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Suomi: 
prevalenssi 0,04%

Helsinki: 
prevalenssi 0,1%

Turku
prevalenssi n 0,04%



Uudet HIV-tapaukset 2010-2016
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Suomi vs VSSHP   2013

• Uusia HIV-tapauksia 
Suomessa v2013: 
157 pot
ilmaantuvuus 2,9/100 000

• Näistä AIDS-tapauksia oli 16
(=10%)

• VSSHP väestöpohja 470 000

• 2013: 
ilmaantuvuus 3,0/100 000
= 14 uutta potilasta/v

• Näistä AIDS:  2/14 (=14%)
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Vinkit

-muistettava iäkkäämpienkin 
testaus

-tartunnanjäljityksen tärkeys





Vinkit
- lähes puolet löydetyistä oireettomia

- lieviä trombosytopenioita sekä oireisten että oireettomien 
ryhmässä



2013 uudet HIV
• 25% anamnestinen ensitautiin sopiva oireisto (kuume– ad 1 

viikko, kurkkukipua, ihottumaa tai imusolmukkeiden 
suurenemista)

• 2 AIDS-vaiheen tautia. 
- pneumocystis–keuhkoinfektio ja sytomegalovirusretiniitti
sekä AIDS-enkefalopatia siihen sopivine aivojen MRI-
kuvantamislöydöksineen. 
- pneumokokkipneumonian ja –sepsis ja keskushermosto-
oireina sekavuutta ja motorista hidastuneisuutta.  Lisäksi 
krooninen HSV-infektio ja kasvojen iholla molluskoita. 

• Mol AIDS-potilaat: tod.näk tartunta >6 v ennen dg
• Pneumocystis-keuhkokuumeen estohoito aloitettiin viidelle, 

atyyppisten mykobakteeri-infektioiden estohoito kolmelle ja 
sytomegalovirusretiniitin sekundaariprofylaksia yhdelle 
potilaalle. 



Muista testata 
a) riskikäyttäytymisen 
ja/tai 
b) oireiston perusteella!
-ensitauti
-opportunisti-infektiot

Lääkitys kaikille!

Puolet kiireellisiä lääkealoituksia.



HIV: Suomi 2013-2016
• 2016 loppuun mennessä n 3700 HIV-tartuntaa ja 

n 600 AIDS-tapausta. 
• Uusia HIV-tartuntoja noin 170 /v

(2013-2016: 151, 180, 174, 183) 
• Kaikista tartunnoista n75%:ssa dg tehty 2000-2016
• Naisten osuus  uusista: 29% (2013-2016)
• Miesten tartunnoista noin 50% homoseksin välityksellä
• Ulkomaalaisten osuus (2011-2016) uusista(%): 

58  - 48 - 52 - 55 - 56 - 59
• Suomalaisten osuus uusista 15-24v ikäryhmässä: 75% (2010)

(vaikka kaikista uusista noin 50% ulkomaalaistaustaisia)



HIV-potilaat VSSHP:ssa (Tyks inf.pkl)
• VSSHP: 

n 10 uutta HIV-tartuntaa /v
• 2016 ”ennätysmäärä” uusia: 16

• Kaikki Tyks infpkl:n potilaat
suomalaisia 2/3
ulkomaal 1/3
heteroseksi 2/3
homoseksi 1/3

• ei iv huumeidenkäyttäjien 
epidemiaa (tehokas neulojen ja 
ruiskujen vaihto-ohjelma!), vain 
joitakin hajatapauksia

• Tyks-erva:  2013-2016:  
yht 78 uutta (= n 20  /v)

• 2016: potilaita ”kirjoissa” 166, 
n. 55 naista, n. 110 miestä 
(1 siltäväliltä)
joista 5  (3%) ”kadoksissa” 
-dg-hetkellä nuorin 19v, vanhin 73v

• Lääkityksellä 153 pot (92%)
(5 v sitten 80%)

• 8/161 ilman lääkitystä (kadoksissa 
olevien lisäksi)
-kolmelle todennäköisesti aloitetaan 
seuraavien viikkojen aikana

• Kaikkiaan VSSHP:n alueella 2016 
loppuun mennessä 
diagnosoituja yht 212
(näistä 188  =77% v 2000-2016)

• Ahvenanmaa 28 
(Ahvenanmaan prevalenssi n. 0,1%) 




