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hiv-tilanteelle? s. 3

Hiv-testaus onnistuu
nyt kotonakin s. 4

Hiv on
muuttunut -

Asenteet eivät.

Hiv on nykyään krooninen sairaus, jota voidaan hoitaa
yhtä hyvin kuin monia muita kroonisia sairauksia. Hiv
ei lyhennä eliniän ennustetta. Lääkityksen avulla hivin
kanssa voi elää oireetonta elämää tavalliseen tapaan.
Silti hiviä ei voi kutsua sairaudeksi muiden joukossa,
koska siihen kohdistuvat asenteet eivät ole muuttuneet
hoidon kehittymisen kanssa samaan tahtiin.

Lääkitty hiv ei tartu

77 000 yhdyntää - Nolla tartuntaa tarkoittaa nolla riskiä

Jo vuonna 2008 sveitsiläiset
asiantuntijat julkaisivat
julkilausuman, jossa todettiin,
että hiv ei tartu seksiteitse, mikäli
hiv-positiivinen on lääkityksellä
ja hänen hi-virustasonsa on
mittaamattomissa. Heinäkuussa
2018 julkaistiin lopulliset tulokset
PARTNER 2 tutkimuksesta,
joka vahvisti aiemmat
tutkimustulokset:
Ei yhtään hiv-tartuntaa!

PARTNER-TUTKIMUKSEN tavoitteena oli selvittää hivin
tartuntariskiä pariskunnissa, joissa hiv-positiivinen käytti hiv-lääkitystä ja hänen virustasonsa oli mittaamattomissa, ja hänellä oli seksiä ilman kondomia hiv-negatiivisen kumppaninsa/puolisonsa kanssa.
Kesällä 2016 PARTNER tutkimus vahvisti aiemmat
tutkimukset ja havainnot: Hiv-lääkitys on tehokkain tapa
estää hi-viruksen tarttuminen. Tutkimuksen aineisto kerättiin vuosien 2010 - 2014 välillä. Keskimäärin 1,3 vuoden seurannan aikana ei tapahtunut yhtään hiv-tartuntaa yhteensä noin 40 000 yhdynnässä ilman kondomia.
Myös Suomi osallistui tutkimukseen.
PARTNER 2 oli jatkoa PARTNER tutkimukselle.
PARTNER 2 tutkimuksella haettiin lisää aineistoa homomiesten ts. anaaliyhdyntöjen osalta. Ensimmäisen
PARTNER tutkimuksen tulokset olivat vakuuttavia emätinyhdynnän osalta.
Tutkimuksen aineisto kerättiin vuosien 2014-2018 välillä. Tähän tutkimukseen osallistui PARTNER tutkimukseen osallistuneiden 337 homoparin lisäksi 635 homoparia. Yhteensä PARTNER tutkimuksiin osallistui 972 homoparia ja 516 heteroparia 14 Euroopan maasta. Osallistujien keski-ikä oli noin 40-vuotta, ja hiv-negatiivinen
osapuoli ei ollut prep-estolääkityksellä.
PARTNER2 -tutkimus keskittyi siis miespareihin, joista toinen osapuoli oli lääkityksellä oleva hiv-positiivi-

nen ja hänen partnerinsa puolestaan hiv-negatiivinen.
Pariskuntia seurattiin noin 1,6 vuoden kestävä ajanjakso. Yksikään kumppani ei saanut hiv-tartuntaa tutkimuksen aikana.
Tulos 77 000 suojaamattoman anaaliyhdynnän jälkeen - nolla hiv-tartuntaa. Hiv-positiivinen, jonka virukset ovat mittaamattomissa (alle 200 viruskopiota/ml verta) mahdollisuudet tartuttaa hiv seksikumppaniin ovat
nolla. Lääkitty hiv ei siis tartu.
PARTNER -tutkimukset eivät ole ainoat tutkimukset,
joiden tavoitteena on ollut arvioida hiv-lääkityksen tehoa hiv-tartuntojen ehkäisyssä. Viime vuosina kolmessa merkittävässä tutkimuksessa on seurattu pareja, joiden osapuolilla on eri hiv-statukset. Yhdessäkään tutkimuksessa ei ole voitu havaita hiv-positiivisen tartuttaneen virusta tutkimuksessa mukana olleelle seksikumppanilleen, kun hänen hi-virustaso oli mittaamattomissa.
HPTN 052-tutkimuksessa oli mukana vain heteropareja, kun taas PARTNER-tutkimuksessa oli sekä heteroettä homopareja. 2017 julkaistussa Opposites Attract
-tutkimuksessa keskityttiin ainoastaan homopareihin ja
aineistoa kertyi yli 12 000 anaaliyhdyntää.
https://chip.dk/Studies/PARTNER/Q-and-A-2018
www.hptn.org/research/studies/hptn052
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25190360

