
 
 

Mitä hivistä tiedetään tartuntatautirekisterin perusteella? 
Mitä ei tiedetä, mutta pitäisi? 
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Tartuntatautirekisteri 

• THL:llä lakisääteinen velvoite ylläpitää valtakunnallista 
tartuntatautirekisteriä  

• rekisteritietoja käytetään infektiotautien seurannassa, 
torjunnassa ja tutkimuksessa 

• tietoja kerätty vuodesta 1995  

• uusi tartuntatautilaki antaa laajat valtuudet tietojen 
keräämiseen epidemian havaitsemiseksi, selvittämiseksi ja 
torjumiseksi  
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tunne epidemiasi 
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Seuranta 



Hiv-seuranta 

• hiv-epidemian alusta lähtien: hiv-rekisteri, TTR 

• tapauksia yht. 4142 
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onko kaikki  
tapaukset rekisteröity? 
duplikaatteja? 
vuosittaiset testimäärät? 



 Indikaattoreita 

Vuosittain todetut tartunnat 
• sukupuoli 

• ikä 

• tartunnan saaneen alkuperä 

• tartuntatapa 

• tartuntamaa 

 

 

      keskeiset ryhmät 
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Sukupuoli 
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Ikä  
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koska tartunta saatu? 
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Tartuntatapa 

verituotteet 

heteroseksi 

miesten välinen seksi 

ei-tietoa 

huumeiden 

pistoskäyttö 

verituotteet 
äiti-lapsi 

mihin ryhmään 
kuuluvat  ei-tietoa  
tapaukset? 



Potilaan alkuperä 
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suomalainen 

ulkomaalainen 

maasta poistuneiden  
osuus? 



Tartuntamaa 
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158 

139 

69 

There is evidence to  
suggest that a substantially  
higher proportion of 
migrants  
are infected with HIV after  
their arrival in Sweden than  
what has been estimated  
using routine clinical 
reports. 

ei tietoa 

Suomi 

ulkomaat 

ei tietoa 

Suomi 

ulkomaat 



Keskeiset väestöryhmät 

 
• hiv-tartunnan saaneet  
• homo- ja bi-miehet sekä muut miehet, joilla on seksiä miesten 

kanssa 
• pistämällä huumeita käyttävät  
• vangit  
• seksityötä tekevät  
• maahanmuuttajat, jotka ovat hivin suhteen haavoittuvassa 

asemassa  
• matkailijat, joilla on kohonnut hiv-riski 
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Suomen hiv-strategia 2018-2020 : Ehkäise, testaa, hoida 
 



Ehkäise, testaa, 
hoida 

16.9.2019 Etunimi Sukunimi 12 

Torjunta 



Testaus, indikaattoreita 

 

• missä tartunta Suomessa todettu 

• onko raskaana  

• onko tartunta todettu ennen Suomeen tuloa 

• aiemmin todettu negatiiviseksi 

• CD4 tartunnan toteamisen hetkellä 

• aids-tapaukset 
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uusista indikaattoreista  
tietoa vain rajoitetulta  
ajalta 
  



CD4 tartunnan toteamisen hetkellä 
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>350 

ei tietoa 

< 350 

rajallinen ajanjakso, 
miksi tietoa puuttuu? 
 



Hoito, indikaattorit 

• aids-tapaukset 

• aids-kuolemat 

• hoitoa ennen Suomeen 
tuloa 
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hoidossa olevat? 
hiv-lääkityksellä? 
virukset mittaamattomat? 
 



Aids-tapaukset 
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viive tilastoinnissa? 



Sweden has 
become the first 

country to achieve 
the  

UNAIDS/World 
Health  

Organization (WHO)  
90-90-90 target. 
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Raportointivelvoitteet 



90─90─90 tavoite  
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ei kansallista rekisteritietoa 
hoidosta 
 

82 %  92 %  99 %  



Tieto lisää 
ymmärrystä 
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Laaturekisteri 



Laaturekisterin hyödyt,  seuranta ja torjunta 

• TTR:n validointi 

• kerättävien tietojen 
täydennys, täsmennys 

• keskeistä uutta tietoa 
epidemian seurantaan ja 
torjuntaan 
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