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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia rokotus- ja matkaopas HIV-positiivisille. Op-
paan teimme Positiiviset ry:lle. Tämä organisaatio on HIV-positiivisten edunvalvontajärjestö, 
joka ylläpitää ja parantaa infektion saaneiden hyvinvointia. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti 
HIV-positiivisille, jotka asuvat Suomessa. Sitä voivat käyttää myös terveydenhuollon am-
mattilaiset. Oppaassa on kerätty tietoa opinnäytetyöstämme asiakaslähtöisesti ja lyhyesti. 
Siihen on lisätty hyödyllisiä vinkkejä myös matkustamisesta HIV-positiivisena.  
 
Opinnäytetyömme koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa kerromme rokottami-
sen tärkeydestä, rokotusten eri tyypeistä, turvallisuudesta ja tehokkuudesta sekä siitä, miten 
ne vaikuttavat puolustusjärjestelmään, ja mitä puolustusjärjestelmä on. Toisessa osassa an-
namme tietoa HIV:stä ja AIDS:sta sekä selitämme miten infektio vaikuttaa elimistöön. HIV-
positiivisen on erittäin tärkeää tiedostaa, mitä rokotteita hän saa ottaa ja mitä ei sekä mitkä 
rokotteet kannattaa ottaa matkustettaessa ulkomaille. On myös olennaista välttää rokotuk-
siin liittyviä ennakkoluuloja ja pelkoja, koska nimenomaan HIV-positiivisille rokotus on elin-
tärkeää.  
 
Menetelmämme on toiminnallinen opinnäytetyö. Se tarkoittaa, että keräsimme ensin ai-
heesta tieteellistä tietoa ja sen pohjalta laadimme oppaan. Aineistomme muodostuu artikke-
leista ja tieteellisistä tiedelähteistä, joita löysimme erilaisista tietokannoista kuten Medic, 
Google Scholar, Arto, CyberLeninka, PubMed, CINAHL ja MedicPlus; Duodecim terveyskir-
jastosta, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivustolta, amerikkalaisen valtion ter-
veys- ja asiakaspalvelun verkkosivulta sekä lääketieteellisistä kirjoista. Hyödynsimme myös 
venäjänkielisiä tieteellisiä artikkeleita. 
 
Jatkossa olisi tärkeää tehdä nimenomaan tutkimusta siitä, mitä rajoitteita ulkomaanmatkus-
tamisessa on HIV-positiivisilla. Tietoa oli hankalaa löytää mutta myöskin aika epäselvästi 
kerrottu. Mielestämme olisi syytä tähän perehtyä, koska jotkut maat eivät päästä HIV-posi-
tiivisia maahan tai heillä on tiettyjä rajoituksia. Tästä kaipaisimme lisää tietoa ja selkeästi 
kerrottuna. 
 

Asiasanat: HIV, AIDS, opas, puolustusjärjestelmä, immuniteetti, rokote, rokottaminen, mat-
kustaminen 
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Abstract 
 
The aim of this thesis was to develop a vaccination and travel guide for HIV-positive people. 
The guide is prepared for the Positiiviset ry association. This organization is a HIV-positive 
people advocacy organization that maintains and improves the well-being of infected people. 
The guide is primarily intended for an HIV-positive people living in Finland. It can also be 
used by healthcare professionals. The guide has collected information from our thesis work 
in a customer-oriented and brief manner. Guide also contains useful tips HIV-positive trav-
elers. 
 
Thesis logically divided into two parts. In the first section, we discuss the importance of vac-
cination, vaccine different types, vaccination safety and effectiveness, how they affect the 
immune system and what immune system is. In the second part, we explain what are HIV 
and AIDS, and how the infection affects the body. For HIV-positives, it is very important to 
know which vaccines they can safely get and which cannot, also which vaccines should be 
given when traveling abroad. It is also essential to avoid bias and fears about vaccination. 
 
In the thesis we first collected scientific information about the subject and on that basis, we 
prepared a guide. Our material consists of scientific books and articles, that we found in 
various databases like Medic, Google Scholar, Arto, CyberLeninka, PubMed, CINAHL and 
MedicPlus; The Duodecim Health Center, the Health, and Wellbeing Web site, the US State 
Health and Case Service Customer Service Web site and medical books. We also used 
some Russian language articles. 
 
In the future, it would be important to make a specific study of the constraints on HIV-positive 
abroad. It was difficult to find about this information, but it was also quite unclear. We think 
it would be worthwhile to get to know this because some countries are not allowed to take 
HIV-positive or have certain limitations.  
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1. Johdanto 

 

Nykypäivinä rokottamisesta ja sen tarpeellisuudesta puhutaan paljon yhteiskunnassa. 

Internetissä ja mediassa on koko ajan enemmän keskustelua siitä, että rokottaminen olisi 

negatiivinen ja tarpeeton asia. Vääristynyttä tietoa rokottamisesta on internetin keskus-

telupalstoilla ja muissa yhteisöissä paljon. On menty jopa niin pitkälle, että terveyden-

huollon työntekijät eivät ole riittävän tietoisia rokottamisen merkityksestä ja sen tarpeesta 

varsinkin, kun kyseessä on HIV-positiivinen asiakas. (Baybussinova – Musakhanova – 

Shalgumbayeva – Gulnar 2016: 123.) 

 

Suomessa HIV-verinäytteet yhdistettiin AIDS-tapauksiin 1980-luvulla. Vuoden 2016 lo-

pussa Suomessa HIV-positiivisia oli 3 737, joista 471 oli kuollut. Ongelmana on löytää 

HIV-tartunnat aikaisessa vaiheessa, jolloin estetään AIDS:iin sairastumista sekä tartun-

tojen leviämistä. Suomessa arvioidaan olevan noin 800 henkilöä, jotka eivät tiedä saa-

neensa HIV:n. 182 uutta HIV-tartuntaa löydettiin vuonna 2016. Isoin osa HIV-tartunnasta 

löydettiin miehiltä (68 %). Suomalaismiehillä tartunta oli 88 %, joka on huomattavasti 

suurempi luku kuin ulkomaalaismiesten 47 %. Ulkomaalaisten osuus tartunnoista oli 

thteensä 60 %. Näistä 71 % kuului ikäryhmään 25–49-vuotiaat. Suurin ikäryhmä tartun-

noista osoittautui 35–39-vuotiailla. Suomalaiset olivat taas hieman vanhempia tartunta-

hetkellä, noin 48-vuotiaita. (Jaakola ym. 2016: 34; Lumio 2017a; HIV ja AIDS esiintyvyys 

2016.) 

 

Suurin osa raportoidusta tartunnoista eli 90 % oli saatu seksin välityksellä: heteroseksin 

kautta 58 % ja miestenvälisen seksin kautta 32 %. Muita tartuntatapoja olivat: ruiskuhuu-

meiden käyttö 3 %, verituotteet 3 % ja äidistä lapseen 1 %. Katso tarkemmin kuviosta 1.  
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 HIV-tapaukset tartuntaryhmän mukaan vuosina 2007–2016 (HIV ja AIDS esiin-
tyvyys 2016). 

 

HIV-tartunta maailmassa on vieläkin iso terveydenhuollon haaste. Vuonna 2016 36,7 

miljoona ihmistä sairastaa HIV:tä. Heistä 1,8 miljoona on lapsia. Noin 30 % heistä ei 

tiedä olevansa kantajia. Yhteensä 78 miljoonalla ihmisellä on todettu HIV, joista 35 mil-

joona on kuollut AIDS aiheuttavasta immuunipuutostilasta. (Global HIV and AIDA statis-

tics 2016.) 

 

Opinnäytetyömme koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa kerromme roko-

tuksen tärkeydestä, niiden eri tyypeistä, turvallisuudesta ja tehokkuudesta, sekä siitä, 

miten ne vaikuttavat puolustusjärjestelmään, ja mitä puolustusjärjestelmä on. Toisessa 

osassa annamme tietoa HIV:stä ja AIDS:sta ja miten infektio vaikuttaa elimistöön. HIV-

positiivisen on erittäin tärkeää tiedostaa, mitä rokotteita hän saa ottaa ja mitä ei, sekä 

mitkä rokotteet kannattaa ottaa matkustaessa ulkomaille. On myös olennaista välttää 

rokotuksiin liittyviä ennakkoluuloja ja pelkoja, koska nimenomaan HIV-positiivisille roko-

tus on elintärkeää. Työmme liittyy Eduvac - projektiin, jonka rahoittaa Erasmus+. Hank-

keessa kehitetään viiden (5) korkeakoulun kesken englanninkielinen rokotusosaamisen 

opintojakso. Tavoitteena on levittää tietoa rokottamisesta terveydenhuoltoalan-opiskeli-

joille kansainväliselle tasolle.  Hankkeessa on Suomen lisäksi mukana Slovakia, Italia, 

Espanja sekä Kreikka, joka on hankkeen koordinoija.  
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Opinnäytetyömme on toiminnallinen ja sen tuotoksena on opas. Oppaassa on tietoa ro-

kotuksista, mitkä rokotteet sopivat HIV-positiivisille sekä tietoa matkustamisesta HIV- in-

fektion kanssa.  Opas on tarkoitettu HIV-positiivisille, mutta siitä on myös hyötyä tervey-

denhuollon ammattilaisille. Saimme yhteistyökumppaniksi Positiiviset ry:n. Yhdistyksen 

toimipiste sijaitsee Helsingissä. Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää HIV-

positiivisten hyvinvointia. Samalla yhdistys edistää seksuaaliterveyttä sekä pyrkii ehkäi-

semään uusia HIV-tartuntoja. Sen palveluun kuuluvat muun muassa seksuaalineuvon-

taa, elämänhallintaan liittyvät keskustelut sekä asiakaskohtaiset neuvonnat. Positiiviset 

ry:n tarkoitus on parantaa HIV-tartunnan saaneiden elämänlaatua, ehkäistä syrjäyty-

mistä, tukea sekä edistää hyvinvoinnissa tartunnansaaneita ja heidän läheisiään. (Posi-

tiiviset ry.) 

 

Toivomme, että tämän oppaan myötä Suomessa asuvilla HIV-positiivisilla tietoisuus ro-

kottamisesta kasvaa. Oletamme, että lisäämällä tietoisuutta myös rokotettujen määrä 

kasvaa.  

