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P uheenjohtajakauteni päättyes-
sä halusin jakaa teille melko 
tuoreen kokemuksen, joka mi-
nun mielestäni hienosti kiteyt-

tää sen, mikä voima siinä on, kun yhdes-
sä teemme työtä meille tärkeän asian 
eteen.

Minulla on ollut ilo ja kunnia edustaa yh-
distystämme pohjoismaisen yhteistyö-
verkoston – Hiv-Nordicin - hallitukses-
sa muutaman vuoden. Pandemian mit-
taisen tauon jälkeen oli lokakuussa aika 
jälleen lähteä edustamaan Positiivisia, 
tällä kertaa Malmöhön. Kokoukset tar-
joavat hyvät puitteet oppia toinen toisil-
tamme ja yhdessä miettiä, miten voim-
me vahvistaa hiv-positiivisten oikeuk-
sien toteutumista niin, että hivin kans-
sa voi elää vieläkin parempaa, kivempaa 
ja vapaampaa elämää.  

Pohjoismaisen yhteistyön tuloksena on 
toteutettu muun muassa pamflet-
ti, joka vertaili hiviin liittyvää lainsää-
däntöä pohjoismaissa, ja pohjoismai-
seen hiv-hoitoon liittyvä kysely Nordic 
HIV Treatment Survey ja viimeisimpänä 
pohjoismainen online-tapaaminen, jos-
sa kartoitettiin koronapandemian vaiku-
tuksia hiv-hoitoon ja hiv-positiivisten ar-
keen. (ks. lisää sivulta 11)

On aina yhtä hienoa saada tavata poh-
joismaisia kollegoita ja huomata, miten 
samankaltaisia kokemuksia ja kerto-
muksia jaamme. Vaikka elämme hyvin-
vointivaltioissa, jossa hyvä hiv-hoito ja 
tasavertaiset ihmisoikeudet toteutuvat 
varmemmin kuin missään muualla maa-
ilmassa, liittyy pohjoismaiseen hiv-nar-
ratiiviin silti edelleen stigmaa ja häpeää, 
jotka vaikeuttavat ja kaventavat elämää. 
Paljon keskitytäänkin siihen, miten saa-
da ajantasainen hiv-tieto yleiseen tietoi-
suuteen. Mitä enemmän tietoa, sitä vä-
hemmän stigmaa.

Vierailut sisarjärjestöjen toimistoissa 
tarjoavat oivan mahdollisuuden tutustua 
järjestöjen vaikuttamistyöhön ja kam-

panjoihin. Usein sieltä onkin tarttunut 
mukaan hyvien ideoiden lisäksi myös 
erilaisia hiv-vaikuttamistyöhön liittyviä 
tuotteita aina tarroista teepurkkeihin, 
kondomeja ja tikkareita unohtamatta.

Tällä kertaa mukaani tarttui muki ja tar-
roja, jotka iltapäivälehtien lööppejä imi-
toiden kertoivat ajankohtaiset uutiset 
hiv-rintamalta ja uudesta ”hiv-miehes-
tä”. Tällä kertaa tosin ”uutisena” oli että 
lääkitty hiv ei tartu! Toisessa viestissä 
kerrottiin, että ”hiv-mies” ei onnistunut 
tartuttamaan hiviä yhteenkään (nauret-
tavan monesta) seksipartneristaan. 

Kyseinen kampanja oli ollut yllättävän 
toimiva. Tarroja oli liimattu ympäri kau-
punkia; lyhtypylväisiin, metron penkkei-
hin, yleisiin vessoihin ja ruokakauppojen 
mainostauluihin. Kampanja oli kuulem-
ma rohkaissut useita sellaisia henkilöi-
tä tustustumaan Posithiva Gruppen Sy-
din toimintaan, jotka aikaisemmin eivät 
paljastumisen pelosta olleet uskaltaneet 
liittyä mukaan. 

Tästä innostuneena päätinkin liimata yh-
den tarran läppäriini, ja siitä saakka on 
sen kantta koristanut kirkuvan keltainen 
tarra ”Hiv smittar inte under behandling” 

(suom. lääkitty hiv ei tartu). Vaikka tar-
ran liimaaminen läppäriin vähän jännit-
ti ja mietin millaisia reaktioita se herät-
täisi, vaikka työpaikallani, oli päällim-
mäisenä tunteena kuitenkin itsevarmuus 
ja tunne siitä, että toimin sen puolesta, 
mikä minulle on tärkeää ja oikein. 

Ollessani Pietarissa työmatkalla sainkin 
omakohtaisesti huomata, miten suuri 
vaikutus yhdellä keltaisella tarralla voi 
olla. Matkan tarkoitus oli tutustua ve-
näläisiin kansalaisjärjestöjen keskuk-
siin ja heidän toimintamahdollisuuk-
siinsa viranomaisten mielivaltaisten ra-
joitusten alla. 

Yhdessä keskuksessa kerrottiin, miten 
viikoittaiseen toimintaan kuuluu hiv-pi-
katestaus, jotta olisi edes yksi paikka 
missä nimettömänä voi tarkistaa hiv-sta-
tuksensa. Venäläisten aktivistien kansa-
laisrohkeudesta rohkaistuneena kysyin 
asiasta lisää ja kerroin olevani aktiivinen 
suomalaisessa hiv-järjestössä. Sain tie-
tää, että testauksesta vastaa vapaaeh-
toinen, joka saa testit ilmaiseksi saksa-
laisen hiv-järjestön lahjoittamina. 

Tapaamisen jälkeen ruotsinkielinen yh-
teistyökumppani tuli sitten juttelemaan 
kanssani ja kysyi, saisiko kysyä minulta 
muutaman kysymyksen hiviin liittyen, 
nyt kun hänellä siihen kerran oli mah-
dollisuus. Hän oli huomannut tarran ja 
halusi tietää, pitääkö se tosiaan paik-
kansa, että lääkitty hiv ei tartu. Vasta-
sin, että sitä pidetään ihan lääketieteel-
lisenä faktana ja tarjosin samalla hänelle 
koko paketillisen hiv-valistusta ja faktaa. 
Itselleni tämä kertoo, että tiedon tarve 
on suuri ja vaikuttamistyötä tarvitaan. 
Mutta ihmisiä kiinnostaa ja tietoa voi li-
sätä ennalta-arvaamattomien ja hieman 
yllättävien mutkien kautta!

Rohkeutta ja rakkautta tulevalle vuodel-
le 2022!

Pääkirjoitus
Nonni Mäkikärki
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M aailman aids-päivää vietet-
tiin 1. joulukuuta verkossa 
ja lähitapahtumissa. Viime-
vuotista Maailman aids-päi-

vän kampanjaa jatkettiin suuntaamalla 
hiviin liittyvää tietoa nuorille. Maailman 
aids-päivän toimikunta tarjosi materi-
aalia hiviin liittyvistä faktoista nuoriso-
tiloille, opettajille ja muille nuorten pa-
rissa työskenteleville. Ilmaiset materi-
aalit ovat edelleen ladattavissa Maail-
man aids-päivän verkkosivuilla sekä Pu-
naisen Ristin oppimateriaalipalvelussa. 
Kampanjamateriaaliin kuuluu tietovisa, 
hiv-positiivisen nuoren tarina ja turva-
seksipakkaukset. Kampanjaan tuli mu-
kaan 80 nuorisotilaa ja oppilaitosta eri 
puolilta Suomea.

Tämä vuosi on ollut hiv-epidemian ja 
hoidon näkökulmasta merkkivuosi. Epi-
demian käynnistymisestä on kulunut 40 
vuotta ja toimiva hiv-lääkitys on ollut 
käytössä 25 vuotta, mutta tautiin liitty-
vät ennakkoluulot elävät yhä vahvoina.

Toimivan lääkityksen ansiosta hiv-infek-
tiota voidaan nykyisin pitää kroonisena 
sairautena, jonka kanssa voi elää täy-
sipainoista elämää. Tehokkaan hoidon 
myötä hiv ei enää lyhennä ihmisen elin-
ajanodotetta.

– Tiedon tarve on yhä suuri paitsi 
hiv-epidemian alkuvaiheet eläneillä, 
myös nuorilla. Viestimällä ja keskustele-
malla vähennetään hiv-positiivisten ko-
kemaa syrjintää ja vahvistetaan eri ryh-
mien seksuaaliterveyttä, todettiin Maa-
ilman aids-päivän tiedotteessa.

Hiv oli esillä useiden medioiden eri ka-
navissa Maailman aids-päivän tienoilla. 
Päivän aattona HUS-live otti aiheen käsi-
teltäväksi. Infektiolääkäri Jussi Sutinen 
kertoi sairauden ja sen hoidon historias-
ta ja kiitteli potilaita uskollisesta hoitoon 
sitoutumisesta, mikä selittää hyviä hoi-
totuloksia Suomessa. Positiivisten yhtei-
sötyöntekijä korosti lähetyksessä, että 
hiviin liittyvän stigman purkaminen on 
edelleen tärkeää. 

Kampin kappelissa voitiin järjestää pe-
rinteiset muistohetket vuoden tauon jäl-
keen. Helsingin gay-kuoro Out’n’Loudin 
esittämät rakkaudesta kertovat laulut 
koskettivat kuulijoita. Pirkko Saision sa-
noittamassa laulussa ‘Olis jossakin maa’ 
kaivataan maahan, jossa jokainen saa 
rakasta ketä itse haluaa. Lämmin kiitos 
kuorolaisille, Kampin kappelille ja kai-
kille Maailman aids-päivän tapahtumiin 
sekä kampanjoihin osallistuneille!

