moraalit-
toman käyttäytymisen 
seurauksena. 

Hiviin ja hivin kanssa eläviin ihmisiin 
liitetään usein myös tiettyjä käyt-
täytymismalleja kuten huumeiden 
käyttö ja seksityöläisyys sekä homo-
seksuaalisuus. 
Hiviin liittyvä stigma sisältää syyt-
telyä ja häpeää. Hiviin liittyvään 
häpeämerkkiin vaikuttavia tekijöitä 
on useita. Hiv on elämää uhkaava 
krooninen sairaus eikä parantavaa 
hoitoa ole vielä löytynyt. Ihmiset 
pelkäävät hivin tarttumista. Hiv ja 
ihmiset, jotka elävät hivin kanssa, 
koetaan uhkana. 

Me ja ne?

Hivin stigmatisointi ja hiv-tartunnan 
saaneiden mahdollinen syrjiminen 
ei omalta osaltaan rohkaise hiv-tar-
tunnan saanutta paljastaman omaa 
hiv statustaan. Tämä edesauttaa 
osaltaan taas sitä, että hivin mahdol-
lista olemassaoloa omassa lähiym-
päristössään ei välttämättä täysin 
tiedosteta. Suomessa elää arviolta 
500–1000 henkilöä, jotka eivät tiedä 
tai eivät halua olla tietoisia omasta 
tartunnastaan.

Yksi tapa välttää tietoisuutta hivin 
olemassaolosta lähiympäristössään 
on ajatella tai käyttää ilmaisua ”me” 
ja ”ne”. Se antaa mahdollisuuden 
ajatella, että hiv ei kosketa meitä ja 
että se koskettaa vain joitain tiettyjä 
ihmisiä eikä hiviä esiinny minun 
lähiympäristössäni.
Hivin luokittaminen joidenkin 
tiettyjen ihmisten ongelmaksi ei ole 
nykyään oikein totuudenmukainen 
ajattelutapa. Tänä päivänä hiviä 
esiintyy rippumatta sukupuolesta 
ja seksuaalisesta suuntautumisesta 
kaikissa yhteiskuntaluokissa. 

Hiv-tartunnan saaneiden ja ihmisten, 
joilla ei ole tartuntaa, välinen vuoro-
vaikutus voi lisätä ihmisten hiv-tieto-
utta; miten hiv tarttuu, miten on  
turvallista harjoittaa seksiä ja voiko 
saada terveitä lapsia henkilön kanssa, 
jolla on positiivinen hiv-status ja niin 
edelleen.

Leimaaminen toimii myös tehok-
kaana esteenä hakeutua hiv-testiin. 
Varhainen tartunnan toteaminen 
on tärkeää, jotta uusia tartuntoja 
voidaan ehkäistä. On arvioitu, että 
varsin merkittävä osa hiv-tartunnois-
ta saadaankin henkilöiltä, jotka eivät 
ole tietoisia omasta tartunnastaan.

Monilla ihmisillä on mielipide hivistä, 
sen tarttumisesta ja hiv-tartunnan 
saaneista. Ihmiset tarvitsevat ja ha-
luavat selityksiä miten hiv tarttuu ja 
miksi jotkut saavat tartunnan? 

Valitettavan usealla on 
negatiivinen asenne, 
joka todennäköisesti 
johtuu oikean ja asialli-
sen tiedon puutteesta.

Oikean ja asiallisen hiv-tietouden 
hankkiminen voi helpottaa suhtautu-
mista hiviin ja vähentää pelkoa sekä 
huolta saada hiv tartunta.

Elämä voi olla myös  
yksinkertaista ja  
seksikästä

Mitä jos kohdalleni osuu viehättä-
vä ihminen, tunnen seksuaalista 
vetovoimaa, ihastun, rakastun. Hän 
ilmoittaa olevansa hiv-statukseltaan 
positiivinen. Juoksenko karkuun, lak-
kaanko kiinnostumasta, pelkäänkö?