 

2. Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja kehittämistehtävä 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on tehdä opas rokotteista HIV-positiiviselle. Heille ei 

sovi virallinen kansallinen rokotusohjelma. Tämä liittyy siihen, että heidän immuunijär-

jestelmä on heikentynyt ja reagoi eri tavalla rokotteisiin. Tässä työssä kerromme roko-

tuksen tärkeydestä, rokotteiden eri tyypeistä, turvallisuudesta ja tehokkuudesta sekä 

siitä, miten ne vaikuttavat puolustusjärjestelmään ja mikä puolustusjärjestelmä on. HIV-

positiivisen on erittäin tärkeää tiedostaa, mitä rokotteita hän saa ottaa ja mitä ei. On myös 

olennaista välttää rokotuksiin liittyviä ennakkoluuloja ja pelkoja, koska nimenomaan HIV-

positiivisille rokotus on elintärkeää. Niin kuin aiemmin mainitsimme, HIV-positiivisilla on 

heikentynyt immuunivaste, ja jopa ne sairaudet, joita ei pidetä hengenvaarallisina, voivat 

heille aiheuttaa kuoleman. Puhumattakaan tuhkarokosta, joka voi aiheuttaa kuoleman 

jopa niille, joilla ei ole immuunipuutetta. (Immuunipuuteisten rokottaminen 2015.) 

 

Emme löytäneet paljon tietoa tästä aiheesta suomenkielen kirjallisuudesta ja internetissä 

tietoa oli hajanaisesti. Enemmän tietoa oli englannin kielellä.  
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Opinnäytetyömme kehittämistehtävänä on laatia opas, joka käsittelee rokotteita, jotka 

sopivat Suomessa asuville HIV-positiivisille.  Haluamme kerätä tärkeimmät tiedot lyhy-

esti ja selkeästi yhteen paikkaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rokottamisen perusteet 

 

 Mitä rokottaminen on?  

 

Rokotus on terveydenhoidollinen toimenpide, jonka avulla elimistö altistuu infektioaiheut-

tajalle tai sen osalle sellaisessa muodossa, että elimistö saa suojan tämän tautienaiheut-

tajan vastaan, mutta ei aiheuta varsinaista tautia. Rokotuksen tarkoitus on antaa ihmi-

selle vastustuskykyä taudinaiheuttajaa kohtaan. Immunisoituminen on tulemista vastus-

tuskykyiseksi (Duodecim terveyskirjasto: Immunisaatio; Leino 2017a.) 

 

Rokotteet ovat valmisteita, jotka koostuvat spesifisistä (tietyistä) antigeeneistä. On ole-

massa muutamia rokotemuotoja. Ensimmäinen sisältää elävää, mutta heikentynyttä tau-

dinaiheuttajaa. Toinen tyyppi sisältää tapettua taudinaiheuttajaa. Kolmannessa on pel-

kästään taudinaiheuttajan osia, esimerkiksi soluseinämän polysakkaridi (suurimolekyyli-

nen sokeri). On olemassa rokotteita, jotka ovat geenimuunneltuja. (Hermanson 2012; 

Austalian academy of science 2017.) 

 

Tiettyjä infektiotauteja vastaan voidaan taistella vain rokotuksen avulla. Esimerkkinä voi-

daan ottaa tuhkarokkoepidemian nousut vuosina 2010 ja 2014–2017. 2010-luvulla use-

assa Keski- ja Itä-Euroopan maassa on esiintynyt tuhkarokkoepidemioita. Eniten tapauk-

sia löytyi koululaisista. Vuosina 2014–2015 EU-maissa todettiin 1 800 tautitapausta ja 

yhden lapsen kuolema. Yhdeksän kymmenestä ihmisiä oli ilman rokotteita. Epidemia 
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koski myös Suomea. Vuonna 2015 oli todettu kaksi tuhkarokkotapausta rokottamatto-

milla lapsilla. (Lumio 2017b.) 

 

Toinen iso tuhkarokkoepidemia esiintyi helmikuussa Romaniassa vuonna 2016, mistä 

se levisi 14 Euroopan maahan. Puoli vuotta sitten tuhkarokkotapauksia oli Romaniassa 

6 000, Italiassa 4 000 ja Britanniassa 500, mutta tauti on levinnyt myös Ranskaan, Puo-

laan ja Sveitsiin. Suomessa tuhkarokko on aiheuttanut kuuden henkilön sairastumisen 

Itä-Savossa vuonna 2017. Syy oli siinä, ettei kaikkia ihmisiä ole rokotettu tautia vastaan. 

Tuhkarokkovirus on yksi tarttuvimmista viruksista. Tuhkarokon tarttuvuus on lähemmäs 

100 %, mikä tarkoittaa, että ihminen joka on kontaktissa sairastaneen kanssa todennä-

köisesti saa sen taudin. (Lumio 2017b.)  

 

 

  Miten puolustusjärjestelmä toimii? 

 

Puolustusjärjestelmä on monimutkainen solujen, kudosten ja elinten verkosto, joka toimii 

yhdessä ja suojaa elimistöä. Se auttaa kehoa tunnistamaan vieraat hyökkääjät. Näitä 

voivat olla esimerkiksi patogeeninen (sairautta aiheuttava) mikro-organismi, myrkyllinen 

aine, vieras kudos tai jopa elimistön oma degeneroitu (tuotettu) solu.  Puolustusjärjestel-

män tehtävänä on löytää ja tuhota kaikki ne. (Immune System and Disorders 2017.) 

 

Immuniteetti (lat. Immunitas, mitä tarkoittaa koskemattomuutta) on elimistön suojameka-

nismi erilaisia infektioagentteja ja niiden tuotteita vastaan. Kerran sairastettua elimistö 

muistaa taudinaiheuttajan, joten seuraavalla kerralla sairastuminen tapahtuu nopeam-

min, ilman vakavaa seurauksia ja komplikaatioita. (Lumio 2016.) 

 

On olemassa kaksi immuniteetin tyyppiä:  

1) luonnollinen eli synnynnäinen 

2) hankittu eli adaptiivinen (ks. taulukko 1). 

 

 

Taulukko 1. Luonnollisen ja hankkijaisen immuniteetin erot (Rämet 2004: 553).  

Luonnollinen  Hankinnainen 

Aktivoituu ilman aikaisempaa kontaktia Laaja antigeenien tunnistuskyky  

Periytyy Ei periydy 

Nopea Primaarivaste hidas 
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Ei kehity muistia Immunologinen muisti 

Ei voimistu 

On jo olemassa elimistössä 

Ei spesifinen 

Taistelee jokaista tunkeilijaa vastaan 

Rajattu ja matala teho 

On jo syntyessään 

 

Iho, limakalvot, lämpötila, pH 

Vaste tehostuu 

Elimistöä altistetaan vieraalle aineelle 

Spesifinen 

Taistelee tiettyjä infektioita vastaan 

Korkea teho 

Muodostuu elämänaikana elinikäisiksi tai 

lyhytaikaisiksi 

Imusolmuke, perna, kateenkorva 

 

Luonnollinen immuniteetti aktivoituu ilman aikaisempaa kontaktia vieraiden aineen tai 

mikrobien kanssa. Luontaista immuniteettia säätelevät perinnölliset tekijät. Jo sikiön ai-

kana se alkaa kehittyä. Luonnollinen immuniteetti reagoi ensimmäisenä taudin aiheuttaja 

vastaan. Sen tärkein tehtävä on torjua haitallisten mikro-organismien pääsy elimistöön. 

Jos nämä mikrobit pääsevät siitä huolimatta kehoon, niin luonnollinen immuniteetti toimii 

ensilinjana mikrobien leviämisen estämiseksi. Luonnollisen immuniteetin reaktio ja sen 

nopeus ovat aina samat, vihollisesta ja sen toistuvuudesta riippumatta. Tämän immuni-

teetin voimakkuus pysyy samana. (Rämet 2004: 553.) 

 

Luonnollisen immuniteetin ensimmäisenä komponenttina ovat iho ja limakalvot. Ihon erit-

tää erilaisia suoja-aineita, kuten hikeä ja talia. Ne sisältävät bakteereja tuhoavia aineita, 

kuten erilaisia happoja, joita alentavat ihon pH:ta, myös vetyperoksidi, ammoniakki, urea 

ja niin edelleen.  Ehjä iho ja limakalvot jo itsessään suojaa mekaanisesti haitallisilta ai-

neilta. (Lehtonen – Nieminen 2014.) 

 

Ihon ja limakalvojen ominaisuudet suojaavat elimistöä taudinaiheuttajilta. Limakalvoja on 

muun muassa ruoansulatuskanavassa, hengitysteissä, virtsateissä ja sukupuolielimissä. 

Limakalvojen eri tyypin mukaan on olemassa erilaisia suoja-aineita. Esimerkiksi suussa 

on sylki, jolla on emäksinen pH, ja lisäksi se sisältää bakteereja tuhoava entsyymiä (ly-

sotsyymiä). Mahalaukussa on toisaalta happoinen pH. (Lehtonen – Nieminen 2014.) 

 

Jos mikrobi kuitenkin on päässyt immuniteetin läpi, niin kudosten puolustusmekanismit 

aktivoituvat. Ensimmäisenä paikalle tulevat fagosyytit. Fagosyytit ovat soluja, jotka pys-

tyvät nielemään sisäänsä vieraita aineita ja rakenteita. Ne ovat makrofageja, neutrofii-

leja, dendriittisoluja, syöttösoluja ja monosyyteja.  (Hedman ym. 2011: 18, 30, 33, 34.) 
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Näistä nopeammin reagoivat makrofagit. Ne tulevat fagosyyteista ensimmäisenä pai-

kalle. Jos infektio on suhteellisen pieni, ne voivat pärjätä infektion torjunnassa itsekseen. 

Makrofagit syövät vieraita mikro-organismeja, stimuloivat tulehdusreaktion ja kutsuvat pai-

kalle muut immuunisolut. Seuravana tulevat neutrofiilit, jotka tuhoavat tehokkaasti mikrobeja. 

Ne ovat sen verran voimakkaita, että tuhoavat myös omia soluja. Jos neutrofiilit eivät ole 

riittävän tehokkaita tappamaan infektiota, niin paikalle tulevat dendriittisolut. Ne keräävät 

tietoa (antigeeneistä), jota ne kuljettavat näyttämään lymfosyyteille.  (Hänninen — Vak-

kila 2003: 763.) Kun dendriittisolu vie tietoa eteenpäin auttaja-T-solulle, hankittu immu-

niteetti alkaa toimia.  Nämä solut lisääntyvät, ja osa niistä muuttuu muistisoluiksi, osa 

lähtee aktivoimaan lymfosyyteja (T ja B) ja osa lähtee tulehduspaikalle. Kun T- ja B-

lymfosyytit saapuvat tulehduspaikalle, ne tehokkaasti tuhoavat mikrobeja. B-lymfosyy-

tien ominaispiirre on, että ne muodostavat vasta-aineita. Nämä vasta-aineet ovat spesi-

fiset tietyille antigeeneille (mikrobeille tai virukselle). Vasta-aineet tehostavat mikrobien 

tuhoamista. Niiden avulla elimistö tunnistaa vieraita mikro-organismeja, estää niiden li-

sääntymistä ja neutralisoi bakteerien tuottamia myrkyllisiä aineita.  Vasta-aineiden toinen 

nimi on immunoglobuliinit. (Hedman ym. 2011: 18, 30, 33, 34.) 