Lääkitty hiv ei tartu #ScienceNotStigma

HIV-POSITIIVINEN ELÄÄ
Tartunta 1990-luvulla
Arto, 60, pk-seudulta sai kuulla 1990-luvun alussa hiv-positiivisuudestaan. Oikean lääkityksen löytäminen oli vaikeaa,
mutta nyt hän voi hyvin.
KUINKA SAIT TIEDON OMASTA HIV-POSITIIVISUUDESTASI?

tavallista ELÄMÄÄ
Tartunta nykyään

Ville, 30+, sai tiedon omasta hiv-tartunnastaan 2016. Hän
kokee ettei hiv-diagnoosi ole vaikeuttanut elämää millään
tavalla.
KUINKA SAIT TIEDON OMASTA HIV-POSITIIVISUUDESTASI?

1990 harrastin suojaamatonta seksiä. Kumppanini vakuutti olevansa hiv-negatiivinen ja tiesin itsekin myös olevani negatiivinen. Muutama kuukausi kondomittoman seksikontaktin jälkeen tuli viisi päivää kestävä korkea kuume. Lääkäri luokitteli
oireet ensin flunssaksi. 1991 päätin käydä hiv-testissä ja tulos oli
positiivinen. Kuume osattiin nyt sijoittaa kuvaan hi-viruksen aiheuttamaksi ensioireeksi. Lääkäri kertoi minulle, että olen saanut aggressiivisen viruksen. Odotettavissa olisi vielä 5-6 vuotta
suhteellisen tervettä elämää ja tämän jälkeen odottaisi sairauteen menehtyminen.

Olin 2016 Amsterdamissa Pride festivaaleilla ja sain yllättäen
puhelun lääkäriltä, koska olin käynyt ennen matkalle lähtöä
testauttamassa itseni. Lääkäri ei suostunut kertomaan asiaansa puhelimessa vaan halusi tavata minut henkilökohtaisesti.
Minulle heräsi heti aavistus, että nyt kaikki ei ole täysin kunnossa ja hakeuduin prideilla heti hiv-pikatestaukseen. Testin
tulos oli positiivinen. Sain testipisteessä heti paljon tukea ja
neuvontaa, jota arvostan kovasti.

OSASITKO EPÄILLÄ HIV-TARTUNTAA ENNEN TESTIN
VAHVISTUSTA?

Tieto hiv-tartunnasta tuli aivan puskista! En tiedä mistä hiv
tuli tai milloin. Edellisestä hiv-testistä oli kulunut puoli vuotta, ja kukaan partnereistani ei ole ilmoittautunut kohtalotoveriksi.

En osannut ollenkaan epäillä tartunnan mahdollisuutta, koska
seksikumppanini oli fiksu ihminen ja luotin häneen. Jälkeen päin
varmistui kuitenkin, että kumppanini oli tiennyt tartunnastaan.
En ole katkera tästä, koska ajattelen, että jokaisen tulee huolehtia itse oman kehonsa suojaamisesta. En koskaan saanut otettua
asiaa puheeksi, koska törmäsin häneen vain sattumalta ohimennen. Häneen otettiin kyllä yhteyttä terveydenhuollosta, kun oma
postiivisuuteni varmistui.

OSASITKO EPÄILLÄ HIV-TARTUNTAA ENNEN TESTIN
VAHVISTUSTA?

MUUTTIKO HIV-POSITIIVISUUS ELÄMÄÄSI?

Elämäni ei juuri muuttunut positiivisuuden myötä. Ehkä suurin muutos oli, että lähdin Positiiviset ry:n kautta vapaaehtoiseksi edistämään hiv-tietämystä ja osallistumaan vertaistoimintaan.
KUINKA LÄHEISESI SUHTAUTUIVAT ASIAAN?

MUUTTIKO HIV-POSITIIVISUUS ELÄMÄÄSI?

Muutama ex-partnerini reagoivat uutiseen hyvin rajustikin:
syyttelivät minua ja laittoivat välit poikki, vaikken itsekään
tiennyt mistä tartunta oli peräisin. Alkushokin jälkeen välimme ovat kuitenkin parantuneet suhteellisen ennalleen. Kaikki muut lähipiirissäni suhtautuivat hiv-positiivisuuteeni hyvin ymmärtävästi ja tukevasti.

KUINKA LÄHEISESI SUHTAUTUIVAT ASIAAN?

En ole omasta mielestäni kokenut syrjintää koskaan. Olen
myös aina osannut tiedostaa oman rajallisuuteni ja tarvittaessa osannut hakea apua vaikeissa tilanteissa. Positiiviset
ry:n toimintaan hakeutuminen on auttanut paljon, vertaistuki on psykologisesti merkittävä apu. Mielestäni sairauden
kaappiin sulkeminen saattaa myös mahdollistaa syrjityksi tulemisen kokemuksille, kun ei voi olla avoimesti oma itsensä.