Maailman Terveysjärjestö WHO julisti 
vuonna 1988 Maailman aids-päivän 1. 
joulukuuta vietettäväksi päiväksi. Päi-
vän tavoitteena on lisätä ihmisten tietoi-
suutta hivistä ja aidsista sekä kampan-
joida hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn 
ja hiv-positiivisten oikeuksien puolesta.

Maailman aids-päivän verkkosivut: 
maailmanaidspaiva.com

SPRoppimateriaalit.fi / Tiedä faktat 
hivistä

Maailman aids-päivänä kannustettiin päivittämään  
tiedot hivistä nykypäivään
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Flinkkilä & Kellomäki: Hiv-epidemia 40 vuotta
Ylen Flinkkilä & Kellomäki -ajankohtaisohjelmassa keskusteltiin Maailman aids-päivän alla hivin histo-
riasta laajasti. Millaista oli saada hiv-tartunta 1990-luvulla? Millaista hivin hoito oli ennen tehokkaan lää-
kityksen kehitystä? Miten tilanne on muuttunut vuosien saatossa? Entä miltä tulevaisuus hivin suhteen 
näyttää? Vastaamassa näihin ja moniin muihin kysymyksiin olivat infektiolääkäri Matti Ristola, 90-lu-
vulla tartunnan saanut Kari Tuhkanen sekä Positiiviset ry:n toiminnanjohtaja Sini Pasanen. Ohjelma on 
katsottavissa Yle Areenassa.

Suorana HUSista:  
Missä mennään hiv-positiivisten hoidossa?
Maailman aids-päivän aattona 30.11.2021 HUSin 
live-striimissä keskusteltiin hivistä.

Keskustelijoina lähetyksessä olivat HUSin infektio-
lääkäri Jussi Sutinen ja Positiivisten yhteisötyön-
tekijä Tapani Valkonen.

Keskustelutilaisuuden teemana oli 40 vuotta 
hiv-epidemiaa ja 25 vuotta toimivaa hiv-lääkitystä. 
Tilaisuudessa tehtiin tiivis katsaus hivin historiaan 
aina ensimmäisestä kirjatusta tapauksesta alkaen.

Lisäksi kuultiin esimerkiksi, millainen sairaus hiv 
oli epidemian alkuvuosina ja millaisena ilmiönä se 
tuolloin näyttäytyi julkisuudessa. Samoin käsitel-
tiin vuosikymmenien aikana tapahtunutta kehitys-
tä niin hoidon ja lääkityksen kuin ihmisten asen-
teiden ja käsitystenkin osalta. Tapahtumia käsitel-
tiin sekä lääketieteen että hiv-positiivisten itsen-
sä näkökulmasta.

Kysymyksiä keskustelijoille sai esittää sekä ennak-
koon että lähetyksen aikana. Koko tilaisuuden kes-
to oli noin puoli tuntia. Katso tallenne livestriimis-
tä HUSin Youtube-kanavalta!

Kuvat: Harri Hinkka, YLE
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Hivin historiaa ja aidsin alkuaikoja 

H ivin historiaa ja aidsin alkuai-
koja on muisteltu runsaas-
ti vuoden 2021 aikana. Ke-
säkuussa tuli kuluneeksi 40 

vuotta ensimmäisistä raportoiduis-
ta sairaustapauksista, jotka nyt tiede-
tään hiv-tartunnoiksi. Yhdistelmähoi-
don käyttöönotosta on puolestaan ku-

lunut jo 25 vuotta. Maailman aids-päi-
vän erikoisjulkaisussa avattiin muuta-
mia merkittäviä kohtia hivin 40-vuoti-
sen historian ajalta piirrosvideon kuvi-
tuksen siivittämänä. Piirrosvideo muu-
ten löytyy uusituilta nettisivuiltamme 
sekä suomeksi että englanniksi, jos et 
ole sitä vielä nähnyt. 

Myös Flinkkilä ja Kellomäki -ajankohtai-
sohjelmassa keskusteltiin Maailman 
aids-päivän tienoilla hivistä. ”Mitä opim-
me hiv-epidemiasta” -nimisessä jaksos-
sa muistutettiin koronaviruksen aika-
kaudella toisesta nykypäivän hankalas-
ta epidemiasta, minkä aiheuttaa hiv-in-
fektio.

K esäkuusta 1983 lähtien teh-
täväkseni Auroran sairaalan 
sisätautiosastolla tuli hiv-in-
fektion suomalaisen hoito-

käytännön kehittäminen ja sen jakami-
nen muualle Suomeen.

Kun ensimmäinen AIDS-potilas juhan-
nusviikolla 1983 tuli Auroran sairaalan 
sisätautien osastolle, muut paikkaseu-
dun sairaalat olivat kieltäytyneet otta-
masta häntä hoidettavakseen.  Se joh-
tui henkilökunnan pelosta saada itseen-
sä tappavan taudin tartunta. Aurorassa 
sellainen ei ollut esteenä. Siellä ei myös-
kään homoseksuaaleja, joilla tätä tautia 
eniten esiintyi, pidetty ali-ihmisinä he-
teroihin verrattuna. Turkulaisen lääkä-

rin ehdottama Seilin saaren keskityslei-
ri oli siitä äärimmäinen esimerkki. Täl-
laiset asenteet vähenivät vasta vuosien 
kuluessa. Minuun suunnattiin jopa mie-
lipiteitä, ettei näitä potilaita saisi ottaa 
sairaalaan hoidettavaksi ja vähentämään 
resursseja muiden potilaiden hoidosta, 
ei ainakaan erikoissairaanhoidossa. Olin 
potilaiden puolella oleva toisinajattelija.

On totta, että alussa vuoteen 1995 saak-
ka ei hiv-tautiin ollut tehoavaa eikä 
aids-kuolemalta pelastavaa hoitoa. Tuo-
ta aikaa voisi nimittää tämän epidemian 
ensimmäiseksi vaiheeksi. Silloin vain sii-
hen liittyviä opportunistitauteja pystyt-
tiin hoitamaan ja jossakin määrin piden-
tämään elämää. Elämää rasitti lisäksi 

Auroran sairaalan sisätautiosaston apulaisylilääkärinä ja ylilääkärinä toiminut 
Juhani Lähdevirta seurasi hiv-infektion alkuaikoja Suomessa aitiopaikalla. Hän 
on kirjoittanut tämän kirjoituksen, jossa muistellaan hivin historiaa lääkärin näkö-
kulmasta.

Juhani Lähdevirta
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tautiin liittyvä stigma, mikä ei ole vielä-
kään kokonaan hävinnyt.

Aurorassa tilanne todettiin uudeksi, vaa-
tivaksi ja monipuoliseksi haasteeksi. 
Tarvittiin nopeasti uusia hoitokäytäntöjä. 
Kun niitä ei ollut ulkoapäin valmiina saa-
tavissa, ne oli vain ruvettava tekemään 
omatoimisesti työyhteisön kaikkien ryh-
mien yhteistyönä. Piti luoda oma koulu-
kunta. Halukkuutta löytyi, ja kukin ryhmä 
työsti aluksi omaa aluettansa. Niiden yh-
teensopivuus työstettiin yhteisissä ko-
kouksissa. Näin valmistui esim. työtur-
vallisuuden varmistamiseen tarkoitettu 
HIV-hygieniaohje. Se levisi koko maahan 
niihin paikkoihin, joissa sitä tarvittiin.

Ensimmäisen vaiheen päätavoitteena ei 
aluksi voinut olla muuta kuin epidemian 
pitäminen mahdollisimman pienenä. Sii-
nä yhtenä keinona oli luottamuksen saa-
vuttamisella pitää kynnys hoitoon ha-
keutumisessa mahdollisimman mata-
lana. Varmimmin luottamus syntyy, kun 
hoito on kansainvälisellä tasolla. Auro-
rassa se edellytti uusien käytäntöjen no-
peaa kehittämistä. Kyseinen taso ja sen 
etenemisvauhti saavutettiin tarpeek-
si nopeasti, kun potilasmäärä lisääntyi 
huomattavasti hitaammin, kuin ”tuomio-
päivän enkelit ” olivat ennustaneet. Sil-
lä taisi olla osuutta siihen, että epide-
miamme oli ja on selvästi niitä pienim-
piä vertailukelpoisiin maihin verrattuna.

Vuoden 1996 aikana alkoi selvitä, että 
jatkuva monilääkehoito tehoaa tähän 
tautiin, eli tunnelin päässä näkyi valoa. 
Huojentuneena saatoin siirtyä eläkkeel-
le toukokuussa 1997.

Vuonna 2008 julkaisin kokemuksistani 
kirjoituksen ”Miten AIDS/HIV tuli Suo-
meen”. Siihen on pelastettu unholal-
ta epidemian ensimmäiseltä vaiheelta 
mahdollisimman monia asioita, sekä hy-
viä tapahtumia että myös hankalia jut-
tuja, ja miten jälkimmäisistä Aurorassa 
selvittiin. Niistä voisi löytyä vihjeitä tule-
vaisuuden uusien tarttuvien tautien epi-
demioiden hoitoon sekä jutunjuurta mui-
hinkin yhteyksiin.  