 

Näin voidaan päätellä, että T- ja B-lymfosyytit ovat olennainen osa hankittua immuniteet-

tia. Lymfosyytit tappavat bakteerit nopeasti ja tehokkaasti, koska ne ovat erikoistuneita 

siihen. Kuitenkin ne tarvitsevat aikaa aktivoitua. Tämän takia hankinnainen immuniteetti 

on hidas, mutta efektiivinen taistelemaan bakteereja vastaan.  

 

Vasta-aineet voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: IgG, IgA ja IgM, IgE sekä IgD. IgA on 

elimistön puolustuksen etulinja. Sitä esiintyy runsaasti limakalvojen ulkopinnalla, ruuan-

sulatuskanavassa ja hengitysteissä. Se estää bakteerin tarttumisen limakalvon soluihin. 

IgG:tä esiintyy puolestaan eniten veressä suojaten elimistöön jo tunkeutuneilta taudinai-

heuttajilta. IgM vasta-aineita tarvitaan immunisaation alussa. IgE:lla on iso rooli allergian 

reaktioissa. IgD:n merkitys on vielä epäselvä. (Vasta-aineet 2017.) 

 

Hankinnaisen immuniteetin ensimmäinen reaktio on vähän erilainen kuin toinen. Ensim-

mäisessä tapaamisessa antigeenin kanssa muodostuu immunoglobulinit M ja sen jäl-

keen G, niiden lisäksi muodostuvat myös muistisolut. Toinen immunologinen reaktio ta-

pahtuu silloin, kun sama antigeeni tunkeutuu elimistöön toisen kerran. Tällöin elimistössä 

heti muodostuu IgG. Muut lymfosyytit ja muut vasta-aineet muodostuvat runsaasti ja no-

peasti. (Vasta-aineet 2017.) 
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  Rokotus, puolustusjärjestelmä ja varsinainen tauti 

 

On kaksi tapaa saada hankittu immuniteetti. Ensimmäinen tapa on sairastaa tauti, ja 

toinen tapa on saada rokotus. Puolustusjärjestelmä toimii molemmissa tapauksissa sa-

malla tavalla niin varsinaisen taudin sairastumisessa kuin rokottamisessa. Immuniteetin 

voimakkuus on sama. Muutamia eroja näissä kuitenkin on. (Georgousakis – Leask – 

McIntyre – Ward 2013: 14.) 

 

Ensinnäkin rokote pääsee elimistöön suoraan ihon läpi, jolloin se niin sanotusti hyppää 

yli mekaanisia elimistön esteitä (kuten iho ja limakalvot). Toiseksi, varsinaista tautia ai-

heuttaa elävä mikro-organismi, joka lisääntyy elimistössä aiheuttaen sairautta. Elävissä 

rokotteissa on myös elävä mikro-organismi, mutta virulenssiton. Se tarkoittaa, ettei 

mikro-organismi pysty aiheuttamaan tautia. Rokotteen virulenssiton mikro-organismi 

pystyy lisääntymään pistopaikassa aiheuttamalla samanlaista voimakasta ja pitkäai-

kaista immuniteettia kuin sairastaessa. Tämän takia elävät rokotteet annetaan yhden 

kerran. Tapetut, geenimuunneltut ja pelkästään antigeeniä sisältävät rokotteet yleensä 

annetaan muutaman kerran, jotta immuunivaste olisi yhtä vahva.  (Ilina – Namazova-

Baranova – Baranov 2016: 45–47.) 

 

Rokotuksessa ei tarvitse sairastaa varsinaista tautia, sillä varsinaisessa taudin aiheutta-

jassa on täysin sama tai hyvin samanlainen komponentti (rakenneosa) kuin rokotteessa. 

(Georgousakis ym. 2013: 14). 

 

Molemmissa tapauksissa aluksi reagoi synnynnäinen immuniteetti. Ensiksi reagoivat 

syöjäsolut eli fagosyytit ja komplementin systeemi aktivoituu. Sen jälkeen tapahtuu anti-

geenien tunnistaminen ja spesifisen immuniteetin aktivoituminen (muistisolujen ja vasta-

aineiden aktivointi). Koska hankitulla immuniteetilla on immunologinen muisti, ihminen ei 

sairastu toisessa kontaktissa taudinaiheuttajan kanssa. (Georgousakis ym. 2013: 16.)  

 

 Rokottamisen tehokkuus 

 

Suomessa on efektiivinen ja laaja rokotusohjelma, jonka ansioista monet taudit ovat hä-

vinneet kokonaan tai ovat erittäin harvinaisia. Yhteiskunnassa yhä enemmän nousee 

kysymys rokotteiden tarpeellisuudesta. Huomio kiinnitetään enemmänkin rokotuksien 

haittavaikutteisiin kuin sen hyötyyn. (Totta ja tarua 2014.)  
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Nykyaikana rokottamattomien ihmisien määrä kasvaa. Ennen siihen ihmisryhmään kuu-

luivat muun muassa maahanmuuttajat, pakolaiset, tietyt uskonnolliset ryhmät, ihmiset 

jotka noudattavat epäsosiaalista elämäntapaa. Tänä päivänä kuitenkin tähän ryhmään 

liittyi myös eräänlainen ihmisryhmä, joka kieltäytyy rokotteista. Heidän mielestään rokot-

taminen ei ole tarpeellista, koska nykyään hygienian ja ihmisten elämän taso on noussut 

erityisesti länsimaissa. (Baybussinova – Musakhanova – Shalgumbayeva 2016.) 

 

On totta, että hyvä hygienia ja laadukas, terveellinen ruoka vähentävät tiettyjen tautien 

leviämistä, mutta ainoastaan rokotuksien ansiosta tauteja pystytään hävittämään 

(Georgousakis ym. 2013: 21). Tästä hyvä esimerkki on tuberkuloosi, joka on nyt erittäin 

harvinainen Suomessa (Lumio 2017c). 

 

Valitettavasti kaikkia tauteja ei pystytä likvidoimaan hygienialla. Näitä ovat esimerkiksi 

hinkuyskä, tuhkarokko, vihurirokko, sikotauti sekä Hib-bakteerin aiheuttamat vakavat in-

fektiot (Totta ja tarua. 2014). Näiden lisäksi hyvä esimerkki on polio. Tavallisesti sairas-

taminen polioon vauvaiässä tapahtuu ilman vakavia jälkiseurauksia tai lievänä sairau-

tena. Näin muodostuu elinaikainen immuniteetti. Aikuisiässä polioon sairastuvalla ihmi-

sillä on huomattavasti suurempi riski saada vakavia seurauksia. Tässä tapauksessa hy-

gieniatason nousu johti siihen, että polioon sairastuminen siirtyi aikuisikään. Jälkiseu-

rauksena tässä taudissa usein esiintyy halvaantuminen. Lapsilla halvaantuminen esiin-

tyy 1: 1000 tapauksissa kuin aikuisilla suhde on 1: 75. (Poliomyelitis. 2016; Carrington –

Gawne – Halstead 1995.) 

 

Näiden perusteella voidaan sanoa, että rokottaminen on ainoa todella tehokas keino 

taistella tauteja vastaan. Jopa hyvinvointivaltioissa taudit tulevat takaisin, jos rokotuskat-

tavuus huononee. (Georgousakis ym. 2013: 21.)  

 

Jotkut ihmiset kieltäytyvät rokotuksesta, sillä ajattelevat, että heitä suojaa laumaimmuni-

teetti. Se tarkoittaa, että yksilö, joka ei ole rokotettu, on suojattu taudilta muiden ihmisten 

ansiosta, jotka ovat rokotettuja. Taudin leviämiselle ei enää ole tilaisuutta laajan rokotus-

ohjelman ansiosta, joten infektiolle alttiiden määrä on pieni väestössä. Laumaimmuni-

teettia kutsutaan myös väestön immuniteetiksi. Tämä immuniteetti on tärkeä esimerkiksi 

hinkuyskän, kurkkumädän, tuhkarokon, sikotaudin ja vihurirokon torjunnassa. (Leino 

2017b.) (Katso kuvio 2.) 
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 Laumaimmuniteetti (Mukailtu, Ilina ym. 2016: 22-23). 
 

Laumaimmuniteetissä on kuitenkin puutteita. Laumaimmuniteetti muodostuu vain silloin, 

kun infektion lähde on ihminen. Esimerkiksi rokotteet jäykkäkouristusta, raivotautia (ve-

sikauhu, rabies) ja puutiaisaivotulehdusta vastaan antavat vain ja ainoastaan henkilö-

kohtaisen suojan. (Ilina ym. 2016: 22 – 23.) 

 

Otetaan esimerkkinä rokote puutiaisaivotulehdusta vastaan. Tämän viruksen yleisin 

asuinpaikka on sekä koti- että villieläimissä, pääosin jyrsijöissä. Ei ole väliä, kuinka 

monta ihmistä ottaa rokotteita, sillä jyrsijöiden määrä metsässä ei pienene sen takia, 

jolloin sairauden leviäminen ei katkea. Jokainen rokottamaton ihminen, jota on purrut 

punkki (taudin levittäjä) on riskialtis saamaan puutiaisaivotulehduksen. Näin on jopa sil-

loin, jos tämä kyseinen ihminen olisi ainoa rokottamaton siinä alueella. (Ilina ym. 2016: 

24.) 
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Pitää ottaa huomioon, ettei laumaimmuniteetti ainoastaan muodostuu rokotteiden avulla 

vaan myös laajan epidemian jälkeen, jos tauti aiheuttaa pitkäaikaisen immuniteetin. Toi-

saalta emme voi laskea myöskään sen varaan, sillä syntyy lapsia, toisilta alueilta tulee 

ihmisiä, joilla ei ole immuniteettia tautia vastaan. Silloin laumaimmuniteetti heikkenee, 

jolloin on taas mahdollisuus uusille epidemioille. Tätä voidaan estää pelkästään rokotuk-

sien avulla, ne antavat stabiilin suojan jolloin infektioriski pysyy matalana. (Ilina ym. 2016: 

25.) 

 

Laumaimmuniteetin muodostuminen väestössä on tärkeää, sillä se suojaa ihmisiä, jotka 

syystä tai toisesta eivät ole rokotettuja. Näihin kuuluvat vastasyntyneet, iäkkäät, sairaat, 

allergikot (jotka eivät pysty ottaa rokotetta allergian takia) ja niin edelleen. Erityisesti vas-

tasyntyneillä ja iäkkäillä sairaus voi edetä vakavasti. Sen lisäksi heillä useammin syntyy 

jälkiseurauksia ja kuolleisuusriski kohonnee. Koko perhettä rokottamalla suojataan vas-

tasyntyneen ensimmäisiä kuukausia taudeilta. Rokotuksien ansioista voimme taata tur-

vallisemman tulevaisuuden lapsille ja koko väestölle. (Ilina ym. 2016: 26.) 