Jatkoin elämääni normaalisti ja asennoiduin lääkärin sanomisiin kuitenkin hyvin vakavasti. Kontrolleita tehtiin tiuhaan, joilla tarkkailtiin auttajasolujen määrää ja terveydentilan muutosta. Vertaistapaamisissa näin ihmisiä, jotka olivat todella huonossa kunnossa ja oletin, että katsoin omaa tulevaisuuttani. Unohdin isot urasuunnitelmat ja jatkoin jo saavutetussa asemassani.
Tuohon aikaan oli selkeää, että tartunnasta kerrottiin vain lähimmille ystäville ja perheenjäsenille, joiden ajatteli osaavan käsitellä
tämän tiedon. Kukaan lähipiirissäni ei katkaissut välejä minuun.
OLETKO KOKENUT SYRJINTÄÄ HIV-STATUKSESI VUOKSI?

En ole koskaan kokenut tulleeni syrjityksi. Tähän on varmasti
vaikuttanut myös oma positiivinen luonteeni ja hyvä itsetuntoni. Jos jotkut eivät ole pystyneet käsittelemään hiv-positiivisuuttani, olen pitänyt heitä vain tietämättöminä ja pikkusieluisina.
JOUDUITKO SUUNNITTELEMAAN ELÄMÄÄSI ERI TAVALLA KUIN
ENNEN HIV-DIAGNOOSIA?

Jouduin todellakin. Lääkitysten kokeilun sivuvaikutusten vuoksi jouduin jättämään työni. Oikeiden lääkkeiden löytäminen oli
valtavan työlästä. Esimerkiksi hiv-lääkkeiden kanssa toimivan
verenpainelääkkeen löytäminen oli sivuvaikutusten vuoksi erittäin haasteellista. Oikean annoksen löytäminen voi olla hankalaa, koska hiv-lääkkeet saattavat tehostaa tai heikentää joidenkin lääkkeiden vaikutuksia ja päinvastoin.
VAIKUTTAVATKO HIV-LÄÄKKEET YLEISESTI
TERVEYDENTILAASI?

Kyllä, paljon. Voisi sanoa, että 90-luvulla sairastuneet olivat koekaniineja uusille lääkkeille. Lääkkeet eivät alkuun meinanneet pysyä sisällä. 1997 lääkäri ehdotti minulle siirtymistä sairauseläkkeelle, koska seuratut arvot alkoivat romahtaa. Valtavien sivuvaikutuksien vuoksi en enää kyennyt lähtemään töihin. 2005 asti
elämäni pyöri kodin, verikokeiden ja lääkkeiden kokeilun ympärillä. Sivuvaikutukset olivat rajuja. Aloin tekemään vapaaehtoistyötä ja vertaistukitoimintaa hiv-positiivisten parissa. Nyt olen
ollut jo 13 vuotta lähes samalla lääkityksellä, joka toimii ja pitää
viirusarvot ei-mitattavalla tasolla. Käyn nykyisin kaksi kertaa vuodessa kontrollissa ja voin yleisesti erittäin hyvin.
ONKO JOTAIN ERITYISTÄ, MITÄ HUOMIOIDA HIV-POSITIIVISEN
KOHTAAMISESSA?

Mitään erityistä ei tarvitse huomioida hiv-positiivisen kohtaamisessa. Jos joku avautuu omasta positiivisuudestaan, kannattaa
asennoitua häneen ihan tavallisena ihmisenä, jolla on vain krooninen sairaus. Hän tarvitsee ehkä vain kuuntelijaa.
MITÄ HALUAISIT IHMISTEN TIETÄVÄN
HIVSTÄ/HIV-POSITIIVISISTA?

Haluaisin, että hiv-positiivisia, etenkin nuoria tulisi enemmän
julkisuuteen, jotka pystyisivät omilla kasvoilla kertomaan faktaa
tästä kroonisesta sairaudesta sekä nykyaikaisesta lääkityksestäkin olisi hyvä levittää tietoutta. Seksuaalikasvatuksen lisääminen kouluissa voisi myös auttaa yleisen tiedon päivittymisessä,
ja turhien ennakkoluulojen kasvaminen voitaisiin katkaista asiallisella opetuksella.

OLETKO KOKENUT SYRJINTÄÄ HIV-STATUKSESI VUOKSI?

JOUDUITKO SUUNNITTELEMAAN ELÄMÄÄSI ERI TAVALLA
KUIN ENNEN HIV-DIAGNOOSIA?

