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SIDONNAISUUDET 
• LT, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri 

• HYKS, Tulehduskeskus, Infektiosairauksien klinikka 

• EuroSIDA Steering committeen jäsen 

• Apurahoja: Maud Kuistilan muistosäätiö, Suomen Lääketieteen 
säätiö, Suomen infektiolääkärit ry, Suomen infektiotautien 
tutkimusyhdistys ry, Infektiopäivät, BMS Virology 

• Luentoja lääkealan yritysten koulutustilaisuuksissa  (Abbvie, BMS, 
Gilead, GSK, Janssen, MSD) 

• Asiantuntijapalkkioita (BMS, Gilead, GSK, MSD) 

• Kongressikuluja (Abbvie, BMS, Gilead, MSD) 

 

  



               Vaihtelevia rajoituksia 

• Lyhytaikainen matka 

• Pitkäaikainen oleskelu / työ / opiskelu 

 

• Maahantulokielto / karkoitus / esteitä pysyvään oleskeluun 

 

Osalla maita hyvinkin yksityiskohtaisia määräyksiä, osalla taas 
epämääräiset ohjeistukset 

Rajoitukset vähentyneet viimeisen 10 vuoden aikana merkittävästi 



                 www. hivtravel.org 

   Ylläpitäjinä: 

• International AIDS Society 

• The European AIDS Treatment Group 

• Deutsche AIDS-Hilfe 

 

• Päivitetään säännöllisesti 



                                 Venäjä 

• Lyhytaikaisiin matkoihin ei enää 
rajoituksia 

• >3kk tai monikäyttöviisumi: testi 
vaaditaan 

• Opiskelu, pysyvä oleskelulupa: 
testi vaaditaan 

• Kesken oleskelun positiiviseksi 
testattava voidaan poistaa 
maasta 



                              Kiina 

• Kiina on poistanut 
matkustusrajoituksen lyhyiltä 
matkoilta 

• Ei suositella HIVistä kertomista 
viisumihakemuksessa 

• Testi vaaditaan >6 kk matkoilta, 
opiskelua ja töitä varten 

• Hong Kong: ei rajoituksia 



                Etelä- ja Kaakkois-Aasia 

• Pääsääntöisesti ei rajoituksia 
lyhytaikaiseen oleskeluun 

• Singapore poisti rajoitukset 2015 

• Brunei ja Bhutan 

• mm Intia ja Thaimaa: ei 
pitkäaikaisrajoituksia 



                 Oseania 

• Lyhyaikaiseen oleskeluun ei rajoituksia, paitsi 
Salomon saaret 

• Australia vaatii testin pysyvään 
oleskelulupaan 

• Kohdellaan kuin muitakin pitkä-aikaissairaita 
( tietty kustannusraja, juuri muuttumassa). 

• Uusi-Seelanti: ei rajoituksia <1 v 

 



              Pohjois-Amerikka 

• USA: ei mitään rajoituksia 1/2010 jälkeen 

• ESTAan NO, kun kysytään tarttuvia tauteja 

 

• Kanada: >6 kk, testi vaaditaan. 

• Aiemmin pysyvä oleskelulupa lähes 
mahdoton, muuttui 2018. 

• Kuluraja CDN$ 19 965/vuosi. 

 



                Latinalainen Amerikka 

• Lyhytaikaiseen oleskeluun ei 
rajoituksia 

• Kuuba, Dominikaaninen 
tasavalta, Honduras, Nicaragua 
ja Paraguay vaativat testin >3kk 
oleskeluun 

• Bermudasta ei ole tietoa 

• Aruban ja Caymansaarien ohjeet 
epämääräisiä 

 



                            Afrikka 

• Ainoastaan päiväntasaajan 
Guinea rajoittaa myös 
lyhytaikaista oleskelua 

• Mauritius, Seychellit, Sudan ja 
Tunisia: pitkäaikaisrajoituksia 

• Osassa maista tietoja huonosti 
saatavilla 



                              Vältä 

• Pohjois-Korea 

• Brunei 

• Lähi-Itä 

• Myös lyhytaikaiseen oleskeluun 
rajoituksia 

• Voidaan karkoittaa HIV-infektion takia 