 

On otettava huomioon, että erilaiset rokotuksen tyypit muodostavat erilaisia immuunivas-

teita. Esimerkiksi elävät rokotteet yhden oton jälkeen kehittävät elinaikaisen immunitee-

tin. Tosin on olemassa rokotteita, jotka kehittävät efektiivisen mutta lyhytaikaisen immu-

niteetin, kuten hinkuyskän rokote, joka antaa suojaa viideksi vuodeksi. (Ilina ym. 2016: 

29.) 

 

On itsestään selvää, että siltä taudilta rokote suojaa, mitä vastaan se on. Otetaan esi-

merkiksi todella yleinen tauti kuten influenssa. Jotkut potilaat eivät tiedä influenssan ja 

flunssan välillä eroa. Joten influenssarokotteet eivät suojaa flunssalta. Näin asiakkaat 

voivat ihmetellä, että he ovat kipeänä, vaikka ovat ottaneet rokotteen. Flunssan oireet 

ovat hyvin vastaavanlaiset kuin influenssan. Tosin influenssassa oireet, kuten kuume ja 

lihassäryt, ovat rajummat. Influenssan aiheuttaa tietty influenssaviruksen tyyppi, jota 

vastaan valmistetaan tietty rokote. On mahdollista, että syksyllä otettu influenssarokote 

ei suojaa kevään influenssalta. (Ilina ym. 2016: 30.) 

 

Sama influenssavirus voi aiheuttaa eri henkilöille nuhan, kurkkukivun, silmän sidekalvon 

tulehduksen (konjunktiviitin) sekä särkyjen ja kuumeen suhteen hyvinkin erilaisen oire-

joukon. Perusterveillä tauti paranee yleensä itsestään nopeasti, niin että kuume ja säryt 

häviävät 3–5 päivässä. (Lumio 2017d.) 
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Influenssarokotuksesta ei saada aivan sataprosenttista suojaa tautia vastaan, mutta sai-

rastumisen riski on todella pieni (Ilina ym. 2016: 28). 

 

 Rokottamisen turvallisuus 

 

Usein asiakkaita huolestuttaa rokottamisen turvallisuus, erityisesti se, mitä rokotus sisäl-

tää ja ovatko aineet vaarallisia elimistölle (Tietoa rokotteista: Usein kysyttyä. 2017). Ha-

luamme kertoa tässä osiossa enemmän tietoa rokotuksen koostumuksesta. Tällöin voi-

daan ohjata asiakasta ja parantaa palvelua. Kun asiakkaat tietävät tarkemmin rokot-

teista, niin he suhtautuvat siihen myönteisemmin ja suostuvat sen ottamiseen.  

Ensinnäkin täytyy kertoa asiakkaille, mitä on rokotus ja miksi se on tärkeää.  

 

Rokote sisältää: 

 

1. Antigeenejä. Rakenne tai molekyyli, joka saa aikaan immuunireaktion. (Hedman 

ym. 2011:14). 

2. Apuaineita. Liuottamiseen käytettävä neste, säilöntäaineet ja stabilointiaineet 

sekä apu- ja tehosteaineita, jotka parantavat rokotteen tehoa ja pidentävät sen 

säilyvyyttä. (Apuaineet 2017.) 

3. Muita aineita. Muun muassa hyvin pieniä määriä rokotteen viruksen tai bakteerin 

kasvatukseen käytettyä elatusainetta kuten kananmunan valkuaista. Antibioot-

teja, joita käytettiin rokotteen valmistamisessa. Niistä yritetään päästä eroon puh-

distamalla rokote nykyaikaisella menetelmällä sen valmistuksen aikana. Nykyai-

kaiset rokotteet ovat erittäin puhtaita verrattuna rokotteisiin, joita valmistettiin noin 

20 vuotta sitten. Tietoa rokotteen koostumuksesta merkitään aina valmisteen oh-

jeeseen. (Tuotantoprosessin jäämät 2017.) 

 

Asiakkaalta kysytään aina mahdollisista allergioista rokotteen komponenttiin. Esimer-

kiksi jos ihmisellä on allergia kananmunan valkuaiselle, niin heille ei sovi suurin osa in-

fluenssarokotteista. MPR-rokote myös sisältää kananmunan proteiinia, mutta nykyään 

tämä rokote sisältää sitä väin vähän. On todettu, että MPR-rokotteen antaminen ei ole 

enää vaarallista allergikoille. (Australian academy of science 2017.) 

 

Monta kertaa käytettävissä rokotteissa säilöntäaine on sen oleellinen osa. Se estää bak-

teereiden ja virusten kasvamista pullossa. Yksi yleisimmistä säilöntäaineista on eloho-

pea. Jotkut asiakkaat saattavat olla huolissaan elohopean vaikutuksesta terveyteen ja 
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sen takia jättävät ottamatta rokotteen. Rokotteet, jotka sisältävät elohopeaa, on yhdis-

tetty aiemmin autismiin. Uudet tutkimukset kyseisestä aiheesta ovat kumonneet tämän 

väitteen. (Baybussinova – Musakhanova – Shalgumbayeva 2016.) 

 

Onko elohopea niin vaarallista kuin sitä luullaan? Tiedetään, että elohopeaa esiintyy ym-

päristössä, kuten maassa ja vesistöissä. Tällöin ihmiset saavat elohopeaa ruoasta, eri-

tyisesti meriruoasta. Ihmisen elimistössä ei ole yhtäkään elintä, jossa ei olisi edes pientä 

määrää elohopeaa. Elohopean kemialliset yhdisteet ovat myrkyllisiä eläville elimille. Sen 

takia sitä käytetään lääketieteessä säilytysaineena ja antiseptina. Tutkimuksissa on osoi-

tettu, että elohopeaa löytyy vastasyntyneen verestä ennen rokotuksia noin 0,1–4,5 

ng/ml. Rokottamisen jälkeen elohopean taso elimistössä määräaikaisesti nousee ja 10 

vuorokauden jälkeen se palaa ennalleen.  (Pichichero ym. 2009: 495–499.) 

 

Alumiini on seuraava aine, joka käytetään usein rokotteissa. Alumiini on yleisin kaikista 

metalleista luonnossa. Sitä on ihmisessä jokaisessa kudoksissa ja elimissä. Sillä on tär-

keä rooli kaikissa uudistumisprosesseissa. Alumiini vaikuttaa ruoansulatusentsyymien 

synteesin ja lisäkilpirauhasen toimintaan. Ihminen saa alumiinia pääosin juomavedestä 

ja kasviksista kuten omenasta (150mg/kg), kukkakaalista, porkkanasta sekä tomaa-

teista. Näissä ruoka-aineissa alumiinia on 50–100 kertaa enemmän kuin eläinperäisessä 

ruoassa. (Shugalei – Garabadziu – Ilushin – Sudarikov 2012: 172–186.) Kuitenkin alu-

miini on myrkyllinen metalli. Sen myrkyllinen vaikutus alkaa, kun alumiini ylittää tiettyn 

määrän elimistössä. Silloin se alkaa vaikuttamaan munuaisiin, keskushermostoon, lui-

hin, keuhkoihin, luuytimeen, munasarjoihin, kohtuun sekä maitorauhaisiin. Useimmiten 

ruoka, juomavesi sekä alumiinipöly aiheuttavat myrkytyksen. Rokotuksessa alumiinin 

määrä on sen verran pieni, ettei sillä ole terveydellisiä haittoja. Sen lisäksi haitallisia ovat 

vain liukoiset alumiinisuolat eikä sulamattomat, joita käytetään rokotteissa. Ainoa sivu-

vaikutus alumiinista on paikallinen tulehdusreaktio, joka ei ole vaarallista. (Verdier ym. 

2005: 1359–1367; Nokleby 2007: 863–869.) 

 

Alumiinisuoloja käytetään laajalti lääketieteessä, erityisesti lääkkeissä, jotka vähentävät 

mahalaukun happamuutta. Sulamattomia alumiinisuoloja käytetään rokotteissa. Koska 

ne eivät liukenee kudoksessa, sulamattomat alumiinisuolat lisäävät immuunivasteen, täl-

löin rokotteen antigeeni säilyy pistopaikassa pitempään. Toinen tärkeä tehtävä sillä on 

stimuloida T- ja B- immuunijärjestelmän soluja. (Korsholm – Petersen – Agger – Ander-

sen 2010: 75–86.) Alumiinia on olemassa vain tapetuissa rokotteissa, koska elävät ro-

kotteet antavat itse pitkäaikaisen immuniteetin (Ilina ym. 2016: 92). (Katso kuvio 3.) 



14 

  

 

 

 Antigeenien säilyminen pistopaikassa (Mukailtu, Ilina ym. 2016: 92). 
 

 

Formaldehydi on voimakashajuinen, ärsyttävä kaasu. Sitä käytetään liimoissa, raken-

nusmateriaaleissa, kosmetiikassa ja säilöntäaineena monessa muussa tuotteessa. Sen 

lisäksi sitä on elimistössä aineenvaihduntatuotteena. Formaldehydia on ilmassa, erityi-

sesti isoissa kaupungeissa. (Ingredients of Vaccines – Fact Sheet. 2011.) 

 

Formaldehydiä käytetään rokotteissa valmistusvaiheessa. Sen tehtävä rokotteissa on 

tehdä bakteerin myrkkyaineen harmittomaksi ja tappaa viruksia (Ilina ym. 2016: 95). 

 

Formaldehydi on karsinogeeni, mitä tarkoittaa syöpää aiheuttavaa ainetta. Jatkuva ja 

toistuva altistuminen aineelle voi aiheuttaa nenäontelonsyöpää ja mahdollisesti leuke-

miaa. Formaldehydi on myös myrkyllinen aine. Pitää ottaa huomioon, että se on oleelli-

nen aine ihmisen aineenvaihdunnassa. Jokaisen ihmisen elimistössä, joka minuutti jo-

kaisessa solussa muodostuu formaldehydi. Se syntyy ja heti pilkkoutuu, sen kesto ve-

renkierrossa kestää vain minuutin. Formaldehydi on tärkeässä roolissa DNA:n muodos-

tumisessa. (Toxicological profile for Formaldehyde. 1999.) Rokotteissa on niin pieni for-

maldehydin määrä, että se on pienempi kuin ihmisen fysiologinen normaali taso. Rokot-

teiden jäämillä ei ole mitään merkitystä verrattuna ympäristöstä tulevaan altistukseen. 

Täten voimme sanoa, että rokotteissa oleva formaldehydi on vaaraton elimistölle. (For-

maldehydille allergisten rokottaminen. 2016.) 
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 Suomalainen rokotusohjelma 

 

Suomalaisesta rokotusohjelmasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Rokotusohjel-

maan kuuluvat rokotukset ovat ilmaisia ja vapaaehtoisia rokotettavalle sekä julkisen ter-

veydenhuollon yksikölle. Tällöin kaikille turvataan mahdollisuus saada perusrokotukset 

asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Ministeriö vahvistaa joka vuosi varusmies-

palvelusta suorittaville annettavista rokotuksista; nämä rokotukset ovat pakollisia. Näi-

den lapsuus- ja nuoruusiän rokotuksien lisäksi rokotusohjelmaan kuuluvat tehosteroko-

tukset sekä aikuisryhmien influenssarokotukset. (Koskenvuo 2003: 672.)  