Ainoa muutos arkeeni oli hiv-lääkkeen säännöllinen ottaminen. Olin tavannut nykyisen kumppanini vasta pari kuukautta ennen positiivista testitulosta, ja tieto oli hänelle luonnollisesti ensin järkytys. Hän oli kuitenkin hyvin valveutunut hivin suhteen ja hänen vierellä olo oli minulle iso tuki. Alkuun
kumppanini kanssa oli järkeiltävä myös ehkäisy käytännölliseksi ennen kuin lääkitys laski virusmäärän nollatason pintaan ja kondomin pystyi jättämään seksissä pois.
VAIKUTTAVATKO HIV-LÄÄKKEET YLEISESTI
TERVEYDENTILAASI?

Lääkityksellä ei ole ollut minulle haittavaikutuksia, ja sopiva
lääkitys löytyi heti. Minulla ei ole mitään muita terveysongelmia, joten lääkärillä oli hyvät mahdollisuudet valita laajasta
lääkerepertuaarista juuri minulle sopiva lääkitys.
ONKO JOTAIN ERITYISTÄ, MITÄ HUOMIOIDA HIVPOSITIIVISEN KOHTAAMISESSA?

Omat läheiseni ovat olleet aivan mahtavia. Ainoastaan joidenkin ylidramaattinen suhtautuminen hiviin on mielestäni erikoista. Se voitaisiin jo pikkuhiljaa unohtaa nykypäivänä.
MITÄ HALUAISIT IHMISTEN TIETÄVÄN HIVISTÄ/HIVPOSITIIVISISTA?

Hiv on krooninen sairaus, ja positiiviset ovat samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin.

Hiv-positiivisuus
ei ole este lasten
saamiselle

H

iv-positiivisille äideille syntyy Suomessa noin 20-40
vauvaa joka vuosi. Yksikään
lapsi ei ole saanut tartuntaa,
kun hiv-positiivinen äiti on
ollut hiv-lääkityksellä.
Lääketieteen lisensiaatti Inka Ahon
väitöskirjassa “Sexual and reproductive health of women living with HIV in
Finland” todetaan, että Suomessa syntyneet lapset ovat säästyneet hiv-tartunnoilta, jos äidin hiv-positiivisuus on
ollut tiedossa raskauden aikana. Tutkimukseen osallistui 560 hiv-positiivista
naista Suomesta ja Tanskasta.
Hiv-lääkitys alentaa tartunnan riskin
alle prosenttiin. Hiv-positiivisen naisen
raskautta seurataan hieman tiheämmin
ja synnytystapa suunnitellaan etukäteen. Suomessa hiv-tartunnan saaneet
eivät imetä, mutta toimivalla hiv-lääkityksellä imetyskin tulee olemaan mahdollista lähivuosina. Hedelmällisessä
iässä olevan hiv-positiivisen naisen lääkityksen suunnitelussa otetaankin aina
huomioon raskauden mahdollisuus. Suomessa hiv-positiivinen voi saada myös
hedelmöityshoitoja.
Suuri osa hiv-positiivisten lapsista on saanut alkunsa ihan perinteisesti yhdynnällä. Mikäli pariskunnan toinen osapuoli on hiv-negatiivinen, tartunnan riskiä ei ole, kun hiv-positiivinen
on hiv-lääkityksellä ja hänen hi-virusten määrä on mittaamattomalla tasolla.
Ajoissa aloitettu hiv-lääkitys estää
tartunnan siirtymisen äidiltä sikiölle.
Suomessa tarjotaankin raskauden alkuvaiheessa hiv-testiä jokaiselle raskaana
olevalle naiselle.
Ennen tehokkaiden hiv-lääkkeiden aikakautta noin kolmannes hiv-positiivisten naisten lapsista sai tartunnan raskauden tai synnytyksen aikana, mutta
onneksi ajat ovat muuttuneet!
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STIGMA
JOUTAA
SILPPURIIN!
VAIKKA HIV-POSITIIVISTEN tilanne Suomessa on huomattavasti parantunut, hiviin liittyy edelleen yhteiskunnassamme stigmaa. Stigma on sairaudesta, vammasta tai ulkonäöstä johtuvaa leimaamista, joka johtaa usein syrjintään ja ennakkoluulojen kohteeksi joutumista.
Hivin kanssa elävä saatetaan leimata ja kategorisoida
tiettyyn ryhmään, eikä häntä enää nähdä kokonaisena ja tavallisena ihmisinä. Tämän vuoksi hän saattaa kokea leimatuksi tulemisen ja siitä johtuvan häpeän jopa pahempana
kuin itse fyysisen hiv-tartunnan.
Ihmiset pelkäävät yhä hivin tarttumista, vaikka edes lääkitsemätön HI-virus ei tartu tavallisessa arjen kanssakäymisissä.
Stigman pelko voi vaikuttaa erittäin negatiivisesti hiv-tartunnan saaneen sosiaalisiin suhteisiin. Tietämättömyys, ennakkoluulot ja syrjintä paranevat ottamalla asioista selvää.
Hiv ei ole enää sama kuin parikymmentä vuotta sitten.

