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Vuonna 2010 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 189 uutta hiv-tartuntaa, 108 suomalaisilla ja 81
ulkomaalaisilla. Määrä on samaa luokkaa kuin epidemian huippuvuonna 2006 (n=193). Vuoden 2010
loppuun mennessä Suomessa oli todettu yhteensä 2788 hiv-tartuntaa. Todetuissa hiv-tartunnoissa on ollut
selvää kasvua: 1980-luvulla todettiin keskimäärin 30 tartuntaa vuodessa, vastaava luku 1990-luvulla oli 80 ja
vuosina 2000-2005 132 ja vuosina 2006-2010 179.
Sekä miesten välisen seksin että heteroseksin kautta saadut hiv-tartunnat ovat lisääntyneet 2000-luvulla, kun
taas ruiskuhuumeisiin liittyviä tartuntoja on todettu varsin vähän. 2010 miesten välisessä seksissä saatuja
tartuntoja on ilmoitettu 38 ja heteroseksitartuntoja miehillä 37 ja naisilla 38. On kuitenkin huomioitava, että
36 %. viime vuoden tapauksista tartuntatapaa ei ole vielä tiedossa, joten luvut noussevat tähän mennessä
ilmoitetuista.
Miehillä, jotka totuttavat miesten välistä seksiä, hivin esiintyvyys useita kertaluokkia suurempi kuin
väestössä keskimäärin. Valtaosa miesten välisistä seksitartunnoista on todettu Suomen kansalaisilla ja ne on
saatu kotimaassa. Heteroseksissä saadut hiv-tartunnat ovat lisääntyneet vähitellen, eikä niitä ole missään
vaiheessa onnistuttu saamaan merkittävään laskuun. Ulkomaalaisten tartunnoissa on ollut selkeää kasvua,
mutta samanaikaisesti myös suomalaisilla todettujen tartuntojen määrä on lisääntynyt tasaisesti.
Vuonna 2010 on toistaiseksi ilmoitettu 6 ruiskuhuumeiden kautta saatua hiv-tartuntaa, mikä on samaa
luokkaa kuin edellisinä vuosina. Viisi tartunnoista on todettu ulkomaalaisilla ja yksi suomalaisella.
Vuonna 2010 raportoitiin yksi äiti-lapsi-tartunta; lapsi oli syntynyt ulkomailla. Lisäksi yhdessä tapauksessa
tartuntatavaksi ilmoitettiin verensiirto, joka oli myös tapahtunut ulkomailla. Suomessa luovutetun veren hivtestaus aloitettiin 1985, minkä jälkeen ei ole todettu verenluovutuksen kautta Suomessa saatuja tartuntoja.
2010 aids-tapauksia ilmoitettiin 31, ja aids oli syynä 5 kuolemaan. Aids-tapausten ja –kuolemien määrässä ei
ole tapahtunut suuria muutoksia sitten 90-luvun puolivälin jälkeen. Aidsiin on kuollut Suomessa yhteensä
292 henkilöä.
Vuonna 2010 lähes puolet suomalaisilla todetuista tartunnoista löydettiin vaiheessa, joka nykyisten
suositusten mukaan olisi edellyttänyt jo hoidon aloittamista (CD4<350). Ulkomaalaisilla puolestaan vastaava
luku oli lähes 60%.
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