Vastaukset ovat yksinkertaisia: pysy 
siinä hetkessä, hanki tietoa hivistä, 
kohtaa pelkosi, huolesi ja mahdolli-
set ennakkoluulot. Et menetä mitään, 
vaan pikemminkin lisäät omaa tie-
touttasi ja kasvat, jos niin haluat.



pitäisikö minun  
kertoa hivistä



H
iv-tartunnasta kertomi-

nen koetaan hankalaksi ja vaikeaksi 
asiaksi. Englanniksi käytetään sanaa 
disclosure, joka kääntyy ennemmin-
kin hiv-tartunnan paljastamiseksi 
kuin siitä kertomiseksi. 
Tässä on kymmenen asiaa, jotka voit 
pitää mielessäsi kun pohdit kertoako 
vai ei hiv-tartunnastasi seksikumppa-
nille. Mielestämme on myös tärkeää, 
että sinulla on oma tukiverkosto 
olemassa.

Tiedätkö itse faktat hivistä?
 Esim. miten hiv tarttuu ja miten se ei 
tartu. Jotkut hiv-negatiiviset saat-
tavat tietää paljonkin hivistä, mutta 
toisilla voi olla vain perus- tai jopa 
vanhentunutta tietoa.
 
Valitse kiireetön ja rauhallinen het-
ki. Valitse itsellesi sopiva tapa kertoa, 
olipa se sitten kasvotusten, kirjeitse, 
sähköpostitse tai puhelimitse. 

Pyri olemaan rauhallinen. Tällöin 
rauhallisuutesi voi välittyä vastaanot-
tajalle. Toisinaan, jos olet stressaantu-
nut tai hysteerinen, niin sekin tunne 
voi välittyä kuulijalle. 

Ajattele kertomista prosessina. 
Kertominen voi johtaa moniin lisäky-
symyksiin ja herättää tunteita. Varsin-
kin, jos tieto tulee täysin yllätyksenä.  

Pidä mielessäsi kenelle muulle – 
sinun lisäksi – hän voisi tarvittaessa 
esittää mieltä askarruttavia kysymyk-
siä tai puhua asiasta. Hän ei ehkä 

kehtaa tai halua kysyä suoraan sinul-
ta. Esim. jos teillä on yhteisiä ystäviä, 
joille olet kertonut tartunnastasi. 
Myös Positiiviset ry:n henkilökunnan 
kanssa voi aina asioida täysin luotta-
muksellisesti. 

Olet kertomassa hänelle jotain 
henkilökohtaista. On ehkä parempi 
kertoa asiasta vasta, kun olette tutus-
tuneet toisiinne paremmin. On myös 
ymmärrettävää, että jotkut ihmiset 
haluavat kertoa asian saman tien. 
Tietysti on aivan eri asia paljastaa 
asia toisilla treffeillä kuin vasta vuosi-
päivänä. On tärkeää voida kommuni-
koida ja selittää oma näkemyksensä 
kertomisen vaikeudesta.

Varaudu odottamattomaan, niin 
et ylläty. Hän, jonka luulit suhtau-
tuvan asiaan myönteisesti, voikin 
reagoida päinvastoin. Hänellä saattaa 
olla omia ongelmia asiaan suhtau-
tumisessa tai väärä mielikuva koko 
asiasta. Toisaalta voi käydä niin, että 
henkilöllä, jolla ei ollut paljon tietoa 
tai kokemusta hivistä, suhtautuu 
asiaan paremmin. 

Jos olet epäileväinen, voit yrittää 
ottaa selvää hänen asenteestaan 
hiviin. Voisit esim. kysyä hänen mie-
lipidettään jostakin hiv-julisteesta tai 
uutisesta. Hänen vastauksensa voi 
antaa sinulle jonkinlaisen mielikuvan 
hänen suhtautumisestaan hiviin.