MITÄ KUULUU SUOMEN
HIV-TILANTEELLE?
Vastaajina THL:n
Virusinfektio-yksiköstä
erikoistutkija Kirsi Liitsola ja
tutkimuspäällikkö Henrikki
Brummer-Korvenkontio.
1. Paljonko Suomessa on tällä hetkellä hivpositiivisia?
Rekisteritietojen mukaan Suomessa elää
noin 3 500 hiv-positiiviksi diagnosoitua henkilöä. Lisäksi meillä on arviolta noin 500 tartunnan saanutta, joiden tartuntaa ei vain
ole todettu.
2. Näkyykö matkailun vaikutus yhä Suomen
hiv-tartunnoissa?
Suomalaiset matkailevat paljon. Useassa
kohdemaassa hiv on yleisempi kuin meillä
ja matkalla otetaan riskejä – myös seksissä.
Tämän seurauksena suurin osa suomalaisten
tartunnoista saadaankin ulkomailta. Viime
vuonna 2/3 tartunnoista tuotiin ulkomailta.
3. Ovatko hiv-tartunnat laskussa/nousussa?
Todettujen hiv-tartuntojen määrässä ei ole
tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen
kymmenen vuoden aikana. Tartunnat eivät
ole lisääntyneet, mutta eivät myöskään lähteneet toivotusti vähenemään.
4. Kenellä hiv-tartunta Suomessa todetaan?
Hiviä ei voida kategorisoida jonkin tietyn
ryhmän taudiksi, vaikka hivin esiintyvyydessä onkin ryhmien välillä eroja. Tartunnan saaneiden joukossa on niin miehiä kuin
naisia, nuoria ja vanhoja, suomalaisia ja ulkomaalaisia.

6. Mikä on yleisin tiedossa oleva
tartuntatapa?
Valtaosa 2000-luvun tartunnoista on saatu
seksissä. Viime vuonna tapauksista, joissa
tartuntatapa oli tiedossa, heteroseksin osuus
oli 62 % ja miesten välisen seksin 28 %.
5. Koska PrEP-lääkitys on Suomessa
yleisesti saatavilla?
Hiviin altistusta edeltävä estolääkitys eli
PrEP saataneen Suomessa käyttöön ensi
vuoden aikana.
6. Mikä on pistämällä huumeita käyttävien
tilanne Suomen hiv-tartuntatilastoissa?
Vuosituhannen vaihteessa olleen epidemian
jälkeen huumeiden pistoskäytössä saatuja
tartuntoja on todettu hyvin vähän - viime
vuonna kymmenen.
7. Onko ChemSex-ilmiön Suomeen
rantautuminen vaikuttanut tartuntojen
määrään?
Huumeiden käyttö seksitilanteissa on kasvava ilmiö, joka lisää hiv-riskiä. Meillä ei ole
tietoa siitä, onko se ollut Suomessa todettujen tartuntojen taustalla. Miesten välisessä
seksissä saatujen tartuntojen määrä on kuitenkaan ollut Suomessa laskussa.
8. Mitä tapahtuu hiv-tutkimuksessa tällä
hetkellä? Uusia hoitotapoja?
Nyt pyritään etsimään keinoja hiv-tartunnan parantamiseksi. Kehitteillä on myös uusia tapoja annostella hiv-lääkkeitä, esimerkiksi emätinrenkaat ja injektiot, joilla voitaisiin siirtyä tarvittaessa päivittäisestä lääkityksestä pitkäkestoisempaan.
9. Miten Venäjän hiv-tartuntojen iso kasvu
on vaikuttanut Suomen tilanteeseen?
Hiv-tartunnat Venäjällä ovat olleet tasaisessa melko jyrkässä kasvussa koko 2000-luvun.
Venäjältä saatuja tartuntoja alettiin todeta
meillä heti 2000-luvun alussa ja tartuntojen määrä on kasvanut. Suomalaisten Venäjällä saatujen tartuntojen osuus on erityisen
suuri Etelä-Karjalassa. Tartuntoja on todettu
etupäässä iäkkäämmillä miehillä.

Rikosoikeudellinen vastuu hiv-tartunnalle
altistamisesta joutaa samaan silppuriin
hiv-stigman kanssa
POHJOISMAISSA RIKOSLAKIA on sovellettu huomattavasti enemmän hivin tartuttamiseen ja tartunnalle altistamiseen liittyvissä tapauksissa kuin
muualla Euroopassa. Suomessa hiv-infektion rikosoikeudellinen arviointi koetaan edelleen hankalaksi siihen liittyvien moraalinäkökohtien vuoksi. Ruotsissa uskotaan jo kansainvälisiä tutkimustuloksia ja lääketieteen asiantuntijoita.
Kesällä 2018 Ruotsissa korkein oikeus vapautti hiv-tartunnalle altistamisesta syytteessä olleen hiv-positiivisen henkilön, joka oli toimivalla hiv-lääkityksellä.
Ruotsin korkeimman oikeuden päätös koskee tapausta, jossa hiv-lääkityksellä oleva mies oli ollut suojaamattomassa yhdynnässä toisen miehen kanssa. Toimivan hiv-lääkityksen ansiosta
tartuntariski suojaamattomassa yhdynnässä on olematon. Päätöksen mukaan
ihmistä, jonka hiv-tartunta on hyvässä
hoitotasapainossa, ei voida syyttää hivin tartuttamisesta tai tartunnalle altistamisesta.