 

4. HIV-infektio  

 

 HIV-infektio ja sen vaikutus elimistöön 

 

HIV-infektio aiheuttaa HI-virus eli HIV. Kirjainlyhenne tulee sanoista "Human Immunode-

ficiency Virus" eli immuunikatovirus. HIV on RNA-virus ja se kuuluu lentivirukseen ryh-

mään. Se on keskikokoinen ja lipidivaipallinen. HI-virus on ensimmäinen ihmisellä to-

dettu lentivirus. Samantapaisia viruksia ilmenevät useammalla eläinlajeilla: apinoilla, kis-

soilla, lehmällä ja niin edelleen. Kaikki lentiviruksen ryhmän kuuluvat virukset aiheuttavat 

kroonista, hitaasti etenevää infektiota. Nykykäsityksen mukaan HIV on lähtöisin Itä-Afri-

kasta. Maailmanlaajuiseksi epidemiaksi (eli pandemiaksi) HIV levisi vuosina 1960–1970. 

Hi-virus jaetaan useampaan tyyppeihin ja niitä on merkitty kirjaimilla. Nykyään alatyyp-

pejä on noin kymmenen. Länsimaissa enimmäkseen esiintyy alatyyppi B. (Kaikki 

AIDS:ista: 21–25; Käsikirja HIV-positiiviselle: 84.) 

 

HIV:n etenemisnopeutta ja oireita on vaikeaa tietää ennalta, koska vaihtelu on yksilöl-

listä. Nykyään, kun on olemassa HI-virukseen vaikuttavia lääkkeitä, eliniänodote on pal-

jon korkeampi kuin ennen. Näitä lääkkeitä kehitellään koko ajan. Ne pystyvät hidasta-

maan taudin etenemistä, mutta eivät kykene tappamaan virusta elimistöstä. Jos virus 

löydetään ajoissa ja alkuvaiheessa sekä lääkkeet aloitetaan heti, niin HIV-positiivisen 

elinajanodote on melkein yhtä pitkä kuin muulla väestöllä. Elinikään vaikuttavat muun 
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muassa kyseiset tekijät: varhainen hoito, oheistautien ehkäisy, ikä, virusmäärä, vastus-

tuskyky, verenpaine, ylipaino, tupakoimattomuus ja niin edelleen. HIV-positiivisella tar-

koitetaan henkilöä, jonka veressä on HIV-infektio. (Käsikirja HIV-positiiviselle: 7–8.) 

 

HIV voi tarttua seuraavilla tavoilla:  

→ suojamattomassa yhdynnässä mukaan lukien anaali- ja oraaliyhdyntä 

→ veren välityksellä, kuten verensiirrossa 

→ raskaudessa, synnytyksessä tai rintaruokinnassa äidiltä lapselle 

→ yhteisten neulojen tai ruiskujen käytössä  

(Kaikki AIDS:ista: 35; Käsikirja HIV-positiiviselle: 7.) 

 

HIV ei tartu: 

→ pisaratartuntana 

→ kosketuksesta 

→ suudellessa (jos suu on terve eikä syljessä ole verta) 

→ ruokailuvälineistä 

→ WC-istuimesta 

→ kylpyvedestä 

→ uima-altaassa 

→ saunassa 

→ hyttysistä 

 

Tarttumisen mahdollisuus on monen tekijän summa. Kuten yhtä aikaa olevista sukupuo-

litaudeista tai limakalvon haavoista viruksen on helpompi päästä elimistöön. (Käsikirja 

HIV-positiiviselle: 8.) 

 

HI-viruksella on kaksi päätyyppiä: HIV-1 ja HIV-2.  HIV-1-virusta pidetään enemmän pa-

togeenisena kuin HIV-2-virusta (HIV-hoitotyön käsikirja 2008). 

 

Niin kuin muut virukset, HI-virus lisääntyy vain solujen sisällä. Elimistössä HI-virus voi 

tarttua soluihin CD4-molekyylin kautta. CD4 on solun yksi tärkeimmästä reseptorimole-

kyylistä. Tämä molekyyli on olemassa auttaja-T-solujen, makrofagien ja dendriittisten 

solujen pinnalla. Auttaja-T-soluista käytetään nimitystä myös CD4-solut. (HIV-hoitotyön 

käsikirja 2008; Käsikirja HIV-positiivisille: 86.) 
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Auttajasoluilla on keskeinen rooli ihmisen infektiopuolustuksessa. Infektoiduttuaan HI-

viruksella nämä solut tuottavat 93–99 % elimistön koko virustuotannosta. HI-viruksella 

on suuret muuntelumahdollisuudet. Joka päivä infektoituu miljoona uutta solua.  HIV tap-

paa hitaasti soluja, joihin se on pysyvästi tarttunut. Tällöin elimistön immuunivaste heik-

kenee ja ihminen sairastuu helpommin. HI-virus tarttuu soluihin, joiden pinnalta löytyy 

CD4-molekyyli. Nämä ovat monosyytti-makrofagisolut sekä auttaja-T-solut. Virus pää-

see solun sisään sen CD4-molekyylin ansioista. Päästyään solun sisään HI-virus alkaa 

yhdistää oman perimäaineksen isäntäsolun perimään. Näin HIV-infektio lisääntyy elimis-

tössä. (Lumio 2017e; Käsikirja HIV-positiivisille: 86.) 

 

Yleensä virusten konsentraatio veressä kasvaa oireettoman infektion loppuvaiheessa ja 

AIDS-vaiheessa. Taudin aiheuttamat oireet ovat joko HI-viruksen aiheuttamia tai johtuvat 

muista taudeista, niin sanotusti oheistaudeista, joita ihmisen puolustusjärjestelmä ei 

pysty torjumaan HIV-infektion takia. HIV-tartunta ei aiheuta alussa selviä oireita. Noin 

puolella tartunnan saaneista esiintyy yleisoireita kuten kuume, voimattomuus, lihaskipu, 

ihottuma, kurkkukipu, muutaman viikon kuluttua tartunnan jälkeen. Oireet tavallisesti 

kestävät pari viikkoa. Tämän ajan jälkeen jää vain yksi oire – suurentuneet imusolmuk-

keet. Alkuvaiheessa elimistö tehokkaasti taistelee virusta vastaan. Tästä syystä oireeton 

vaihe voi kestää jopa vuosia. Kuitenkaan elimistö ei kykene tappamaan virusta koko-

naan. Virus tarttuu yhä useampaan auttaja-T-soluihin (CD4-soluihin), ja niiden määrä 

koko ajan pienenee. Erityisesti T-soluja, jotka vastaavat immuunimuistista, kuolee enem-

män ja ensimmäisenä. Auttaja-T-solu ei pysty normaalisti viemään tietoa eteenpäin mui-

hin soluihin, jolloin hankittu immuniteetti häiriintyy. Sen lisäksi solu, johon HIV on tarttu-

nut, erittää aineita, jotka häiritsevät muiden immuunisolujen toimintaa. Ilman hoitoa HIV- 

tartunnasta AIDS- vaiheeseen kestää noin 10 vuotta. (Kaikki AIDS:ista: 53; Käsikirja HIV-

positiiviselle: 7.) 

 

HIV-infektion eteneminen jaetaan seuraaviin vaiheisiin: ensitauti eli primaaritauti, oiree-

ton jakso, oireinen jakso eli LAS- ja ARC-jaksot ja viimeinen vaihe on AIDS. (Katso kuvio 

4.) 
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 HIV-infektion eteneminen (Mukailtu, Adler ym. 2012: 121). 

 

Ensitaudin oireita ilmenee noin 50 %:a tartunnan saaneissa 1–6 viikon kuluttua tartun-

nasta. Tyypillisiä oireita ovat kurkkukipu, kaularauhasen turvotus, kuume, ihottuma, li-

haskipu, pääkipu ja muut flunssan oireet. Näiden oireiden perusteella on vaikea epäillä, 

että kyseessä on HIV. Näiden oireiden lisäksi voi esiintyä rokkomainen ihottuma. Tällöin 

diagnoosiksi voidaan luulla mononukleoosia tai enterorokkoa. Oireiden myötä HI-virus 

lisääntyy kehossa. Kuitenkin testitulos voi olla vielä negatiivinen. (Käsikirja HIV-positiivi-

selle: 9.) (Katso kuvio 5.) 
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 HIV:n ensioireet (Häggström 2009). 
 

Oireeton tai vähäoireeton jakso kestää useimmiten 5–10 vuotta. LAS-vaihe on immuu-

nikadon esivaihe. Oire voivat olla muun muassa suurentuneet kainalon ja kaulan imusol-

mukkeet. Tässä vaiheessa verikokeessa voidaan löytää virukselle spesifisiä vasta-ai-

neita. Kun elimistön vastustuskyky heikkenee, oireet alkavat vähitellen esiintymään. 

Yleensä oireet alkavat ihon kuivumisesta, ja epätavallisen usein esiintyy ihon virus- ja 

bakteeritulehduksia. Näiden kanssa ensioireena on suun alueen hiivatulehdus. (Kaikki 

AIDS:ista: 54.) 

 

Seuraava vaihe on ARC-vaihe, eli esi-AIDS. Ajan kuluessa auttaja-T-solujen ja HIV-

vasta-aineiden määrä laskee, jolloin viruksen taso kasvaa. Tämän seurauksena oireet 

voimistuvat, ja alkaa esiintyä uusia oireita, kuten ripuli, kuumeilu sekä voimakas yöhi-

koilu, väsymys ja painon lasku. Varsinainen AIDS-vaihe alkaa, kun potilas sairastuu jo-

honkin infektioon, joka tavallisesti ei johtaisi sairastamiseen, mutta immuunipuutoksen 

takia syntyy vakava tauti. AIDS:n diagnoosiin ei vaikuta CD4-solutaso, sillä jollekin voi 

tulla oheistauti, vaikka vastustuskyky olisikin vahva. AIDS- vaiheen kesto riippuu ihmisen 

voinnista ja oireista. Joillakin elinaikaa olla muutama vuosi, ja jotkut taas voivat olla täysin 
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työkykyisiä. AIDS on HIV-infektion viimeinen vaihe. (Kaikki AIDS:ista: 54-55; Käsikirja 

HIV-positiiviselle: 10.) (Katso kuvio 6.) 

 

 

 Yleisimmät AIDS oireet (Häggström 2008). 
 