Luota päätökseesi kertoa. Anna it-
sellesi aikaa, luota intuitioosi ja kerro 
hiv-tartunnastasi sinulle sopivana 
hetkenä.
Hivistä kertominen saattaa lisätä 
luottamuksellisuutta ja avata 
toiselle myös mahdollisuuden kertoa 
omista asioistaan. Toiseen tutustumi-
nen vahvistaa ihmissuhdetta.
Jos koet tulevasi torjutuksi, niin 
ajattele niitä kertoja, jolloin itse olet 
sanonut tai ajatellut sanovasi ”ei” 
jollekin toiselle. Sitä tapahtuu, ja 
on parempi olla rehellinen. Kiel-
täytymiselle voi olla eri syitä – se ei 
välttämättä johdu hivistä. Loppujen 
lopuksi, jos hän on oikea sinulle, niin 
hän ymmärtää sinua. Jos ei, niin joku 
muu kylläkin.

Suomen lain mukaan hiv-tartunnan 
saaneen tulee kertoa hiv-tartunnasta 
seksikumppanille ennen seksiä

Lähteenä on käytetty positivelife.org.
au/sero-disco-home-2/10-tips-on-
telling-him-you-re-positive



Psykoterapiasta keinoja 
hivin kanssa elämiseen
Jarmo Supponen

J
okainen meistä kokee joskus 

ahdistusta ja joutuu toisinaan pois 
tolaltaan sisäisen tasapainon järkky-
essä. Kaikilla on elämässään epävar-
muuden, pelon ja toivottomuuden 
hetkiä. Kenenkään ihmissuhteet eivät 
suju kitkattomasti eikä elämässä voi 
välttyä pettymyksiltä. Jos ahdistuk-
sen tunteet alkavat vaatia paljon 
huomiota ja rajoittaa toimintaky-
kyä, ne aletaan kokea psyykkisinä 
ongelmina. Joskus ongelmat ovat 
vuorenkorkuisia ja joskus pienempiä 
nyppylöitä.
Paha olo voi ilmetä esimerkiksi 
ahdistuksena, pelkoina, unihäiriöinä 
tai jopa itsemurha-ajatuksina. Nämä 
ovat oireita, joiden taustalla saat-
taa olla moninaisia elämän kriisejä, 
kuten pitkittynyt negatiivinen stressi, 
vaikeaksi koettu elämäntilanne, 
somaattinen sairastuminen tai elä-
mänkaaren luonnollinen kehityskriisi 
taikka traumaattinen kokemus.
Ihminen elää menneisyyden ja tule-
vaisuuden rajalla, vanhan ja uuden 
välisessä jännitteessä. Kaipaamme 
uusia mahdollisuuksia, mutta toi-
saalta haluamme pysytellä tutuissa 
ihmissuhteissa ja entisissä elämänta-
voissamme. Se on turvallista. Usein 
psykoterapiaan lähdetäänkin vasta, 
kun elämä vanhojen tottumusten tai 
tapojen litistyksessä käy sietämättö-
mäksi ja uuteen on pakko uskaltau-
tua.

Psykoterapiassa hoitotulokset ovat 
useimmiten sitä paremmat, mitä var-
hemmin hoito aloitetaan. Koskaan ei 
kuitenkaan ole liian myöhäistä. Ja toi-
saalta: miksi kärsiä turhaan ja uhrata 
kallisarvoisia vuosia, kun ongelmiin 
voi saada apua? Kalliiksihan se tosin 
käy, jos kaiken joutuu maksamaan 
omasta pussistaan mutta onneksi 
Kela tulee useimmissa tapauksissa 
tässä osittain vastaan.
Joskus ihminen on kuitenkin niin 
syvällä omassa tuskassaan, ettei hän 
havahdu avuntarpeeseensa. Silloin 
läheinen ihminen voi ohjata hänet 
terapeutin puheille. Se on toises-
ta välittämistä. Psykoterapia tuo 
helpotusta elämään, sillä se syven-
tää ja eheyttää ihmisen kokemusta 
itsestään. 
Se antaa välineitä vaikeiden asioiden 
ja kokemusten käsittelyyn. Moni 
kokee aivan konkreettisesti itsensä 
rikkaammaksi terapiatunnin jälkeen.