Ruotsissa kansanterveysviranomainen oli jättänyt lausunnon korkeimpaan
oikeuteen, ja oikeus oli kuullut asiassa lääketieteen asiantuntijoita. Tiedon
perusteella on muodostunut yksiselitteinen kuva siitä, että tartuntariski on
hyvin pieni, kun yksilö on toimivalla
hiv-lääkityksellä. Lukuisissa kansainvälisissä tutkimuksissa asian on osoitettu asian olevan näin. Korkein oikeus toteaa tarkastelun perusteella, ettei rikosoikeudellisesta näkökulmasta katsottuna voida katsoa olevan mitään konkreettista vaaraa tartunnan välittymiselle, kun toimivalla hiv-lääkityksellä oleva
hiv-positiivinen on suojaamattomassa
yhdynnässä. Jos yksilöllä ei ole toimivaa
hiv-lääkitystä, konkreettinen tartuntavaara voi kuitenkin olla olemassa. Koska hiv-lääkitys on tässä tapauksessa toimiva, korkein oikeus hylkäsi syytteen.

Huumepolitiikalla rooli myös
tarttuvien tautien ehkäisyssä

S

uomessa on nostettu esiin tarve laajalle yhteiskunnalliselle keskustelulle huumausaineiden käytön rangaistavuuden tarpeellisuudesta. Hiv-epidemian voittamiseksi Suomessa ja Euroopassa tarvitaan tekoja marginaaliryhmien stigmatisoinnin ja
kriminalisoinnin poistamiseksi. Suomessa hiviä on onnistuttu
ehkäisemään huumeita käyttävien keskuudessa ansiokkaasti. Huumeiden
käyttökulttuurit kuitenkin muuttuvat ja kaikkien etujen mukaista lienee
vanhojen tapojen toimivuuden tarkistaminen aika ajoin.
ChemSex eli huumeiden käyttö seksitilanteissa on vain yksi esimerkki
muuttuneesta huumausaineiden käyttökulttuurista, joka on osoittanut
miten huumeiden käytöstä rankaiseminen estää avun hakemista. Pahimmillaan nämä tilanteet johtavat ihmisen kuolemaan.
”Suomessa huumausaineiden käyttö on ollut rangaistavaa viisikymmentä vuotta. Eduskunnassa kannan ratkaisi arvanheitto. Toteutusta on sen
jälkeen justeerattu lisäämällä lakiin erityinen käyttörikospykälä ja ohjaamalla poliisin ja syyttäjien toimenpiteitä.” toteavat Pekka Hakkarainen ja
Tuukka Tammi THL:n blogissaan (13.2.18). Tarve yhteiskunnalliselle keskustelulle on siis ilmeinen.
Vallitsevien huumepolitiikkojen haastaminen oli esillä myös AIDS2018
- Maailman aids-kongressissa, joka keräsi yli 16 000 ihmistä Amsterdamiin heinäkuussa 2018. Viesti oli selvä: Huumeisiin liittyvien politiikkojen tulee muuttua. Hiv-epidemiaa ei voida voittaa, jos marginaalissa olevia ihmisiä rangaistaan ja kriminalisoidaan. Huumeiden käytön rangaistavuudesta tulee luopua.
Maailman aids-kongressissa kaikille avoimessa Maailman kylässä ”Global Villagessa” sai terveysneuvontaa huumeiden käyttöön liittyen sekä
vaihdettua mm. ruiskut ja neulat puhtaisiin käyttövälineisiin.
HOLLANNISSA AINOASTAAN HYVIÄ KOKEMUKSIA TURVALLISISTA
HUUMEIDEN KÄYTTÖPAIKOISTA

Hollannissa on lähes 30 turvallista paikkaa huumeiden käyttöön. Osa
paikoista on tarkoitettu huumeiden käyttöön pistämällä, joissakin huumeita voi polttaa ja osassa paikoista huumeita voi käyttää sekä pistämällä että polttamalla. Osa paikoista toimii myös yömajoina, joista saa erilaisia sosiaalipalveluita.
Hollannissa turvallisista huumeiden käyttöpaikoista on ainoastaan
myönteisiä kokemuksia: tarttuvat taudit (hiv ja C-hepatiitti) ovat vähentyneet minimiin, huumeita käyttävien ihmisten terveys on parantunut,
ei ole yliannostuksia, ihmisiä on pystytty ohjaamaan muiden palveluiden piiriin ja huumeita käyttävien ihmisten yhteiskuntaan osallistuminen on lisääntynyt.
Huumepolitiikan toimivuutta pitää Suomessakin arvioida. Huumeiden
käytöstä voi aiheutua monenlaisia haittoja. Niihin liittyvässä kontrollissa haittojen vähentämisen tulisi kuitenkin olla keskeisemmässä asemassa kuin rikoslaki ja rankaiseminen.