Jos HIV-positiivisen virusmäärä pysyy korkealla sairauden akuutin vaiheen jälkeen, niin 

yleisesti ottaen tämä tarkoittaisi lyhyttä oireetonta jaksoa. Yleisesti HIV-pitoisuus nousee 

oireettoman infektion loppuvaiheessa ja AIDS-vaiheessa. Ennen HI-viruksen lääkehoi-

toja 10 %:lle länsimaissa sairastuneille kehittyi AIDS-vaihe jo kolmen vuoden jälkeen 

HIV:n tartunnasta. 80 %:lla sairastuneista HIV-infektio eteni merkittävästi 10 vuoden ai-

kana. AIDS vaihe kehittyi 50 %:lle. (HIV-hoitotyön käsikirja 2008: 19.) 

 

AIDS:n kehitysmekanismi ei ole edelleenkään ymmärretty. Sen keskeinen elementti on 

AIDS:n vaikutus CD4 T-lymfosyytteihin.  Kun HIV tappaa CD4 T-lymfosyytteja, ne eivät 

ehdi uusiutua niin nopeasti, että pystyisivät korvaamaan kuolleiden T-lymfosyyttien mää-

rän. Auttaja-T-soluilla (CD4) on keskeinen rooli immuniteetissa, sillä ne aktivoivat muita 

immuunisoluja sekä toimivat muistisoluina. Auttaja-T-solujen tuhoamisen seurauksena 
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tapahtuu immuunipuute. Tällöin elimistön on vaikeaa taistella HIV:tä sekä muita pato-

geenejä vastaan. Näin vaarattomat patogeenit pystyvätkin johtamaan vaaralliseen sai-

rauteen. Riski syöpään tai autoimmuunisairauteen on tällöin suurempi. 

 (HIV-hoitotyön käsikirja 2008: 19.) 

 

 Rokottaminen ja HIV 

 

HIV vaurioittaa puolustusjärjestelmää, ja siksi elimistö ei voi niin hyvin reagoida rokot-

teeseen tai reagoida toisella ajanjaksolla. Sen lisäksi rokotteet voivat aiheuttaa enem-

män haittavaikutuksia HIV-potilailla tai jopa aiheuttaa taudin, jonka on tarkoitus estää. 

Kutenkin HIV-positiivisella on suurentunut tarve saada rokotusta, koska heidän immuu-

nivasteensa on heikentynyt ja riski sairastua on huomattavasti suurempi.   HIV-positiivi-

silla rokotteet toimivat parhaiten, kun henkilön CD4-määrä on vähintään yli 200. (HIV 

and Immunizations 2018.) 

 

Koska HIV-lääkkeet vahvistavat immuunijärjestelmää ja vähentävät HIV-virusta, HIV-po-

tilaat voivat halutessaan aloittaa antiretroviraalisen yhdistelmälääkityksen (ARV) ennen 

rokotuksien saamista mahdollisuuksien mukaan. ARV-hoitoa kutsutaan myös 

HAART:iksi (highly active antiretroviral therapy) tai ART:iksi (antiretroviral therapy). Jois-

sakin tilanteissa rokotuksia tulisi kuitenkin antaa, vaikka ARV ei olekaan alkanut. Esi-

merkiksi on tärkeää, että HIV-potilas on rokotettu influenssaa vastaan influenssakauden 

aikana, jolloin influenssaviruksen riski on suurin. (HIV and immunizations 2018.) (Katso 

kuvio 7.) 
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 Mukailtu, ARV-lääkityksen vaikutus CD4-solujeen ja HIV-määrään (HIV-infek-
tion hoito. Tampereen ammattikorkeakoulu 2014). 

 

On jo olemassa noin 25 eri lääkeainetta, jotka vaikuttavat HI-virukseen. Hoito aloitetaan 

heti tartunnan toteamisen jälkeen. Paras hyöty lääkkeistä saadaan, jos aloitettuaan hoi-

dot auttaja-T-solujen määrä on vielä normaali (yli 400). Jopa AIDS-vaiheessakin aloite-

tulla hoidolla on mahdollisuus nostaa immuniteetti normaalille tasolle. Kerran kun hoito 

on aloitettu, sitä ei saa keskeytetä tai lopeteta. Pienikin katko tai epäsäännöllisyys lääk-

keen ottamisessa nostavat riskiä siitä, että virukselle kehittyy resistentti lääkkeelle, jolloin 

se ei enää tehoa. Valitettavasti vielä ei ole keksitty hoitoa, joka poistaisi viruksen elimis-

töstä. Tämän takia hoito on siis elinikäinen. (Lumio 2017e.) 

 

Suomessa yli 90 % niistä, jotka saavat hoitoa, saavuttaa tilan, missä verestä mitattuna 

virusten arvo pienenee alle 20 viruskopion (arvo on niin pieni, ettei se näy veriarvoissa). 

Tämä henkilö ei pysty enää tartuttamaan suojaamattomassakaan seksikontaktissa. 

(Lumio 2017e.) 

 

Influenssa-rokotteita on tutkittu enemmän kuin mitään muita rokotteita. On todettu, että 

ne ovat turvallisia ja efektiivisiä. Rokotukset voivat lisätä viruskuormaa noin 4 viikon 

ajaksi. Toisaalta flunssa, hepatiitti tai muu ehkäisevä sairaus voi aiheuttaa enemmän 

negatiivisia seurauksia. (Vaccinations and HIV 2014.) 

 

Fluenz Tetra on virusrokote, joka sisältää heikennettyä elävää virusta. Immuunipuuttei-

sille se voi aiheuttaa varsinaisen taudin.  Kyseinen rokote on nenäsumute. Rokotetta ei 

saa ottaa sellainen henkilö, jolla on oireinen HIV-infektio. Fluenz Tetra -valmisteen käyttö 

ei ole vasta-aiheinen henkilöille, joilla on oireeton HIV-infektio. Ennen rokotusta tulee 

keskustella oman lääkärin kanssa ja tarkista CD4-solujen määrä. (Fluenz Tetra. Far-

maca Fennica 2017.) 

 

Jos CD4-lukumäärät ovat hyvin alhaisia, rokotteet eivät välttämättä toimi. Jos on mah-

dollista, tulisi vahvista immuunijärjestelmää ottamalla vahvoja antiretroviraalia (ARV-lää-

keitä) ennen rokotusta. (Vaccinations and HIV 2014.) 

 

HIV-positiivisia ihmisiä ei pitäisi rokottaa useimmilla elävillä rokotteilla, mukaan lukien 

vesirokko- tai isorokkorokote. Niitä on mahdollista antaa vain siinä tapauksessa, kun lää-

käri on antanut luvan ja hyödyt katsotaan suuremmiksi kuin riskit. (Vaccinations and HIV 

2014.) 
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 Mitkä rokotteet sopivat HIV-positiivisille? 

 

Olemme merkinneet väreillä rokotteita niiden sopivuuden mukaan HIV-positiivisille. Vih-

reä tarkoittaa, että rokote sopii. Keltainen tarkoittaa, että rokotetta ottaessa pitää ottaa 

joitakin asioita huomioon. Punainen tarkoittaa, ettei rokote sovi. 

 

• Hepatiitti B-rokote. Hepatiitti B voi aiheuttaa HIV-positiivisille vakavan sairau-

den. Rokotetta suositellaan, jos henkilöllä ei ole vastustuskykyä B- hepatiittia vas-

taan. Hepatiitti B:tä vastaan rokotetaan 3 kertaa, ja suojan pitäisi kestää noin 10 

vuotta. Ensimmäisen rokotteen jälkeen seuraava rokotus annetaan kuukauden 

päästä ja siitä seuraava puolen vuoden päästä. Rokote annetaan CD4-määrästä 

riippumatta. Toistuva rokotus voidaan tarvita, sillä optimaalista vasta-ainevas-

tetta ei välttämättä saavuteta. Tällöin tulisi vuosittain tehdä hepatiitti-B–seulon-

toja. (EACS Guidelines 2017: 64.) Engerix-B rokotevalmistetta käytetään Suo-

messa hepatiitti B -virukseninfektiota vastaan. Aikaisemmin rokottamattomille 16-

vuotiaille annetaan 1/ml ja 0–15-vuotiaille puolet aikuisten annoksesta. Tämä ro-

kote sopii HIV-positiiviselle. (Engenerix-B. Farmaca Fennica 2016; Kuusi – Leino 

– Puumalainen 2016.) HBVAXPRO rokote sopii myös HIV-positiivisille (HBVAX-

PRO. Pharmaca Fennica 2017). 

 

• HPV-rokote. (Ihmisen papilloomavirus). Jokaisen HIV-positiivisen tulisi ottaa 

HPV-rokote. Suomen kansallisen rokotusohjelman mukaan tämä Cervarix rokote 

annetaan 11–12-vuotiaille tytöille. Rokote ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia. Jos 

rokote joistain syystä jäi antamatta, se on mahdollista ottaa vielä 26 ikävuoteen 

asti. Rokotetta annetaan 2−3 annosta. Jos papilloomavirusinfektio on todettu, ro-

kotuksen tehokkuus on kiistanalainen. (EACS Guidelines 2017: 64; Vaccinations 

for Adults with HIV Infection 2017; HPV-rokote. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2017.) 

 

• Influenssarokote. Influenssa-rokotetta tarjotaan vuosittain, riippuen aktiivisim-

masta influenssatyypistä. Influenssa-rokote on suositeltava kaikille HIV-positiivi-

sille. Paremman suojan varmistamiseksi rokotetta tulisi ottaa ennen marraskuuta 

eli ennen influenssikauden alkua. Suomessa tarjotaan kaksi rokotetyyppiä: ne-

näsumuterokotetta, joka sisältää eläviä, heikennettyjä influenssaviruksia, ja pis-

tettävää rokotetta. Nenäsumuterokote tulee ottaa, kun lääkäri on antanut luvan 
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ja CD4-solujen määrä on riittävän korkea. Pistettävä influenssarokote on turvalli-

nen. (Influenssarokote 2018; (EACS Guidelines 2017: 64.) 

 

• Jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokote.  Rokote on turvallinen HIV-positiivi-

sille, sillä se ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia. Difteria- ja tetanusrokote (dT-ro-

kote) antaa suojan kurkkumätää ja jäykkäkouristusta vastaan. Suomessa käyte-

tään diTeBooster-nimistä rokotetta. Se ei ole tarkoitettu käytettäväksi perusrokot-

teena. Rokotetta käytetään niiden lasten ja aikuisten uudelleen rokottamiseen 

jäykkäkouristusta ja kurkkumätää vastaan, jotka ovat minimissään saaneet aikai-

semmin kolme perusrokotesarjaa kyseisiä sairauksia vastaan. Rokotteen teho 

saattaa olla heikentynyt lapsilla ja aikuisilla, joilla on HIV. Pitää ottaa huomioon, 

ettei odotettua immunologista vastetta välttämättä saada rokotteesta. (Pidä jäyk-

käkouristusrokote voimassa 2017; INFANRIX-POLIO+HIB. Lääkeinfo 2017; 

Kurkkumätä-, jäykkäkouristus-, hinkuyskä-, polio- ja Hib-rokotteet 2015; 

Vaccinations for Adults with HIV Infection 2017; DITEBOOSTER. Phamaca Fen-

nica 2016.) 