Psykoterapia on  
löytöretki minuuteen

Kaikkia psykoterapian työskentely-
tapoja yhdistää toivo. Toivo viriää, 
kun huomaa suhtautuvansa itseensä 
ja omiin oireisiinsa ja tapoihinsa 
armollisemmin, suvaitsevaisemmin ja 
ymmärtäväisemmin kuin aiemmin.

Psykoterapeuttinen työskentely on 
kehitysprosessi, jonka tavoitteena 
on saada aikaan pysyviä muutoksia. 
Se tähtää itseymmärryksen kasvuun, 
se on prosessi ja välillä raskasta 
henkistä työtä. Tarkoituksena on 
saada kosketus omiin tunteisiinsa ja 
kokemuksiinsa vuorovaikutuksessa 
terapeuttinsa kanssa. Se edellyttää 
kykyä sietää turhautumista ja vahvaa 
motivaatiota ja kiinnostusta oman 
itsensä ja omien toimintatapojen-
sa tarkasteluun. Psykoterapiassa 
tehtävän henkisen työn tavoitteena 
on poistaa tai lievittää koettua kär-
simystä, tukea psyykkistä kasvua ja 
kehitystä sekä lisätä omia valmiuksia 
ja rohkeutta itse ratkaista ja kohdata 
ongelmiaan.
Omien kokemuksien työstäminen 
ja niiden ymmärtäminen on yksi 
psykoterapian perusajatuksista. Te-
rapiassa keskustellaan asioista, jotka 
ovat mielessä ajankohtaisia: tunteet, 
ajatukset ja toiveet, joita terapiassa 
kävijä kokee omassa arjessaan. Työs-
tettävät asiat kumpuavat menneestä, 
nykyhetkestä ja tulevasta.  Psykotera-
piassa saa omaa tilaa ja aikaa kuun-
nella ja tutkia ja ymmärtää itseään 
sekä menneisyytensä tapahtumia 
uudella ja uteliaalla tavalla turvalli-
sessa ympäristössä.
Psykoterapian avulla on mahdollista 
ymmärtää paremmin omaa elämään-
sä ja vaikuttaa sen nykyhetkeen ja 



tulevaisuuteen kun tietoisuus itsestä, 
omista tarpeista ja toiminnan vaikut-
timista kasvaa. Siten saa tilaisuuden 
tehdä itse omat ratkaisunsa ja elää 
omaa elämäänsä itselleen sopivalla 
tavalla.
Psykoterapeutti on lähinnä valmen-
taja, joka viitoittaa asiakkaan tietä tä-
män haluamaan suuntaan. Tarkoitus 
on auttaa asiakasta saamaan ideoita, 
joiden avulla hän voi itse ratkaista 
ongelmansa siellä, missä ne ilme-
nevät, eli omassa ympäristössään: 
työssä, perheessä ja ystävien kanssa.
“Nykyaikainen terapia on jotakin ai-
van muuta kuin freudilainen analyy-
si.” toteaa ratkaisukeskeisen psykote-
rapian uranuurtaja Ben Furman.

Seuraavat piirteet ovat 
tunnusomaisia ratkai-
sukeskeiselle näkemyk-
selle ihmisestä.

Tulevaisuuteen suuntautuminen ja 
tavoitteellisuus. 
Ongelma muutetaan tavoitteeksi 
jolloin keskustelu keskittyy tavoit-
teen saavuttamiseen ja tavoitteen 
suuntaiseen toimintaan. 