LYHENNESANAKIRJA
PREP, PRE EXPOSURE PROPHYLAXIS

Hiv-tartuntojen ehkäisyyn tuli 2010-luvun alussa uusi turvallinen ja tehokas
keino, hiv-altistusta edeltävä lääkehoito,
prep (pre exposure prophyl axis). Prepin
käyttö on tarkoitettu henkilöille, joilla ei
ole hiv-tartuntaa, mutta joilla on suuri
riksi saada tartunta. Prepin teho on osoitettu useissa kontrolloiduissa tutkimuksissa. Hoidon teho riippuu käyttäjän sitoutumisesta lääkehoitoon. Tutkimuksissa ei ole todettu yhtään tartuntaa henkilöillä, jotka olivat käyttäneet lääkitystä
ohjeiden mukaisesti.
Maailman terveysjärjestö (WHO) ja
Euroopan tautikeskus (ECDC) suosittelevat korkeassa hiv-tartuntariskissä oleville prepiä. Suosituksiin perustuen lääkehoitojen käyttö on yleistynyt sekä länsimaissa että maailmanlaajuisesti. Käyttäjille maksuton tai edullinen prep-lääkitys on jo kansallisesti tai projektien
muodossa käytössä valtaosassa Länsi-Euroopan maita.

Suomen prep-ohjeistus julkaistaan
viimeistään alkuvuodesta 2019, ja toivottavasti käyttäjille maksuton prep saadaan sen myötä sitä tarvitsevien käyttöön.
PEP, POST EXPOSURE PROPHYLAXIS
on hiv-tartunnalle altistumisen jälkeen
aloitettava estohoito.

Estohoito on aloitettava mahdollisimman pian, viimeistään 48 tunnin kuluessa altistustilanteen jälkeen. Merkittävä altistus sisältyy hiv-positiivisen veren, sperman, äidinmaidon tai näkyvästi verisen eritteen joutumisesta limakalvoille, rikkinäiselle iholle tai ihon läpi.
Hiv-tartunnan saaneen ollessa toimivalla hiv-lääkityksellä, tiedetään, ettei
hiv tartu seksiteitse. Tällöin myöskään
PEPin aloittaminen ei ole tarpeen. Virtsaa, hikeä, kyyneleitä, nenäeritteitä tai
sylkeä ei pidetä hivin kannalta tartunnanvaarallisena.

TASP, TREATMET AS PREVENTION

Tällä termillä viitataan yleensä eri tapoihin estää hivin tarttuminen hiv-lääkityksellä.
U=U
Undetectable = Untransmittable

Mittaamaton = Tarttumaton
Kun hi-virukset ovat mittaamattomissa,
hiv ei tartu.
U=U kampanja aloitettiin vuonna
2016 tarkoituksena tuoda esiin sitä tosiasiaa, että lääkehoidolla oleva hiv-positiivinen ei voi tartuttaa hiviä eteenpäin. Useat tieteelliset organisaatiot
ovat antaneet tukensa U=U kampanjalle.
www.preventionaccess.org

MISSÄ HIV-TESTIIN?

Positiiviset ry on hiv-tartunnan
saaneiden ja heidän läheistensä
edunvalvonta- ja vertaistukijärjestö.
Toiminnan tarkoituksena on tarjota
tietoa hivistä ja hivin kanssa
elämisestä sekä tukea hiv-tartunnan
saaneita ja heidän läheisiään.
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KOSKA OLET VIIMEKSI
KÄYNYT HIV-TESTISSÄ?
Hiv-testi voidaan ottaa suoniverinäytteenä
tai pikatestinä sormenpäästä. Hiv-testiin kannattaa hakeutua, kun mahdollisesta tartuntatilanteesta on kulunut 1-3 kuukautta. Mahdollisesta tartunnasta tulisi olla kulunut kolme kuukautta, jotta testin tulos on luotettava. Aikasuositus perustuu faktaan, että keho
alkaa viimeistään kolmen kuukauden sisällä
tuottaa hiv-vasta-aineita.
Testeissä voi käydä maksutta terveysasemilla, sukupuolitautienpoliklinikoilla, työterveyshuollossa sekä opiskelijaterveydenhuollossa. Hivpoint, SPR:n Pluspisteet, Pro-tukipiste, Positiiviset ja terveysneuvontapisteet tekevät myös maksuttomia ja anonyymejä hiv-pikatestejä.
Yleisesti käytössä oleva pikatesti on hiv-vasta-ainetesti, joka valmistuu minuutin kuluttua

Asiantuntijuutta hivistä ja hivin kanssa
elämisestä.