 

• Jäykkäkouristus- kurkkumätä- hinkuyskärokote. Dtap-rokotetta käytetään te-

hosterokotteena 14–15-vuotiaille nuorille. Sitä voidaan antaa aikuisille, kun tarvi-

taan jäykkäkouristus- ja kurkkumätäsuojan lisäksi suojaa hinkuyskältä. Suo-

messa käytetään Boostrix-nimistä rokotetta. Se on tarkoitettu tehosterokotuk-

seen kurkkumätää (difteriaa), jäykkäkouristusta (tetanusta) ja hinkuyskää (per-

tussista) vastaan 4 vuoden iästä lähtien. Boostrix voidaan antaa niille, joiden ro-

kotushistoria on tuntematon tai jotka ovat puutteellisesti rokotettuja kurkkumätää, 

jäykkäkouristusta ja hinkuyskää vastaan. Aikuisille suositellaan kahta lisäannosta 

kurkkumätä- ja jäykkäkouristusrokotetta vasteen maksimoimiseksi. Ensimmäi-

nen lisäannokset annetaan yhden kuukauden kuluttua ensimmäisestä annok-

sesta ja toinen lisäannos puolen vuoden kuluttua ensimmäisestä rokotteesta.  

HIV-infektioituneelle Boostrix-rokotetta voidaan antaa, mutta rokotteen antama 

suoja infektioita vastaan voi olla heikompi. (Boostrix. Farmaca Fennica 2017.) 

 

• Jäykkäkouristus- kurkkumätä- hinkuyskä- poliorokote. Suomessa käytetään 

TETRAVAC-nimistä rokotetta. Sitä käytetään pikkulasten perusrokotukseen sekä 

sellaisten lasten tehosterokotuksena, jotka ovat aiemmin rokotettu kurkkumätä-, 

jäykkäkouristus-, hinkuyskä- ja poliorokotteella. Joissakin tapauksissa Tetravac-
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rokote voidaan antaa myös 5–12-vuotiaille. Perusrokotukseen kuuluu 3–2 roko-

teannosta alle vuoden ikäisenä. Tehosterokote annetaan lapsen ollessa 2-vuo-

tias. (TETRAVAC injektioneste 2018.) 

 

• Jäykkäkouristus- kurkkumätä- hinkuyskä- polio- hib-rokote. Suomessa käy-

tetään kahta rokotetta kyseisiä sairauksia vastaan. Infanrix-Polio+Hib-rokotetta 

ja Pentavac-rokotetta. Infanrix-Polio+Hib on tarkoitettu kurkkumätää, jäykkä-

kouristusta, hinkuyskää, poliota ja Haemophilus influenzae tyypin b-bakteerin ai-

heuttamaa sairautta vastaan yli 2 kuukauden ikäisillä ja kolmeen vuoteen asti 

lapsilla. On mahdollista, ettei odotettua immunologista vastetta ei välttämättä 

saavuteta HIV-positiivisilla. Perusrokotusohjelma sisältää 2–3 annosta, ja 11−13 

kuukauden iässä annetaan tehoterokotus. Pentavac-rokotteeseen kuuluu perus-

rokotteeseen 3 rokoteannosta alle vuoden ikäisille. Tehosterokotus annetaan, 

kun lapsi on täyttänyt 2 vuotta. HIV-positiivisilla vasta-ainemuodostus saattaa olla 

vajavainen. (Pentavac 2018; Infanrix-Polio+Hib 2017.) 

 

• Meningokokkirokote(ACWY). Ihmisillä, joilla on heikentynyt immuunivaste, on 

suurempi riski saada aivokalvontulehdus (Adler ym. 2012: 27). Suomessa on 

saatavilla kahta eri rokotetta: Menveo ja Nimenrix. Molemmat rokotteet antavat 

suojaa meningokokki A-, C-, W135- ja Y-seroryhmiä vastaan. HIV-positiiviset voi-

vat ottaa Menve-rokotetta, vaikka Menveo‑valmistetta ei ole tutkittu immuunipuut-

teisilla henkilöillä. Menveo annetaan kaksi vuotta täyttäneille lapsille sekä aikui-

sille. Menveo voidaan antaa myös tehosterokotuksena niille, jotka ovat aiemmin 

saaneet kyseisen rokotteen. Nimenrix-rokote sopii 6 viikon iästä lähtien. Roko-

tussarjaan kuuluu kolme rokotetta, jotka annetaan ensimmäisen vuoden aikana.  

(British HIV Association guidelines on the use of vaccines in HIV-positive adults 

2015 :49; Meningokokkitaudit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018; Nimenrix. 

Pharmaca Fennica 2017; Menveo. Pharmaca Fennica 2017.) 

 

• Pneumokokkirokote. Hengityselinten sairaudet ovat yleisiä HIV-positiivisilla 

(CD4-määrästä riippumatta) ja sen takia pneumokokki-rokote on suositeltava. 

HIV-positiivisille aikuisille Prevenar 13 (PCV13) ja PPV ovat turvallisia. Ensim-

mäisenä annetaan ainakin yksi PCV13-annos. Jos PCV13-rokotteella ei kuiten-

kaan saavuteta tehokasta suojaa, saatetaan tehosteena antaa PPV-rokote.  Alle 

5-vuotiaille lapsille annetaan PCV10 eli Synflorix rokote. Lapset, joilla on HIV, 

eivät välttämättä hyödy Synflorixista-rokotteesta (PCV10). Rokotettaessa tuulee 
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kuitenkin huomioida se, että perustautia hoitamalla potilaan yleisimmunologinen 

tila on ensin korjattu hyvälle tasolle. HIV-positiivisilla rokotteen teho heikkenee 

yleisen immuunivasteen alentuessa. (Pneumokokkikonjugaattirokote eli PCV-

rokote 2017; Pneumokokkipolysakkaridirokote eli PPV-rokote 2016; British HIV 

Association guidelines on the use of vaccines in HIV-positive adults 2015: 56.)  

 

• Hepatiitti A-rokote. Hepatiitti A ei yleensä ole vaarallinen. Kuitenkin se voi olla 

vaarallinen, jos ihmisellä on hepatiitti B tai C. Kaksi hepatiitti- rokotteen pistosta 

voi suojata noin 20 vuoden ajan, ja ne annetaan 6–12 kuukauden välein. HIV-

positiiviselle sopii Havrix 1440 ELISA U/ml rokote. (Hepatiitti A 2016.) TWINRIX 

on yhdistelmärokote hepatiitti A:tä ja B:tä vastaan. Rokotetta on saavilla sekä 

lapsille että aikuisille. Kyseistä rokotetta ei ole tutkittu immuunivajauspotilailla, 

joten HIV-positiivisten olisi syytä tarkistaa rokotteen vasta-aineiden taso. Perus-

rokotussarjaan kuuluu kolme annosta; toinen annos kuukauden kuluttua ja kol-

mas puolen vuoden kuluttua ensimmäisestä annoksesta. (TWINRIX. Pharmaca 

Fennica 2017.) 

 

• Hib-rokote. (Haemophilus influenssan tyyppi b). Hib-rokotusta ei automaattisesti 

suositella HIV-positiivisille. Kuitenkin henkilöt, joilla on tiettyjä riskialttiita tervey-

dellisiä ongelmia, kuten pernan toiminnan heikkeneminen, tarvitsevat Hib-roko-

tusta riippumatta CD4 solujen määrästä. Suomessa käytössä oleva Hib-rokote-

valmiste on Hiberix. Rokote ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia. Rokotetta voidaan 

antaa 3 kuukauden iästä lähtien. HIV-positiivisilla rokotevaste voi olla alentunut. 

(British HIV Association guidelines on the use of vaccines in HIV-positive adults 

2015: 17; Hib-rokote. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) 

 

• Meningokokkirokote (B).  Rokote ei sisältä elävää taudinaiheuttajaa. HIV-posi-

tiivisen tulisi harkita MenB-rokotetta, jos hän on 23-vuotias tai sitä nuorempi. Ro-

kote on tarkoitettu 10 vuotta täyttäneille. Perusrokotesarjaan kuuluu kolme annosta. 

Tehosteannoksia annetaan silloin, jos henkilöllä on riski sairastua meningokokkiin. 

HIV-positiivisilla vasta-ainemuodostus saattaa olla vajavainen. Immuunipuuttei-

silla rokotteen tehoa ei ole tutkittu. (Nohynek 2018; Meningokokkitaudit. Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2018; Trumenba. Pharmaca Fennica 2017.) 

 

• MPR-rokote. MPR-rokote suojaa tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vas-

taan. Kyseiset sairaudet ovat virusten aiheuttamia ja leviävät pisaratartunnan 
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kautta aggressiivisesti. Rokote antaa yleensä elinikäisen suojan näitä sairauksia 

vastaan. MPR-rokotteessa on kuitenkin elävää virusta, joten sitä ei suositella ih-

misille, joiden CD4-määrä on alle 200 solua/uL. Suomessa käytetään joko Prio-

rix- tai M-M-RVAXPRO-rokotetta. Molemmat rokotteet ovat tarkoitettu 9 kuukau-

den ikäisistä lähtien. Rokotusta annetaan HIV-positiivisille, jos hyödyt katsotaan 

suuremmiksi kuin riskit. (M-M-RVAXPRO. Pharmaca Fennica 2017; Priorix. 

Pharmaca Fennica 2017; MPR-rokote 2018; British HIV Association guidelines 

on the use of vaccines in HIV-positive adults 2015 :45.) 

 

• Vesirokkorokote. HIV-positiivisiille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa (eli 

vastustuskyvyttömille), suositellaan vesirokkorokotetta. Suomessa käytetään Va-

rivax-nimistä rokotetta. Varivax voidaan antaa 9 kuukautta täyttäneelle ja sitä 

vanhemmille. Kuitenkin vesirokko-rokote sisältää eläviä heikennettyjä vesirokko-

viruksia, ja tämä tulee huomioida rokotusta otettaessa. Ennen rokotusta tulee 

keskustella oman lääkärin kanssa. Rokotus tulisi ottaa, jos hyödyt katsotaan suu-

remmiksi kuin riskit.  Se sopii parhaiten, jos rokotettavan CD4-määrä on yli 400 

solua/ul. Rokotteen ottamista pitää harkita, jos veren CD4-määrä on yli 200 so-

lua/ul. Vesirokko-rokotetta ei tulisi antaa raskaana oleville. 12 kuukaudesta – 12 

vuoteen ikäisille lapsille, joilla on oireeton HIV-infektio, Varivax annetaan kahtena 

annoksena 12 viikon välein. Aikuisille annetaan toinen annos 4–8 viikon kuluttua 

ensimmäisestä annoksesta. (Summary of Recommendations for Adult Immu-

nization 2011; Vesirokko 2017; VARIVAX. Pharmaca Fennica 2016.) 