Voimavarat ja toiveikkuus keski-
pisteenä.Menneisyydestä etsitään 
onnistumisia. Ihmisellä itsellään on 
voimavarat aikaansaada haluamansa 
muutos.
Edistys pienin askelin.Huomio 
kiinnitetään pieniin askeliin matkalla 
kohti tavoitetta. Tämä kannustaa 
jatkamaan. 
Tasaveroisuus ja yhteistyö. 
Keskustelukumppanit arvostavat ja 
kunnioittavat toistensa näkemyksiä 
ja toimintamalleja. Vuorovaikutus 
pyrkii rakentamaan yhteistyötä.
Arvostaminen. Toisen ihmisen ajat-
telutavan, maailmankuvan ja arvojen 
kunnioittaminen. Kuuntelu. Samoin 
omien arvojen kuuntelu valintoja 
tehdessä.
Myönteisyys, luovuus, leikillisyys 
ja huumori keskustelussa ja ajat-
telussa.Keskittyminen piileviä kykyjä 
kasvattaviin näkökulmiin. Leikin ja 
huumorin avulla juuttuneiden käsi-
tysten muokkaaminen.
Ongelmiin on monia vaihtoehtoi-
sia ratkaisuja. Ei ole olemassa yhtä 
totuutta. Asiat tapahtuvat yhteydes-
sä muihin ihmisiin sekä ympäristöön. 
Tavoitteisiin on mahdollista päästä 
monia erilaisia polkuja pitkin.

Kirjoittaja on ylemmän  
erityistason ratkaisukeskeinen  
psykoterapeutti ja on työskennellyt 
HUS Auroran infektiopoliklinikalla  
yli 10 vuotta sekä useita vuosia  
myös yksityisyrittäjänä. 

Muutamia peruskäsitteitä 
Psykiatria: lääketieteen erikoisala,  
joka hoitaa ja tutkii mielisairauksia
Psykiatri: lääketieteen lisensiaatti,  
joka on erikoistunut hoitamaan  
mielisairauksia, erikoistumiskoulutuksen 
kesto on yleensä n. 6 vuotta perustutkin-
non jälkeen.
Psykoterapia: psyykkisen terveyden  
ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävää 
tavoitteellista terveydenhuollon  
ammatillista toimintaa
Psykoterapeutti: Psykoterapeutilta 
vaaditaan soveltuva terveydenhoitoalan 
tutkinto (myös esim. teologian, psyko-
logian tai sosiaalityön tutkinto sopii), 
teoreettinen lisäkoulutus, työnohjaukses-
sa suoritettu harjoittelu ja soveltuvuus 
ammattiin sekä omakohtainen  
psykoterapia. Erityistason psykotera-
peutilta vaaditaan vähintään kahden 
vuoden työkokemus, 250 tunnin oma-
kohtainen psykoterapia ja lisäopintoja 
keskimäärin kolme vuotta. 



pitäisikö sinunkin elää 
hivin kanssa?
Erik Mattsson

R
ock Hudson (1925-1985) 

oli rohkea mies. Hän uskalsi tulla 
ulos kaapista niin homomiehenä 
kuin myös hiv-tartunnan saaneena 
henkilönä.  Hän uskalsi antaa aidsille 
kasvot ja herätti koko maailman huo-
mion tälle sairaudelle, jonka olemas-
sa olosta tultiin tietoisiksi USA:ssa 
vuonna 1981.

Yli kolmekymmentä vuotta on jo 
kulunut ja miljoonia ihmishenkiä on 
menetetty tälle taudille.  Onneksi 
nykyään hiv ei ole enää kuolemaan 
johtava tauti, mikäli se havaitaan 
ajoissa. 

Hoidon ansiosta hiv 
itsessään ei tapa. Mutta 
ihmisten asenteet voi-
vat tehdä hiv-positiivi-
sen elämästä hyvinkin 
vaikeaa.

Käsi sydämellä, miten reagoisit, jos 
täysin tuntematon henkilö kertoisi 
sinulle olevansa hiv-positiivinen? Mi-
ten reagoisit, jos tämä henkilö olisi-
kin partnerisi, vanhempasi, lapsesi tai 
lapsenlapsesi? Miten reagoisit, jos se 
olisitkin sinä, jolla todetaan hiv?
Hiv-positiiviset elävät hivin kanssa. 
Hiv-positiiviset tietävät miltä tuntuu 
elää stigman kanssa ja kuinka arvo-
kasta on vertaistuki. Omasta hiv-tar-
tunnasta on vaikea kertoa – varsin-
kin, kun ei tiedä millaisia asenteita ja 
ajatuksia on vastassa. 