Positiiviset ry / HivFinland
p. 09 692 5441
positiiviset@positiiviset.fi
Malminkatu 24
00100 Helsinki
www.positiiviset.fi

näytteenotosta. Testi tehdään sormenpäästä
otettavasta verinäytteestä. Hiv-pikatesti
on yhtä luotettava kuin laboratoriossa
otettava suoniverinäyte.

+ CHAT
ti ja ke 11–15, ma ja to 18–20
Facebook
Positiiviset ry, Hiv-Finland

HIV-TESTAUS ONNISTUU NYT KOTONAKIN

Hiv-testaus onnistuu turvallisesti nyt myös
kotona. Autotest V
-kotitesti on kertakäyttöinen testi, joka on tarkoitettu kotikäyttöön. Helppokäyttöisessä testipakkauksessa on kaikki tarvittavat välineet ja
suomenkielinen käyttöohje turvalliseen kotitestaukseen. Luotettavan tuloksen testi kertoo
15 minuutissa. Mahdollisesta altistustilanteesta on myös kotitestauksessa oltava
kulunut 3 kuukautta, että tulos on tarkka.
Kotitestiä myyvät mm. Hivpointin verkkokauppa ja verkkoapteekki.

Twitter
Positiiviset ry @ Positiiviset

Positiiviset ry
Instagram:
Positiiviset_hivfinland

HIV-TESTI

1.

- Tiedätkö oikeat vastaukset?

HIV-LÄÄKITYS ESTÄÄ HIVIN TARTTUMISEN
a) seksissä ilman kondomia
b) raskauden ja synnytyksen aikana äidistä lapseen
c) imettäessä

Kaikki vaihtoehdot ovat oikein, koska nykyään erittäin tehokas hiv-lääkitys estää hivin tarttumisen kaikissa
tilanteissa, myös seksissä ilman kondomia, raskauden ja synnytyksen aikana sekä imettäessä.

2.

HIV EI KOSKAAN TARTU
a) suutelemalla
b) hyttysen pistosta
c) vessanpöntön reunalta
d) saunan lauteilta
e) ruokailuvälineistä
Kaikki vaihtoehdot ovat oikein, koska hiv ei tartu suutelemalla, hyttysen pistosta, vessanpöntön reunalta,
saunan lauteilta tai ruokailuvälineistä. Virus on hoitamattomanakin niin hauras, että se ei selviä ihmisen kehon
ulkopuolella kosketuksissa ilman kanssa. Se ei siis voi tarttua miltään pinnoilta eikä esim. syljestä tai hiestä.

3.

HIV-TARTUNNAN KANSSA ELÄMISESSÄ KAIKKEIN VAIKEINTA ON
a) syödä lääkkeitä päivittäin
b) kohdata muiden ihmisten ennakkoluuloja ja turhia pelkoja, jotka liittyvät sairauteen
c) yhdistää sairauden hoito ja erilaiset harrastukset
Oikea vastaus B. Tutkimusten mukaan hiv-tartunnan saaneet kokevat, että hivin kanssa elämisessä kaikkein
vaikeinta on se, että muilla ihmisillä on pelkoja, jotka perustuvat vanhentuneeseen tietoon hivistä. Monet
pelkäävät hiv-tartuntaa aivan turhaan ja siksi myös hiv-tartunnan saaneisiin kohdistuu ennakkoluuloja. Hiv ei voi
edes hoitamattomana tarttua ihmisestä toiseen tavallisessa arkipäiväisessä vuorovaikutuksessa. Hiv-tartunnan
saanut voi opiskella, harrastaa, matkustaa ja viettää aikaa muiden ihmisten kanssa ihan niin kuin ennen.

4.

HIV-TESTIIN KANNATTAA MENNÄ, KUN
a) havaitset huolestuttavia oireita
b) olet ollut seksikontaktissa ilman kondomia
c) käytit seksissä kondomia
Oikea vastaus B. Hiv-testissä kannattaa käydä, jos on ollut suojaamatonta seksiä uuden tai satunnaisen kumppanin
kanssa. Hiv-tartuntaa ei koskaan voi päätellä oireista. Se voi pitkään olla täysin oireeton.

Maailman aids-päivä on hiv-työtä tekeville järjestöille ja muillekin
mahdollisuus vaikuttaa yleisiin asenteisiin, lisätä oikeaa ja
ajankohtaista tietoa hivistä ja taistella sairauteen kohdistuvaa
stigmaa vastaan. Tehdään hivistä sairaus muiden joukossa – yhdessä.
Maailmanaidspaiva.fi

Maailman aids-päivä