Vaarallisin haaste oli, kun Helsingin kau-
pungin terveysvirasto oli päättänyt lo-
pettaa Auroran sairaalan sisätautiosas-
ton, jossa hiv-potilaiden hoito oli saatu 
kansainväliselle tasolle. Potilaat oli tar-
koitus siirtää terveyskeskuksiin ja mui-
hin sairaaloihin. Toisinajattelijaa tarvit-
tiin taas. Hanke saatiin torjuttua medi-
an auttamana. Aivan ratkaisevan avun 
siihen toi potilaisiin kuulunut Timppa. 
Tarvittaessa toistuvasti hän uskomatto-
man tehokkaasti sai paikalle television 
tai lehdistön toimittajan. Olin jatkuvas-
ti varautunut perusteellisesti tilannet-
ta selostamaan. Kiitoksen sanaakaan ei 
tietysti Viraston taholta tullut hiv-infek-
tion hoidon kehittämisurakasta. Mutta, 

hyvä niinkin, kun pääsin eläkkeelle ilman 
potkuja ja metalleja.

Aids-tukikeskus täydensi ratkaisevasti 
hoidon kokonaisuudesta sen osuuden, 
mihin Auroran sairaalan sisätautien 
osaston resurssit psykososiaalisten on-
gelmien osalta eivät riittäneet. Kiitokset 
siihen suuntaan!

Olen myös todella hyvillä mielin eläke-
läisenä seurannut, kuinka seuraajieni 
Matti Ristolan ja Jussi Sutisen aikana 
hyvä kehitys on aukottomasti jatkunut 
siitä, mihin vuonna 1997 oli päästy. Ma-
tin johdolla saavutetun piikkihuumeita 
käyttävien hiv-epidemian taltuttamis-
ta pidän maailmanennätyksenä. Matti 
ja Jussi ovat osallistuneet kansainväli-
siin lääkehoito- ja muihin tutkimuksiin. 
Lääkehoito on nyt helposti toteutettava 
ja turvallinen.

Hiv-infektion nykyinen jatkuva lääkehoi-
to on muuttanut alun perin vääjäämättö-
mästi kuolemaan johtaneen taudin kroo-
niseksi sairaudeksi, mikä ei lyhennä elin-
aikaa. Bonuksena on tullut tartuttamat-
tomuus. Toivelistalla kuitenkin ovat vie-
lä tämän taudin täydellisesti parantava 
lääkehoito, kuten myös taudin saamisen 
ja tartuttamisen estävä rokote.
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T oimivalla hiv-lääkityksellä 
hiv-positiivisen ihmisen virus-
taso pysyy niin matalana, ettei 
hiv tartu suojaamattomassa-

kaan seksissä. Tämä on tiedetty jo vuo-
sia, mutta oikeuskäytäntö hivin tartut-
tamisesta ja tartunnalle altistamisesta 
on yhä ollut epäselvä, stigmatisoiva ja 
hiv-positiivisten näkökulmasta hyvinkin 
epäoikeudenmukainen. Tilanne on ol-
lut lähinnä absurdi Partner-tutkimusten 
varmistettua, että lääkitty hiv ei tartu. 
Miten voi olla mahdollisuus joutua syyt-
teeseen tilanteessa, jossa ei voi edes al-
tistaa hiv-tartunnalle?

Korkein oikeus antoi 15.9.2021 vihdoin 
ennakkopäätöksen, jossa otettiin huo-
mioon hivin tarttumattomuus hiv-posi-
tiivisen henkilön ollessa toimivalla lää-
kityksellä. KKO:n päätöksen myötä pois-
tuu valtava raskauttava tekijä hiv-posi-
tiivisen harteilta.  

”Jos huolehtii lääkityksestään niin, että 
virustasot pysyvät tartuttamattomalla 
tasolla (alle 200 kopiota/ml), vastuu pa-
hoinpitelyrikoksen yrityksestä tai vaaran 
aiheuttamisesta sulkeutuu – riippumatta 
siitä, onko kumppania informoitu hivis-
tä tai onko kondomia käytetty”, rikosoi-

keuden professori Kimmo Nuotio päät-
teli päätöksen pohjalta Positiivisten we-
binaarissa lokakuussa. 

On ilahduttavaa huomata, että myös oi-
keuskäytännöt muuttuvat tarpeen vaa-
tiessa. Oikeuskäytännön muuttamisella 
ja rangaistuksen uhan poistamisella on 
suuri merkitys myös hiviin liittyvän stig-
man vähentämisessä.

Korkeimman oikeuden ratkaisut ovat 
luettavissa Finlexissä ja korkeinoikeus.fi 
-sivustolla. 

Tässä on poimintoja 15.9. annetusta 
päätöksestä.

KKO:n 15.9. antamassa 
ennakkoratkaisussa tiivistetään 
seuraavasti: 
A oli tietoisena HIV-infektiostaan ollut 
kerran suojaamattomassa sukupuoliyh-
teydessä B:n kanssa. HIV-infektio ei ol-
lut tarttunut B:hen.

Korkein oikeus katsoi, että A:n käyttämä 
HIV-lääkitys ja hänen verensä alhai-
nen viruspitoisuus sekä teko-olosuh-
teet huomioon ottaen HIV:n tarttuminen 

oli ollut siinä määrin epätodennäköistä, 
että rikoslain 5 luvun 1 §:n 2 momen-
tin vaatimus rikoksen täyttymisen vaa-
rasta ei ollut toteutunut. Syyte törkeän 
pahoinpitelyn yrityksestä hylättiin. Ks. 
KKO:2015:84

A ei ollut menettelyllään aiheuttanut 
myöskään vakavaa vaaraa B:n hengelle 
tai terveydelle, joten myös vaihtoehtoi-
nen syyte vaaran aiheuttamisesta hylät-
tiin. Vrt. KKO:2015:83

Hivin tarttumisen käsittely KKO:n 
päätöksessä 
Korkein oikeus toteaa päätöksessään hi-
vin tarttumisesta, että vuoden 2015 en-
nakkoratkaisujen jälkeen lääketieteelli-
nen tutkimustieto hiv-infektion tarttumi-
sesta ja lääkityksen vaikutuksesta tart-
tuvuuteen on lisääntynyt. Tämän vuok-
si korkein oikeus oli hankkinut asiantun-
tijalausunnot Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokselta (THL) ja Pohjois-Savon sai-
raanhoitopiirin hallinnoimalta asiantun-
tijaryhmältä (osastonylilääkäri X). 

Lausuntojen mukaan hiv voi tarttua ih-
misestä toiseen veren, siemennesteen 
taikka emättimen, kohdunkaulan ja pe-

Hivin tartuttamisen ja tartunnalle  
altistamisen kriminalisointi

- Oikeuden tulkinnan muutos

Sini Pasanen
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räsuolen eritteiden kautta. Hiv-tartun-
ta tapahtuu siten, että hiv-positiivista 
verta tai sukuelineritteitä päätyy toi-
sen henkilön limakalvoille kuten emät-
timeen, peräaukon sisälle tai rikkoontu-
neelle iholle. 

Siemennesteen päätyminen muualle 
kuin toisen osapuolen sisälle pienen-
tää tartuntariskiä, mutta ei täysin pois-
sulje sitä, sillä tartunta on mahdollinen 
myös miehen niin sanotun esiliukaste-
nesteen kautta. Tartuntariskiä lisäävät 
korkea virusmäärä, infektion primääri- 
tai myöhäinen vaihe ja muut seksitau-
dit. Tartuntariskiä puolestaan pienen-
tävät hiv-lääkehoito ja kondomin käyttö.

Hiv-tartunnan todennäköisyys riippuu 
ensi sijassa hiv-positiivisen henkilön vi-
rusmäärästä. Hiv-positiivisella henkilöl-
lä, joka ei käytä hiv-lääkitystä, veren vi-
rusmäärä on keskimäärin useita kym-
meniä tuhansia viruskopioita millilitras-
sa verta. Sairauden edetessä virusmää-
rä voi nousta miljooniin kopioihin milli-
litrassa. 

”Virukset mittaamattomissa”
Lääkityksen ja hyvän hoitovasteen myö-
tä virusmäärä laskee hyvin pieneksi, jol-
loin usein käytetään termiä ”mittaamat-
tomissa”. Mittaamattomuuden raja riip-
puu käytetyn testin herkkyydestä löy-
tää virusta ja vaihtelee testistä riippu-
en yleensä välillä 20–50 kopiota milli-
litrassa. Jos virusmäärä nousee yli 200 
kopion millilitrassa, hivin hoitovaste ei 
ole riittävä. 

KKO:n mukaan sekä THL:n että osasto-
nylilääkäri X:n lausunnon mukaan sään-
nöllisesti otettu hiv-lääkitys, jonka aika-
na veren virusmäärä säilyy alle 200 kopi-
on millilitrassa, poistaa hivin tartuntaris-
kin suojaamattomassakin yhdynnässä. 

Tueksi tälle kannalle lausunnoissa on vii-
tattu vuosina 2016–2019 julkaistuihin 
kolmeen tutkimukseen, Partner 1, Par-
tner 2 ja Opposites Attract. 

Näihin tutkimuksiin osallistui pariskun-
tia, joista toinen oli hiv-positiivinen, jon-
ka käytössä oli hiv-lääkitys hyvällä hoi-

tovasteella ja toinen hiv-negatiivinen. 
Tutkimuksissa saatiin tietoja yhteensä 
1 673 pariskunnasta, joilla oli tutkimus-
ten seuranta-aikana yhteensä yli 124 
500 emätin- tai peräaukkoyhdyntää il-
man kondomia. Kukaan hiv-negatiivisis-
ta puolisoista ei saanut tartuntaa omal-
ta puolisoltaan. 