Pidä huolta omasta 
terveydestäsi 

Se, että ei ole käynyt hiv-testissä 
ei tarkoita sitä, että ei olisi hiv-tar-
tuntaa. Hiv ei näy päällepäin, hivillä 
ei ole väriä, makua, hajua eikä se 
päästele ääniäkään. Mistä voit olla 
varma, että henkilö jonka kanssa olet 

viimeksi harrastanut suojaamatonta 
seksiä on hiv-negatiivinen? Hiv-
tartunta voi olla täysin oireeton jopa 
yli kymmenen vuotta. Ja nykyään hiv 
tarttuu pääasiassa niiltä, jotka eivät 
tiedä omasta tartunnastaan.

On jokaisen henkilön vastuu pitää 
huolta omasta terveydestään. Ajoissa 
todettu hiv-tartunta voi pidentää 
elämää ja parantaa elämänlaatuakin. 
Kun hiv-infektio on hallinnassa ja 
virusmäärä mittaamattomissa, hivin 
tartuntariski seksiteitse käytännössä 
näyttää häviävän. 
Valitettavasti Suomessa monella on 
edelleen korkea kynnys mennä hiv-
testiin. Tietämättömyys ja väärät us-
komukset hivin tarttumisesta estävät 
ihmisiä hakeutumasta testiin.

Hiv-testi on ainoa tapa  
selvittää oma hiv-status:  
Koska kävit viimeksi  
hiv-testissä – Pitäisikö  
sinunkin elää hivin kanssa? 
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klo 9
Kutsuvierastilaisuus toimittajille ja tiedottajille. Tilaisuudessa  
julkaistaan Maailman aids-päivän toimikunnan teettämän kyselyn  
tulokset ja keskustellaan mm. siitä, tarttuuko hiv-seksiteitse.   

klo 17–20
Jos oma hiv-statuksesi on jo tiedossa, niin tuo läheisesi ja kaverisi  
anonyymiin testiin! Positiiviset ry:ssä järjestetään hiv-pikatestausta.  
Osoite Malminkatu 24 C. Mukana testaamassa Pro-tukipiste ja  
Hiv-tukikeskus. 

klo 17, 18 ja 19. 
Kampin Hiljaisuuden kappelissa järjestetään muistohetkiä.  
Muistohetkissä esiintyy laulaja Emma-Sara Raunio. Kappelissa on  
mahdollisuus sytyttää kynttilä hiv-tartunnan saaneiden ja aidsiin  
menehtyneiden muistoksi. Pappi Nanna Helaakoski on mukana  
klo 17 ja 19 muistohetkissä.  

klo 16.30.
Helsingin ortodoksisen seurakunnan Kotikirkossa järjestetään 
panihida. Kirkko sijaitsee osoitteessa Liisankatu 29 A. 
 

klo 17–19
Kaikki on kohta hyvin - Hiv-tartunta suomalaisessa yhteiskunnassa
Hiv-tukikeskus järjestää yhdessä Tampereen Työväen Teatterin kanssa  
paneelikeskustelun. Ovet aukeavat klo 16.30. Paneelissa tarkastellaan  
hiviä sairauden lisäksi yhteiskunnallisena ilmiönä ja pohditaan sen  
esiintymistä taiteessa ja mediassa.  Paikkana on TTT- klubi,  
Hallituskatu 19, Tampere. 

Oulussa, Tampereella, Turussa ja Hämeenlinnassa järjestetään  
Maailman aids-päivän vertaistapaamiset hiv-tartunnan saaneille.  
Lisätiedot Positiiviset ry:stä. 

Katso muita päivän tapahtumia

maailmanaidspaiva.fi
Facebook: Maailman aids-päivä
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