KKO:n käytössä olleiden lausuntojen 
mukaan tutkimustietoa tartuntariskistä 
on vähän tilanteessa, jossa hiv-positii-
visen henkilön virusmäärä on 400–500 
kopiota millilitrassa. Yhtään tartuntaa 
ei tällaisessa tilanteessa toisaalta ole 
kuvattu tapahtuneen. Mainitulle välille 
asettuvaa virusmäärää on pidetty pie-
nenä ja tartuntariskin on sitä myötä arvi-
oitu olevan erittäin pieni. Tartuntariskin 
voidaan laskennallisesti arvioida olevan 
korkeintaan luokkaa 1:25 000. Tartunta-
riskiin vaikuttaa myös lääkehoidon kes-
to. Tutkimustietoa tartuntariskin häviä-
misestä hoidon ensimmäisten kuukau-
sien aikana on vähemmän kuin pitkäkes-
toisen lääkehoidon aikana.

Lopputuloksena KKO teki päätöksen, 
jonka mukaan henkilö ei syyllistynyt ri-
kokseen, vaikka hän oli suojaamatto-
massa yhdynnässä kertomatta kump-
panilleen sairaudestaan. Rikosta ei ol-
lut tapahtunut, koska lääkityksen an-
siosta viruksen tarttuminen kumppaniin 
on epätodennäköistä.  

Korkeimman oikeuden aiemmat 
ennakkoratkaisut ovat vuodelta 
2015 ja 2017. 
Nyt annetussa päätöksessä viitataan 
vuonna 2015 annettuihin ratkaisuihin. 

Ratkaisussa KKO 2015:83 oli kysymys 
useista anaaliyhdynnöistä. Korkein oi-
keus katsoi, että HIV-tartunta on vaka-
va seuraus ja että vastaaja oli törkeällä 
huolimattomuudella aiheuttanut asiano-
mistajalle vakavan terveyden vaaran. 
Vastaajan katsottiin syyllistyneen vaa-
ran aiheuttamiseen.

Ratkaisussa KKO 2015:84 oli kysymys 
emätinyhdynnästä ja siitä, oliko HIV-in-
fektion tarttumista pidettävä sillä taval-
la todennäköisenä, että teko oli luetta-

va vastaajan syyksi törkeän pahoinpite-
lyn yrityksenä. Korkein oikeus katsoi, että 
tartunnan todennäköisyys oli kerrotuis-
sa olosuhteissa ollut niin vähäinen, et-
tei edes vastaajan sairastama C-hepa-
tiitti ollut voinut lisätä tartuntavaaraa 
sellaiseksi, että vastaajan HIV-infektion 
tarttuminen asianomistajaan olisi ollut 
todennäköisempää kuin sen tarttumat-
ta jääminen. Syyte törkeän pahoinpite-
lyn yrityksestä hylättiin.

Ratkaisussa KKO 2017:8 oli kysymys ti-
lanteesta, jossa suojaamattomia suku-
puoliyhteyksiä oli ollut lukuisia ja HIV-in-
fektio oli tarttunut asianomistajaan. Kor-
kein oikeus katsoi HIV-infektion olevan 
törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistös-
sä tarkoitettu vakava sairaus ja piti tekoa 
myös kokonaisuutena arvostellen törke-
änä. Vastaaja tuomittiin törkeästä pa-
hoinpitelystä.

https://korkeinoikeus.fi/fi/index/
ennakkopaatokset/kko202164.html

Webinaarivieraana Kimmo Nuotio 
Lokakuun lopussa pääsimme perehty-
mään KKO:n tuoreeseen päätökseen ja 
rikosoikeuden yksityiskohtiin yhdessä 
Helsingin yliopiston rikosoikeuden pro-
fessori Kimmo Nuotion kanssa. Kimmo 
Nuotio on myös Kriminologian ja oike-
uspolitiikan instituutin johtaja Helsin-
gin yliopistossa. Webinaari on kuunnel-
tavissa ja diat nähtävissä Positiiviset.fi 
nettisivuilla.

Maailman aids-päivänä Helsingin 
Sanomat julkaisi Kimmo Nuotion 
vieraskynän oikeuden tulkinnan 
muutoksesta. 
”Oikeuden tulkinta muuttui, eikä hiv-po-
sitiivisen seksi ole enää rikos. Korkeim-
man oikeuden päätösten perusteella 
hiv-tartunnasta ei tarvitse kertoa kump-
panille, jos infektiota hoidetaan vastuul-
lisesti.”

Vieraskynässä Kimmo Nuotio kuvailee 
sitä, miten käsityksemme hivistä sairau-
tena on ratkaisevasti muuttunut 40 vuo-
den aikana. Hiv ei johda kuolemaan, sitä 
voidaan hoitaa, se ei vaikuta välttämät-
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tä lainkaan elinajanodotteeseen, 
mutta hi-virusta ei pystytä pois-
tamaan elimistöstä.

”Lääketieteen ja hoitojen kehityk-
sen myötä oikeudelliset arviot tar-
tuttajan vastuusta ovat muuttu-
neet suuresti. Tartuntaan johta-
nut suojaamaton seksi saattoi en-
nen johtaa syytteeseen törkeästä 
pahoinpitelystä tai jopa taposta, 
jos ja kun kumppani kuoli. Hen-
gen ja terveyden suojaksi annet-
tuja rikoslain säännöksiä sovel-
lettiin, jos edes vaaraa viruksen 
tarttumisesta oli ollut.

Tartuntatilanteiden rikosoikeu-
dellinen tarkastelu oli uutta. Su-
kupuolitautien tartuttamisia ja 
tartuntariskille altistumisia oli 
harvemmin koeteltu rikossään-
nösten valossa, vaikka monet 
taudit voivat olla hankalia.” 

Jälkikäteen on nähtävissä, miten hivin 
ja aidsin synnyttämä pelko sai aikaan 
moraalisen paniikin, jonka lietsomiseen 
moni tahtomattaankin osallistui. Nuotio 
kuvailee hiviä ja hiv-positiivisia vuosik-
si eteenpäin leimanneita uutisia: Hiv ku-
vattiin homoseksuaalisten miesten tau-
diksi, mitä se jossain määrin olikin. Leh-
tiotsikot kirkuivat mustan hiv-raiskaa-
jan tapauksessa. Hiv levisi myös suo-
nensisäisten huumeiden käyttäjien kes-
kuudessa.

Hivin pelko sopi yhteen muiden pelko-
jemme kanssa, mikä vahvisti ennakko-
luulojamme. Vähitellen tietoisuus hivis-
tä kuitenkin kasvoi ja hoidot kehittyivät. 
Terveysneuvontapisteet pistämällä huu-
meita käyttäville auttoivat osaltaan ra-
joittamaan tartuntojen etenemistä.

”Alettiin korostaa jokaisen omaa vastuu-
ta ja erityisesti sitä, että testiin tuli ha-
keutua, jos saattoi itse olla viruksen kan-
taja. Oman tartunnan varhainen löytymi-
nen hyödytti sekä ihmistä itseään että 
hänen läheisiään. Suomessa ei missään 
vaiheessa määritelty hiv-infektiota yleis-
vaaralliseksi tartuntataudiksi, mikä ker-
too hyvää viranomaisten harkintakyvys-
tä.” 

”Kestää aikansa, ennen kuin lääketie-
teen uusimmat tiedot omaksutaan oi-
keuskäytännössä. Kymmenisen vuotta 
sitten ilmeni, että rikosoikeudelliset ar-
viot eri tartuntatilanteissa olivat oikeus-
käytännössä epäyhtenäisiä ja jääneet 
ajastaan jälkeen. Korkein oikeus antoi 
vuonna 2015 kaksi merkittävää ennak-
kopäätöstä seksitilanteista, joissa virus 
ei ollut tarttunut. On syytä olettaa, että 
päätökset vaikuttivat lieventävästi alioi-
keuksien tuomioihin.”

Kimmo Nuotio vastaa Vieraskynä kirjoi-
tuksessaan myös olennaisimpaan 
hiv-positiivisia askarruttavaan kysymyk-
seen: Syyllistyykö hiv-positiivinen aina 
rikokseen ollessaan suojaamattomassa 
sukupuoliyhteydessä, vaikka hänen hoi-
totasapainonsa olisi hyvä ja viruskopioi-
den määrä veressä niin vähäinen, että 
tartuntariski lähenee nollaa?

Vastauksessaan Nuotio viittaa aiempiin 
oikeuden ratkaisuihin: 

”Yhdessä ratkaisussa (KKO 2015:83) 
korkein oikeus katsoi, että vaikka virus 
ei ollut tarttunut, kyse on rangaistavasta 
vaaran aiheuttamisesta, joskin vähem-
mistö ja esittelijä olisivat hylänneet syyt-
teen. Toinen syyte törkeän pahoinpitelyn 
yrityksestä hylättiin vastaavassa asetel-
massa (KKO 2015:84).

Nyt syyskuussa korkein oikeus 
viimein ilmaisi vakuuttuneensa, 
ettei tutkimustiedon mukaan hiv 
tartu suojaamattomassakaan 
seksissä, jos hoitotasapaino on 
hyvä (KKO 2021:64). Sekä tör-
keän pahoinpitelyn yritystä että 
vaaran aiheuttamista koskeneet 
syytteet hylättiin. Perusteluissa 
korkein oikeus teroitti erityisesti 
sitä, että tutkimustieto lääkehoi-
don vaikutuksesta tartuntaris-
kin häviämiseen oli täydentynyt.”

Nuotio toteaa myös, että hivin 
leviämistä tulee edelleen aktii-
visesti torjua ja jokaisella on sii-
nä vastuuta. Entistä vähemmän 
syytä on kuitenkin moraaliseen 
paniikkiin. 

”Seksi hiv-positiivisen kanssa ei 
ole vaarallista, kunhan sairaus 
on hoidossa. Hiv on yksi sairaus 

muiden joukossa. Kun tuntee vastuun-
sa, tartunnasta ei tarvitse edes kertoa 
kumppanille.

Rikosoikeudella on asian kanssa entistä 
vähemmän tekemistä. Viimeistenkin lei-
mojen on aika haihtua.”

Linkki Korkeimman oikeuden päätök-
seen: 

https://korkeinoikeus.fi/fi/index/
ennakkopaatokset/kko202164.html

Kimmo Nuotion Vieraskynä kirjoitus 
Helsingin Sanomissa:

https://www.hs.fi/mielipide/art-
2000008438954.html
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P ositiiviset osana Pohjoismais-
ta Hiv-Nordenia järjesti vuo-
den 2021 aikana yhteispoh-
joismaisen projektin, joka kan-

toi nimeä Living with HIV during CO-
VID-19. Projektin avulla selvitettiin ih-
misten kokemuksia hivin kanssa elämis-
tä koronapandemian aikana. Vuoden ko-
hokohta projektin osalta oli syyskuussa, 
kun hiv-positiiviset ympäri Pohjoismai-
den pääsivät kokoontumaan yhteiseen 
hybriditapaamiseen. Nordic meetup -ni-
mellä kulkeneessa tapahtumassa oli 61 
osallistujaa.

Elämää hivin kanssa 
koronapandemian aikana
Keskusteluiden tuloksista käy ilmi, että 
hiv-positiiviset ovat erittäin sopeutuvia 
ja joustavia. Tämän taustalla on Pohjois-
maissa potilasyhteisöihin ja terveyden-
huoltojärjestelmiin vuosien varrella ra-
kentunut vahva luottamus. Myös koke-
mukset hiv-epidemian historiasta aut-
toivat osallistujia sopeutumaan uusiin ja 
arvaamattomiinkin tilanteisiin, joita ko-
ronapandemia on tuonut eteen.

Keskustelujen perusteella pandemian 
alku oli epävarmuuden, hämmennyksen 
ja ahdistuksen aikaa, joka helpotti myö-
hemmin ajan ja lisääntyvän tutkimustie-
don myötä. Ensimmäisten kuukausien 
aikana ei ollut selkeää käsitystä tai tut-
kimuksia siitä, aiheuttaisiko hiv-positiivi-
suus alttiutta vakaville koronavirusinfek-
tioille. Epävarmuutta oli myös hiv-lää-
kityksen ja koronavirusinfektion ja/tai 
rokotteiden mahdollisista yhteisvaiku-
tuksista. Yleinen epätietoisuus aiheut-
ti huolta ja hämmennystä, mikä osal-
taan vaikutti myös osallistujien henki-
seen hyvinvointiin.

Keskustelijoiden kokemusten mukaan 
koronapandemialla on ollut vaikutuk-
sia myös hivin hoitoon ja sen saatavuu-
teen. Osallistujat kertoivat huoman-
neensa, että terveydenhuollon resurs-
seja ohjattiin pandemian aikana hivin 
hoidosta koronan hoitoon ja torjuntaan. 
Jotkut osallistujat olivat kokeneet tä-
män myötä vastaanottoaikojen siirtä-
mistä, aikojen muuttamista etätapaami-
siksi tai jopa niiden kokonaan peruutta-
mista. Jotkut ilmoittivat, ettei heitä kut-
suttu tavanomaisiin tutkimuksiin pande-
mian aikana ollenkaan. Esimerkiksi lääk-
keiden vaihtaminen ilman fyysistä lää-
kärikäyntiä aiheutti osalle osallistujista 
suurempaa stressiä.

Monet osallistujat kuitenkin kuvailivat, 
että heidän kokemuksensa koronapan-
demian aikana olivat samanlaisia kuin 
kenen tahansa, eikä hiv-statuksella ol-
lut niihin erityistä vaikutusta. Jotkut to-
tesivat, että koronapandemian ympä-
rillä vallinnut hysteria oli ainakin alussa 
tuttua hiv-epidemian alkuvuosista; tie-
don puute ja pelko oli samanlaista kuin 
se, mitä he joutuivat kohtaamaan 80- ja 
90-luvuilla. Keskusteluissa nousi esiin 
myös se, että koronapandemian aikai-
set tapahtumat olivat auttaneet osaa 
keskustelijoista ymmärtämään asioita, 
joita on tapahtunut hiv-epidemian his-
toriassa.

Miltä tulevaisuus näyttää?
Keskusteluiden lopuksi käännettiin kat-
seet myös tulevaisuuteen. Osallistujat 
olivat yhtä mieltä siitä, että koronapan-
demia ei tule olemaan viimeinen laatu-
aan. Tästä syystä onkin ollut ilo huoma-
ta, kuinka sopeutuvaista sorttia ihmiset 
osaavatkaan olla.

Yksi konkreettinen tulevaisuuden kehi-
tyskohta on saavutettavan ja osallista-
van kielen varmistaminen viestinnässä. 
Kaiken tiedon tulee olla saatavilla myös 
muilla kuin kussakin valtiossa puhutta-
villa äidinkielillä, ja se tulee suunnata 
eri ryhmille. Potilasjärjestöjen toimin-
nan osalta osallistujat olivat yhtä mieltä 
siitä, että pandemian tuomia kokemuk-
sia ja tietoa tulisi käyttää hiviin ja hivin 
kanssa elämiseen liittyvässä edunval-
vontatyössä yhteiskunnissa.

Osallistujat totesivat myös, että koro-
naan liittyvä stigma kaikkine matkus-
tusrajoituksineen ja rokotuskieltoineen 
voi muistuttaa hiv-positiivisia hiv-epi-
demian historiasta. Heidän mielestään 
nyt on loistava ajankohta nostaa myös 
hiv julkisen keskustelun areenalle, sil-
lä suuri yleisö voi koronan myötä olla 
avoimempi ymmärtämään hiviä ja hivin 
kanssa elämistä. Pandemian aallonhar-
jalla julkisuutta tulisi käyttää keskuste-
lun herättämiseen ja hiviin liittyvän stig-
man lieventämiseen esimerkiksi jaka-
malla ajantasaista tietoa ja pitämällä 
keskustelua yllä.

Tapahtuman keskusteluista on koottu 
kattava raportti, ja se on luettavissa 
Hiv-Nordenin ja Positiivisten nettisivuil-
la. Raportti on julkaistu englanniksi. 

Nordic meetup 
– tunnelmia ja tuloksia  

Pohjoismaisesta tapaamisesta
Anni Mattinen
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Uutisia

Uusia hiv-tartuntoja nuorilla, jotka 
käyttävät huumeita pistämällä
HUS tiedotti marraskuun lopussa, että 
pääkaupunkiseudulla on 10 kuukauden 
aikana todettu viisi kotimaassa saatua 
hiv-tartuntaa huumeita pistämällä käyt-
tävillä. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä 
edeltävän seitsemän vuoden aikana vas-
taavia tartuntoja todettiin yhteensä vain 
kuusi, joista neljä liittyi samaan ryvästy-
mään vuosina 2018─2019.

HUSin Infektioyksikkö selvittää yhdes-
sä THL:n, alueen kuntien ja päihdetyö-
tä tekevien toimijoiden kanssa tilannet-
ta. Lisäksi on käynnistetty toimenpitei-
tä epidemian ehkäisemiseksi: hiv-testa-
usta lisätään ja terveysneuvontaa sekä 
pistosvälineiden vaihtoa puhtaisiin te-
hostetaan.

Hiv-tartuntojen uudelleen leviäminen 
huumeita pistämällä käyttävien joukos-
sa on todellinen uhka, sillä vuosittain 
Suomessa todetaan yli 1000 uutta C-he-
patiittitartuntaa, joista valtaosa on tart-
tunut yhteisten pistosvälineiden välityk-
sellä. Puhtaiden pistosvälineiden käyt-
tö suojaa sekä hiv- että C-hepatiittitar-
tunnalta.

Hiv-epidemia 20 vuotta sitten
Vuosituhannen vaihteessa hiv-tartunta 
levisi nopeasti huumeita pistämällä 
käyttävien keskuudessa pääkaupunki-
seudulla. Tartuntoja todettiin noin 250. 
Tilanne saatiin tuolloin hallintaan lisää-
mällä testausta, terveysneuvontaa ja 
pistosvälineiden vaihtamista puhtaisiin. 
Tartuntojen torjunnassa on tärkeää yh-
teisen hoitoyksikön perustaminen päih-
teiden korvaushoidon ja hiv-lääkityksen 
toteuttamista varten. Lisäksi on tehty et-
sivää työtä kontaktin luomiseksi päihtei-
den käyttäjiin.

Tehokas tapa estää tilanteen kehittymi-
nen vaikeasti hallittavaksi on todeta 
hiv-tartunnat mahdollisimman varhain 
ja saada hiv-positiiviset hoidon piiriin. 
Tällä hetkellä HUSin seurannassa ole-
vista pistoshuumeiden välityksellä tar-
tunnan saaneista potilaista 96 % on saa-
vuttanut hyvän hoitotuloksen.

Lue lisää: https://www.sttinfo.fi/
tiedote/uusia-hiv-tartuntoja-nuorilla-
jotka-kayttavat-huumeita-pistamal
la?publisherId=23980819&release
Id=69925100

Omikron saattanut 
kehittyä  
hiv-positiivisessa,  
joka ei käytä  
hiv-lääkitystä?   

Viimeisimpänä ’korona ja hiv’ uutisena 
tätä lehteä tehdessä on uutisoitu siitä, 
miten omikron on kehittynyt hiv-posi-
tiivisessa ihmisessä. 

Kansainvälisesti on tutkittu erittäin to-
dennäköistä hypoteesia, jonka mukaan 
uusien Covid-19-varianttien ilmaantu-
minen saattaa olla yhteydessä mutaa-
tioihin, jotka tapahtuvat koronatartun-
nan saaneissa ihmisissä, joiden immuu-
nijärjestelmä on jo valmiiksi heikentynyt 
mukaan lukien hoitamaton hiv-infektio. 
Muina sairauksina on mainittu mm. syö-
pä ja diabetes sekä merkittävä ylipaino. 

Jo aiemmin tutkijat ovat havainneet 
maailmalla, että koronamuunnoksia on 
kehittynyt immuunivajeisilla potilailla, 
joiden koronasairaus kestää kuukausia. 
Esimerkiksi alfavariantin arvellaan ke-
hittyneen näin.

Hoitamatonta hiviä tai muuta immuu-
nijärjestelmää heikentävää sairautta sai-
rastavilla koronavirus saattaa olla eli-
mistössä pitkän aikaa. Koska immuu-
nivaste ei poista virusta muutamassa 
päivässä, saattaa virus jäädä henkilöön 
jopa kuukausiksi oppien välttelemään 
vasta-aineita. 
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Minuutin verran 
faktoja hivistä – nyt 
myös englanniksi

Vuonna 2021 on juhlistettu 25 vuotta 
täyttävää hiv-lääkitystä. Ensimmäinen 
toimiva yhdistelmälääkitys otettiin käyt-
töön vuonna 1996. Miten lääkitys on sen 
jälkeen kehittynyt ja mitä vaikutuksia sil-
lä on hiv-positiiviselle? 

Toivon päivänä julkaisimme minuutin pi-
tuisen tietoiskun hivistä ja sen hoidon 
kehityksestä. 

Video on julkaistu nyt myös englannik-
si: Here are some facts about HIV treat-
ment in one minute. 

Molemmat videot löytyvät Positiiviset.fi 
ja YouTube kanavaltamme. 

Syyskokous ja pikkujoulut 
Positiiviset ry:ssä on kaksi sääntömää-
räistä kokousta vuosittain, kevätkokous 
maalis-huhtikuussa ja syyskokous mar-
raskuussa. Kevätkokous toteutui vuon-
na 2021 hybridisti, mutta syyskokous ja 
pikkujoulut onnistuttiin järjestämään ja 
juhlimaan isommalla porukalla. 

Syyskokouksessa asialistalla olivat seu-
raavan vuoden toimintasuunnitelman ja 
talousarvion hyväksyminen, jäsenmak-
sujen vahvistaminen sekä hallituksen 
jäsenten valinta erovuorossa olevien ti-
lalle.  

Syyskokous pidettiin edellisvuoden ta-
paan ravintola Kaartissa 20 marraskuu-
ta. Paikalla oli viisikymmentä osallis-
tujaa, joista 41 oli yhdistyksen jäseniä. 
Syyskokoukseen voi osallistua olemat-
ta yhdistyksen jäsen, äänestää voivat 
vain jäsenet.  

Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman 
muutamin lisäyksin, joskin lopullinen 
suunnitelma valmistuu vasta alkuvuo-
desta, kun tiedetään käytettävissä ole-
vista resursseista.  Jäsenmaksut säily-

vät ennallaan: 15 euroa vuodessa ja 150 
euroa ainaisjäsenyys. Jos et ole vielä yh-
distyksen jäsen ja haluaisit liittyä, jäsen-
hakulomake löytyy nettisivuiltamme po-
sitiiviset.fi -> Keitä olemme.  

Positiivisten hallituksessa on vuosien 
ajan ollut kahdeksan jäsentä ja puheen-
johtaja. 

Tänä vuonna hallitukseen valittiin en-
simmäistä kertaa myös kaksi varajäsen-
tä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan, varajäsenet ja pu-
heenjohtaja aina yhdeksi vuodeksi. Hal-
lituksen jäsenistä aina puolet on erovuo-
rossa. Uudeksi puheenjohtajaksi tehtä-
västä pois jäävän Nonnin tilalle valittiin 
Anssi. Vuonna 2022 edelliseltä vuodelta 
hallituksessa jatkavat Jani, Päivi ja Joni. 
Anssin toiselle vuodelle valittiin Ari. Kau-
delle 2022–2023 hallitukseen valittiin 
Mervi, Carlos, Nonni ja Hanna. Varajä-
seniksi valittiin Henrik ja Otto. 

Yhdistyksen hallitus tulee kokoontu-
maan 11 osallistujan voimin, joista seit-
semän on pääkaupunkiseudulta ja nel-

jä muualta Suomesta. Valituksi tuli kol-
me uutta jäsentä, muille on kertynyt ai-
empaa kokemusta Positiiviset ry:n hal-
litustyöstä. 

Hallituksen lisäksi yhdistyksessä on 
myös muita työryhmiä, mm. vertais-
tuen ohjausryhmä. Jos sinua kiinnostaa 
vaikuttamistyö tai vaikkapa vertaistoi-
minnan sisältöjen suunnittelu, ole mei-
hin yhteydessä. Aina mahtuu mukaan!  
Sini@positiiviset.fi  

Kiitokset kaikille kokoukseen ja pikku-
jouluihin osallistuneille! 

Ja sydämellinen kiitos jälleen kerran kai-
kille yhdistyksen hallituksen jäsenille ja 
vapaaehtoisille! 
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Positiivisten uusitut nettisivut, tietoa 
kaikille joita hiv koskettaa

P ositiivisten nettisivut uudistet-
tiin edellisen kerran nettituki-
hankkeen yhteydessä. Siitä ei 
ole montaa vuotta, mutta esi-

merkiksi vaatimukset saavutettavuudes-
ta ovat muuttuneet tässä ajassa. Täs-
sä uudistuksessa olemme huomioineet 
saavutettavuuden sivujen rakenteessa 
ja värimaailmassa sekä käytetyissä kir-
jasintyyleissä. Sivujen käyttäjätilastoista 
näkee, että yhä enemmän sivuston käyt-
täjät lukevat niitä mobiililaitteilla. Uusi-
tut sivut on tehty pitäen silmällä kaikkia 
laitteita, myös edelleen pöytäkoneita.

Sinun tarinasi on tärkeä, kirjoita 
‘positiivisten kokemuksia’ -osioon
Sivujen uudella rakenteella hakukoneet 
myös löytävät ne artikkelit, jotka aiem-
min olivat sivuilla vain Povereiden 
pdf-versioissa. Niiden tekstejä hakuko-
neet eivät löytäneet. Lehdet ja muut ma-
teriaalit löytyvät nyt sivujen ‘tietoa’ -vali-
kon alta. Tärkeimmät ja kiinnostavimmat 
artikkelit nostamme omiksi postauksiksi 
etusivulle ja sieltä ne tallentuvat uutisar-
kistoon. Erityisen kiinnostavaa positiivi-
sille on kuulla toisten hivin kanssa elä-
vien ihmisten kokemuksista. Kirjoita ko-
kemuksistasi, julkaisemme kirjoitukset 
‘positiivisten kokemuksia’ -valikon alla.

Chemsex -hankkeen aikana kertynyttä 
tietoa on jäsennelty uusille sivuille 
omaan osioonsa. Euroopan maissa kem-
seksiin liittyvät hankkeet ja haittoja vä-
hentävän tiedon levittäminen on ollut 
hiv-järjestöjen tehtävä. Sivuille kootut 

tiedot hyödyttävät käyttökulttuureihin 
liittyviä ihmisiä. Heidän toiveitaan nou-
dattaen olemme koostaneet tietoja ai-
neista, linkkejä lisätiedon lähteisiin ja 
tietoa siitä, miten käytön haittoja voisi 
vähentää. Sivut auttavat päihdealan ja 
seksuaalineuvonnan ammattilaisia ym-
märtämään ilmiön erityispiirteitä ja ih-
misten tarpeita.

Ajallisesti lähimmät tapahtumat 
näkyvät listauksena suoraan 
etusivulla
Keskeisimpiä toiveita nettisivujen uudis-
tuksessa on ollut tapahtumien löytymi-
nen helpommin myös mobiililaitteilla. 
Nyt viisi seuraavaa tapahtumaa nouse-
vat etusivulle listauksena suoraan ta-
pahtumakalenterista. Lisää tapahtumia 
löytyy listan alta painamalla ‘selaa kaik-
kia tapahtumia’ -painiketta. Avautuvas-
ta näkymästä voi valita listan tai kalen-
terinäkymän.

Täysin uutta sivuilla on palautelomake. 
Jos tieto ei synny ruohonjuuritasolla, ei 
sillä ole yhteyttä ihmisten elämään. Nyt 
sivujen sisältöihin on helppoa vaikuttaa 
jatkuvan palautteen lomakkeen kautta. 
Viestiä voi laittaa nimettömänä, mutta 
jos haluat vastauksen, jätä yhteystieto-
si. Meitä kiinnostaa myös missä olem-
me onnistuneet ja mitä tietoja haluisit 
lisää. Kaikki kommentit ovat tervetul-
leita. Lämmin kiitos vapaaehtoisille, jot-
ka osallistuivat nettisivujen sisältöjen 
suunnitteluun!  
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Stigma tarkoittaa sosiaalisissa suhteis-
sa sekä yhteisöissä ja tapahtuvaa so-
siaalista leimaamista, jolla ei usein ole 
realistisia perusteita ja joka voi vaikuttaa 
yksilön kokemaan omanarvontuntoon ja 
sitä kautta elämänlaatuun.

Jatkamme nyt työtä hivin kanssa elämi-
seen liittyvän stigman tutkimisen paris-
sa. Vuonna 2019 Positiivisissa alka-
nut tutkimusprojekti People Living with 
HIV Stigma Index jouduttiin keskeyttä-
mään koronaviruspandemian aikana ko-
konaan. 

Tutkimuksen tarkoituksena on löytää 
keinoja hiv-tartuntaan liittyvän stigman 
vähentämiseksi yhteiskunnassa. Posi-
tiivisten päätavoitteena on hiv-tartun-
nan saaneiden hyvinvoinnin edistämi-
nen. Stigma Indexistä saatavien tulosten 
avulla järjestötoiminnan painopisteitä 

voidaan suunnitella vastaamaan entistä 
paremmin hiv-positiivisten omia koke-
muksia ja tarpeita. Tutkimuksen tulok-
set ja tiedonkeruu mahdollistavat myös 
ajan kuluessa tapahtuneen muutoksen 
seurannan.

Tutkimus toteutetaan pääsääntöisesti 
yksilöhaastatteluilla, joissa haastattelija 
ja haastateltava käyvät yhdessä läpi ky-
selylomakkeen ja keskustelevat aiheis-
ta. Haastatteluiden voimavara on sii-
nä, että sekä haastattelija että haasta-
teltava ovat hiv-positiivisia. Parhaim-
millaan haastattelutilanteet toimivat 
siis myös vertaistuellisina kohtaamisi-
na. Haastattelut perustuvat vahvasti va-
paaehtoisuuteen ja tiedostettuun pää-
tökseen osallistua tutkimukseen. Vapaa-
ehtoisuuden lisäksi ehdoton salassapi-
to, anonyymiys ja luottamus toteutuvat 
koko tutkimuksen ajan.

Haastattelut tehdään anonyymisti, joten 
haastateltavan nimeä tai muita tunniste-
tietoja ei tutkimuksen yhteydessä kerätä 
talteen. Haastattelutilanne on näin ollen 
turvallinen ja täysin luottamuksellinen. 
Toivomme saavamme mahdollisimman 
paljon erilaisia kokemuksia ja vastauksia 
ihmisiltä erilaisissa elämäntilanteissa.

Etsimme nyt vapaaehtoisia hiv-positiivi-
sia haastateltavia ja haastattelijoita ym-
päri Suomen.

Osallistu tutkimukseen ilmoittautumal-
la haastateltavaksi tai haastattelijaksi! 
Lisätietoja Positiivisten toimistolta 
ja Stigma Index -vastaavalta Janilta  
stigma@positiiviset.fi

Hiv Stigma Index  
 osallistu ja vaikuta tule 

haastateltavaksi! 
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P ositiivisissa on useita erilaisia 
mahdollisuuksia oman hyvin-
voinnin ylläpitämiseen ja edis-
tämiseen niin vertaistuen kuin 

ammatillisesti ohjatun toiminnan kautta. 

Tähän on listattu tulossa olevia tapahtu-
mia ja tapaamisia. Nettisivuilla kannat-
taa käydä säännöllisesti kurkkaamassa 
tapahtumia, sieltä löytyy aina ajankoh-
taisin tieto. Sinulla on myös aina mah-
dollisuus keskustella Positiivisten työn-
tekijän kanssa hiviin liittyvistä asioista. 

Positiiviset on auki arkisin 10-16, tiistai-
sin Tiistaikahvilana klo 17 - noin klo 
19.30. Sulkemisaika riippuen paikalla 
olijoiden määrästä. Korona-aikana nou-
datamme annettuja kokoontumisrajoi-
tuksia ja muita viranomaisohjeita. Tiis-
taikahvilasta Positiivisissa vastaa Juk-
ka yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Li-
säksi paikalla on joku muukin Positiivis-
ten työntekijöistä. Tiistaikahvilan yhtey-
dessä järjestetään luentoja ja keskuste-
lutilaisuuksia. 

Virtuaalitapaamisia tullaan järjestä-
mään kaksi kertaa kuussa. Tammikuus-
sa ensimmäinen tapaaminen Zoomissa 
keskiviikkona  26.1. klo 14–15.30. Linkki 
löytyy nettisivuilta tapahtumista. 

Työhyvinvointiluento/keskustelutilai-
suus järjestetään tiistaikahvilan yhtey-
dessä 8.2.2022 sekä virtuaalisena tors-
taina 24.3.2022. 

Helmikuu herättää sanoihin!  
– kirjoittamisviikonloppu 
Lauantai ja sunnuntai  
12.-13.2.2022 klo 10–15

Helppojen ja leikillisten kirjoitusharjoi-
tusten avulla etsimme kirjoittajaa sinus-
sa. Sinulla ei tarvitse olla kokemusta kir-
joittamisesta, pikemminkin lähdemme 
purkamaan mahdollisia kirjoittamisen 
esteitä. Tutkimme, miten kirjoittaminen 
voisi olla osa arkea: omien ajatusten ja 
kokemusten jäsentäjänä, meditatiivi-
sena harjoitteena ja taukohetkenä, il-
man suorituspaineita! Kirjoittaminen on 

oman elämän ja kokemuksen näkyväksi 
tekemistä, tunnustelua ja sanojen löytä-
mistä ja myös jakamista.

Ilmoittautumiset 4.2.2022 mennessä 
sähköpostitse: juha-erkki@positiiviset.
fi.

Maaliskuussa maalaten ja 
taiteillen! – taideviikonloppu 
Lauantai ja sunnuntai  
12.-13.3.2022 klo 10–15

Lähdemme tutkimaan omaa oloa ja tun-
nelmia monitaiteisesti ekspressiivisen 
taideterapian keinoin. Liikumme, maa-
laamme, leikimme sanoilla. Mitään 
osaamista ei tarvita. Harjoitukset ovat 
lempeitä. Taiteen kautta tulee näkyviin 
sitä, mitä arkiset sanat eivät tavoita.

Ilmoittautumiset 4.3.2022 mennessä 
sähköpostitse: juha-erkki@positiiviset.fi.

Molempien viikonloppujen vetäjänä toi-
mii Susanna Partio, FM taideterapeutti ja 
kirjoittajaohjaaja.

Toimintaa ja tapahtumia vuonna 2022
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Liikuntaryhmä pyörähtää 
käyntiin 3.3.2022 Positiivisten 
uuden puheenjohtajan Anssin 
luotsaamana

Viime aikoina on kovasti panostettu ter-
veyteen ja hyvinvointiin. Nyt polkaistaan 
vihdoin myös liikuntaryhmä käyntiin. 
Mennään reippailemaan avoimin mielin 
ja kokeilemaan löytyisikö liikunnan rie-
mu yhdessä. Keskustellaan toiveista, ja 
räätälöidään juuri meille sopivia aktivi-
teetteja, oli se sitten metsässä samoilua 
ja sienestystä, uuden lajin kokeilua (joo-
gaa, tanssia, crossfitia, potkunyrkkeilyä), 
uimista tai miksei vaikka tavoitteellista 
johonkin leikkimieliseen kisaan ryhty-
mistä, vaikkapa tough viking- kisa, eri-
laiset maratonit ja color obstacle rush.

Kaikkiin ryhmän järjestämiin aktiviteet-
teihin ei tarvitse osallistua, vaan on jopa 
suotavaa, että poimit rusinat tästä pul-
lasta. Liikunnan tulee olla mukavaa ja 
mielekästä! Ja jos sinulla tulee mieleen 
jokin aktiviteetti, jonka haluaisit järjes-
tää ja vetää, niin se olisi enemmän kuin 
suotavaa. 

Tarkoituksena on tavata ainakin neljä 
kertaa vuoden 2022 aikana, mutta toki 
on mahdollista tavata useamminkin, jos 
löytyy innokkaita ihmisiä ja toteuttamis-
kelpoisia ideoita. Ensimmäinen tapaa-
minen on 3.3. torstaina kello 17 Positii-
visten toimistolla, jutellaan alkuun va-
paasti mitä juuri Sinä haluaisit tehdä, 
ja mennään sen jälkeen porukalla reip-
paalle kävelylenkille. Tule avoimin mie-
lin mukaan! terveisin Anssi 

Ilmoittautumiset 1.3. mennessä sähkö-
postitse: juha-erkki@positiiviset.fi 

 
Psyykkinen ja fyysinen resilienssi 
-eräretki Enontekiöllä  
10.-17.9.2022. 
 
Kurssi kaikille hiv-positiivisille  
13.- 16.10.2022 

Kurssille ja eräretkelle ovat tervetullei-
ta kaikki Suomessa asuvat hiv-positiivi-
set. Kurssin tavoitteena on tukea hiv-po-
sitiivisten hyvinvointia ja löytää voimava-
roja sekä saada vertaistukea toisilta tar-
tunnan saaneilta.

Lokakuun kurssi sisältää asiantuntija-
luennon ja sen pohjalta keskusteluja, jo-
kaiselle sopivaa rentoa ohjattua liikun-
taa, ulkoilua sekä vapaata yhdessäoloa 
vertaisten kanssa. Eräretkelle osallistu-
villa tulee olla hyvä fyysinen kunto. Mo-
lempien sisällön suunnittelevat hiv-po-
sitiiviset yhdessä Positiivisten työnteki-
jän kanssa. 

KEVÄÄN VERTAISTAPAAMISIA

Pe 28.1. klo 18 Miesten lautapeli-ilta

Pe 4.2.  klo 18 Nuorten tapaaminen

Ti 8.3.  klo 17 Kansainvälisenä  
 Naisten päivänä  
 tiistaikahvila naisille

Pe 18.3.  klo 18 Miesten tapaaminen

La 14.5.  Naisten saunailta

TULOSSA OLEVIA TAPAHTUMIA 

Näiden tapahtumien tarkempi ajankoh-
ta tarkentuu alkuvuoden aikana.

Kolme Minä ja hiv 
-keskusteluryhmää

Ammatillisesti ohjatuissa keskustelu-
ryhmissä on mahdollisuus pohtia ja kes-
kustella hivistä ja sen vaikutuksesta elä-
mään toisten hiv-tartunnan saaneiden 
kanssa.  Järjestämme kaksi suomenkie-
listä keskusteluryhmää ja yhden venä-
jänkielisen. Tarkemmat ajankohdat il-
moitetaan myöhemmin nettisivuillam-
me. 

 
Voimauttava valokuva -ryhmä. 
Lisätietoja nettisivuilla 
helmikuussa. 

Lapsiperheiden yhteinen  
kesäpäivä heinäkuussa. 

ALUEELLISIA TAPAHTUMIA

Positiiviset Tampereella: Positiivisten 
työntekijä on tavattavissa Tampereella 
kerran kuussa. Sinulla on mahdollisuus 
keskustella hivistä luottamuksellises-
ti ja matalalla kynnyksellä työntekijäm-
me kanssa. Ota rohkeasti yhteyttä ja sovi 
tapaaminen. Järjestämme myös kaikil-
le Tampereen seudun hiv-positiivisille 
yhteisiä vertaistapaamisia. Kesäkuussa 
osallistumme Pirkanmaan priden puis-
tojuhlaan 11.6., tervetuloa vapaaehtoi-
sena mukaan standille!

Oulussa lauantaina 9.4. klo 13 Oulun ja 
Pohjois-Suomen yhteinen vertaistapaa-
minen. 

Turku keskiviikkona 23.3. klo 17 ver-
taistapaaminen kaikille hiv-positiivisille.



18

Hivpointin kurssit hiv-positiivisille
Hivpointin kurssit on tarkoitettu hiv-po-
sitiivisille. Osa kursseista on tarkoitet-
tu perheille, joissa on hiv-positiivisia 
perheenjäseniä. Kursseille voi osallis-
tua kerran vuodessa. Kurssit ovat val-
takunnallisia ja matkakustannuksia lu-
kuun ottamatta maksuttomia. Kurssi-
en tarkoituksena on tukea hiv-tartunnan 
saaneiden hyvinvointia ja elämänhallin-
taa. Kursseilla on ammatillisesti ohjat-
tua toimintaa, kuten ryhmäkeskustelu-
ja tai luentoja. Kursseilla käsiteltävät ai-
heet vaihtelevat kohderyhmän mukaan. 
Kaikilla kursseilla työskentelee Hivpoin-
tin omia työntekijöitä sekä kurssista riip-
puen ulkopuolisia asiantuntijoita.  Kurs-
sit tarjoavat myös mahdollisuuden vir-
kistäytymiseen ja vertaistukeen. Kurs-
seille haetaan hakulomakkeella aikai-
sintaan 10 viikkoa ennen kurssia. Täl-
löin Hivpointin nettisivulla on luettavis-
sa tarkempi esite kurssin sisällöstä. Li-
sätietoja kursseista saat www.hivpoint.
fi tai batulo.essak@hivpoint.fi

Monikulttuurinen naisten kurssi 
20.-22.5.2022

Kurssi on kohdennettu maahanmuutta-
jataustaisille naisille ja heidän lapsilleen. 

Kurssilla on mahdollisuus vertaistukeen 
sekä virkistäytymiseen ja rentoutumi-
seen. Lapsille on ohjelman ajaksi järjes-
tetty lastenhoitaja.

Monikulttuurinen perhekurssi  
26.-28.8.2022

Kurssi on tarkoitettu kaikille maahan-
muuttajataustaisille perheille joihin kuu-
luu hiv-positiivinen perheenjäsen. Kurs-
si tarjoaa perheille mahdollisuuden ver-
taistukeen, virkistäytymiseen ja rentou-
tumiseen. 

Lapsille on järjestetty omaa ohjelmaa ai-
kuisten ohjelman ajaksi. Kurssilla käsi-
teltävät aiheet liittyvät lapsiperheen ar-
keen. 

Monikulttuurinen perhekurssi  
16.-18.9.2022

Kurssi on tarkoitettu kaikille maahan-
muuttajataustaisille perheille, joihin 
kuuluu hiv-positiivinen perheenjäsen. 
Kurssi tarjoaa perheille mahdollisuuden 
vertaistukeen, virkistäytymiseen ja ren-
toutumiseen. 

Lapsille on järjestetty omaa ohjelmaa ai-
kuisten ohjelman ajaksi. Kurssilla käsi-
teltävät aiheet liittyvät lapsiperheen ar-
keen. 

Hyvinvointikurssi 23.-25.9.2022

Kurssin tavoitteena on tarjota hiv-posi-
tiivisille keinoja ylläpitää omaa terveyt-
tään ja hyvinvointiaan niin psyykkises-
ti kuin fyysisesti. Kurssin työmuotoina 
ovat liikunta sekä ryhmäkeskustelut ja 
luennot. Kurssille voivat hakeutua kaik-
ki hiv-positiiviset.

Nuorten kurssi 18.-20.11.2022

Lasten ja nuorten ryhmään ovat terve-
tulleita kaikki Suomessa asuvat hiv-tar-
tunnan saaneet lapset ja nuoret. Toimin-
ta suunnitellaan ryhmässä olevien las-
ten ja nuorten tarpeet, ikä ja kehitysta-
so huomioiden aina vuodeksi kerrallaan. 
Ryhmän tapaamiset ja leirit ovat osal-
listujille maksuttomia ja sisältävät täy-
den ylläpidon.
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Tuki- ja neuvontapalvelut

Neuvontapuhelin
Neuvomme kaikissa hiviin liittyvissä asioissa arkisin  
klo 10-16. Puh. (09) 692 5441 

Tukikeskustelut
Hiv-positiivisilla tai heidän läheisillään on mahdollisuus 
kahdenkeskisiin keskusteluihin Positiiviset ry:n työntekijän 
kanssa. Keskustella voi joko puhelimitse, sopia tapaamisen 
toimistolle tai muualle sopivaan paikkaan.

Vertaistapaamiset 
Positiiviset järjestää vertaistapaamisia kaikille hiv-
positiivisille sekä heidän läheisilleen. Vertaistapaamisissa 
on myös ohjattuja keskusteluja.

Seksuaalineuvontaa on tarjolla hiv-positiivisille, heidän 
kumppaneilleen sekä hivin tarttumista pelkääville. 
Koulutettuja seksuaalineuvojiamme ovat Juha-Erkki Kants, 
Sini Pasanen ja Tapani Valkonen.

Edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä voi olla suoraan 
yhteydessä Positiiviset ry:n toiminnanjohtaja Sini Pasaseen, 
sini.pasanen@positiiviset.fi. 

 
 

Chat  
posiitiviset.fi-verkkosivuilla on mahdollisuus keskustella 
luottamuksellisesti ja matalalla kynnyksellä työntekijöiden 
kanssa.  

Tukihenkilö
Tukihenkilöt ovat koulutettuja vapaaehtoisia, joilla on 
omakohtainen kokemus hivin kanssa elämisestä joko itse 
hiv-positiivisena tai läheisenä. Tukihenkilö on kuuntelija 
ja vierelläkulkija. Tukea voi saada joko puhelimitse tai 
kasvotusten. 

Hiv-pikatesti  
Järjestämme toimistossamme hiv-testausta kerran 
kuukaudessa, mutta hiv-positiivisten läheisten ja 
kumppaneiden on mahdollista tulla testiin myös muulloin. 
Tiedustelut puh. (09) 692 5441

Poveri
Positiiviset julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää 
Poveri-lehteä. 

Positiiviset ry tarjoaa maksuttomia tuki- ja 
neuvontapalveluita kaikissa hiviin liittyvissä asioissa 

hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen.
Kaikki palvelut ovat luottamuksellisia.
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Tule käymään!