 

• TBE-rokote (punkkirokote). Rokote annetaan puutiaisten levittämää puutiaisai-

votulehdusta vastaan. Rokote on ilmainen ihmisille, joita asuvat vakinaisesti tai 

kesäasunnossa sellaisilla alueilla, joissa punkkia esiintyy enemmän. Rokote an-

netaan 3-vuotiaista lähtien. TBE-rokote ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia. Se on 

turvallinen HIV-positiivisille, mutta rokotteen tehokkuus voi olla pieni. (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2018; ENCEPUR injektioneste. Pharmaca Fennica 2018.) 

 

 

• BCG-rokote (Tuberkuloosirokote). BCG-rokotteen tehokkuutta HIV-positiivi-

silla lapsilla ja aikuisilla ei ole selvitetty. Suositellaan, että BCG-rokote on täysin 

vasta-aiheinen kaikille HIV-positiivisille henkilöille riippumatta CD4-solumää-

rästä, ARV-käytöstä, viruskuormitusta ja kliinisestä tilasta. Kyseistä rokotusta ei 
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saa antaa HIV-positiivisille. (British HIV Association guidelines on the use of vac-

cines in HIV-positive adults 2015 :83.) 

 

• Rotavirusrokote. Rotavirusrokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan ja tar-

koitettu 6−31 viikon ikäisille pikkulapsille. Rotavirusrokote sisältää eläviä heiken-

nettyjä viruksia, ja siitä annetaan vain suun kautta. Rotavirusrokotteen turvalli-

suudesta ja tehokkuudesta HIV-positiivisille ei ole riittävästi tietoja ja sen takia 

rokotetta ei suositella annettavan HIV-positiivisille lapsille. (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2018; Rotateq oraaliliuos. Pharmaca Fennica 2017.) 

 

• Vyöruusurokote. Vyöruusurokote on tarkoitettu vyöruusun sekä sairauteen liit-

tyvän neuralgian ehkäisyyn. Tämä rokote ei kuulu kansalliseen rokotusohjel-

maan. Rokotteetta annetaan yli 50-vuotiaille aikuisille. Sen tehokkuus ja turvalli-

suus lapsilla ja nuorilla ei ole tiedossa. Rokote sisältää eläviä viruksia ja on vasta-

aiheinen HIV-positiivisille. (Zostavax injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota var-

ten. Pharmaca Fennica 2017.) 

 

5. HIV-positiiviset matkailijat 

 

Eri maissa on erilaisia vaatimuksia matkailijoille rokotuksiin liittyen. Inaktiiviset rokotteet 

eivät aiheuta ongelmia HIV-positiivisille. Rokotteita, jotka sisältävät elävää taudinaiheut-

tajaa on mahdollista ottaa vain siinä tapauksessa, kun lääkäri on antanut luvan ja hyödyt 

katsotaan suuremmiksi kuin riskit. (Vaccinations and HIV 2014.) 

 

Jotkut maat vaativat maahan pääsyyn tiettyjä rokotteita. Mikäli inaktiivisen rokotteen saa-

minen on mahdotonta, henkilön tulee hankkia lääkärintodistus, jolla hän voi osoittaa, että 

on olemassa lääketieteellinen syy olla rokottamatta. Useimmat maat hyväksyvät sen.  

(Vaccinations and HIV 2014.)  

 

 

 Yleiset suositukset 

 

Matkan ajankohta tulisi järjestää siten, että HIV:n hoito on aloitettu ja sairaus on suhteel-

lisen hyvässä tasapainossa. Kiireellisissä tapauksissa tulisi olla mukana lääkeresepti 
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sekä lääkärintodistus. Myös lääkkeiden ja ruiskujen kuljettamisessa on oltava lääkärin-

todistus mukana. Kun kuljettaa ARV-lääkkeitä, tulisi osa lääkkeistä laittaa ruumaan me-

neviin matkatavaroihin ja ottaa osa mukaan käsimatkatavaroihin. Ulkomailla lääkkeet on 

myös syytä tarkistaa mahdollisten lääkeväärennösten varalta. (EACS Guidelines 2017: 

62.) 

 

Aikavyöhykkeeltä toiselle siirryttäessä tulisi säilyttää samat lääkkeenottoajat kuin 

maassa, jossa lääkkeiden ottaminen on aloitettu. Hygieniaan tulee kiinnittää erityis-

huomiota, sillä HIV-infektion takia riski bakteerisen enterokoliitin tai suolistoparasiitin 

saamiseen kasvaa. Näiden lisäksi tulisi myös pyrkiä välttämään hyönteisten puremat 

käyttämällä hyönteiskarkottimia ja hyttysverkkoa. (EACS Guidelines 2017: 62.) 

  

 HIV-positiivisen matkailijoiden rokotukset  

 

Olemme merkinneet väreillä rokotteita niiden sopivuuden mukaan HIV-positiivisille. Vih-

reä tarkoittaa, että rokote sopii. Keltainen tarkoittaa, että rokotetta ottaessa pitää ottaa 

joitakin asioita huomioon. Punainen tarkoittaa, ettei rokote sovi. 

 

• Hepatiitti A-rokote. Kaikilla HIV-positiivisilla matkustajilla pitäisi olla rokotukset 

A- ja B-hepatiitteja vastaan. Suomessa voi saada kahta eri rokotevalmistetta: 

Twinrix (A- ja B- hepatiitin ehkäisyyn) sekä Havrix 1440 ELISA U/ml (A-hepatiitin 

ehkäisyyn). Twinrix -rokotetta ei ole tutkittu immuunivajauspotilailla. (Twinrix val-

misteyhteenveto.) Immuunivajauspotilailla yhdellä Havrix-annoksella ei välttä-

mättä saada aikaan riittävää määrää HAV-vasta-ainetta. Tällöin kyseiset henkilöt 

saattavatkin tarvita ylimääräisen rokoteannoksen. (Havrix. Farmaca Fennica 

2016.) Suojan maksimoimiseksi ensimmäinen annos tulisi antaa vähintään kaksi 

viikkoa ennen matkalle lähtöä. Taudin pitkän itämisajan vuoksi rokote voidaan 

kuitenkin antaa vielä juuri ennen matkalle lähtöä. Henkilöille, jotka eivät aiemmin 

ole saaneet kyseisestä rokotetta, annetaan yhteensä kaksi annosta lihakseen 6–

12 kk:n välein. (Kuusi – Leino 2016.) 

 

• Meningokokkirokote. Meningokokkirokotteen tarpeellisuus riippuu matkailijan 

kohdemaasta. Yleensä sitä ei tarvita, mutta jotkut maat kuten Yhdysvallat ja 

Saudi-Arabia voivat vaatia sitä.  Silloin matkustajalla tulisi olla matkalla mukana 

todistus nelivalenttisesta meningokokkirokotteesta (A, C, W135 ja Y). Rokotus 
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tulee hankkia, jos matkustaja oleskelee alueilla, jotka eivät ole turistikohteita ja 

alueilla, joissa tautia esiintyy jatkuvasti tai epidemioina. (Nohynek 2018.) 

 

Suomessa käytetään kahta konjugaattirokotetta kaikkia ylämainittuja me-

ningokokkeja vastaan: Menveota ja Nimenrixiä. Kyseiset rokotteet on todettu tur-

vallisiksi HIV-positiivisille. Menveo-rokote sopii sekä lapsille että aikuisille 2-vuo-

tiaasta alkaen. Tavallisesti sitä annetaan yksi pistos, mutta HIV-positiiviselle suo-

sitellaan toista rokotusannosta kahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä. Ro-

kotus tulee hankkia vähintään kaksi viikkoa ennen matkaa. Tehosterokote tulisi 

ottaa kerran 5 vuodessa, jos riski sairastua on edelleen olemassa. 

 

Nimenrix-rokote sopii kuusiviikkoisesta alkaen. 6–12 viikon ikäisille imeväisille 

annetaan 3 rokoteannosta. 1-vuotiaasta eteenpäin annetaan vain yksi rokotepis-

tos. (Nohynek 2018; British HIV Association guidelines on the use of vaccines in 

HIV-positive adults 2015 :49; Menveo. Farmaca Fennica 2017; Nimenrix. Far-

maca Fennica 2017.) 

 

• Japanin aivotulehdusrokote Rokote Ixiaro on inaktivoitu. Rokote annetaan 

kahtena annoksena 24–28 päivän välein. HIV-positiiviselle voidaan antaa tehos-

terokote 12–24 kuukauden kuluttua, mikäli sairastumisriski on yhä olemassa. 

(British HIV Association guidelines on the use of vaccines in HIV-positive adults 

2015: 42.)  

 

• Kolerarokote. Suomessa koleraa vastaan rokotetaan inaktivoidulla Dukoral-ro-

kotteella. Dukoralia annetaan aikuisille ja yli 6-vuotiaille kaksi annosta 1-6 viikon 

välein. 2–6 vuotiaalle lapselle Dukoralia annetaan 3 annosta. Rokotesarja on 

aloitettava uudestaan, jos edellisestä annoksesta on kulunut yli 6 viikkoa. Roko-

tesarjan tulisi olla valmis noin viikon verran ennen matkaa.  Aikuisilla ja yli 6-

vuotiailla tehosteannos annetaan kahden vuoden kuluttua kolerasuojaa varten. 

2–6 vuotiailla tehosteannos annetaan 6 kuukauden kuluttua. Jos tehosteannos 

annetaan liian myöhään, rokotesarja on toistettava.  (Nohynek – Salmenlinna 

2016; Dukoral. Farmaca Fennica 2015.) 

 

• Poliorokote. Suomessa poliorokote kuuluu kansallisen rokotusohjelman ja an-

netaan DTaP-IPV-Hib-rokoteen osana. Pelkkää yksittäistä poliorokotetta IPV 
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suositellaan tehosterokotteena silloin, kun matkustaa maahan, jossa esiintyy po-

liota. Kyseinen rokote tulisi ottaa, jos edellisestä rokotteesta on kulunut yli vuosi 

ja matkustaja menee yli neljäksi viikoksi maahan, jossa on suuri riski saada polio. 

Tehosterokotetta ei tarvita, jos kyseisissä maissa oleskelee alle 4 viikkoa. Vuo-

desta 2015 lähtien riskimaiden listalle on lisätty useita maita. Tilanne on koko 

ajan jatkuvassa muutoksessa, joten ennen matkalle lähtöä kannattaa varmistaa 

kohdemaan tilanne polion suhteen. Suomessa käytetään kahta poliorokotetta ni-

meltään Imovax ja Boostrix. Aikuiset, jotka eivät ole ennen ottanut poliorokotetta, 

tarvitsevat kolmen Imovax-annoksen perusrokotesarjan. Ensimmäisen ja toisen 

annoksen välin tulisi olla kaksi kuukautta ja toisen ja kolmannen välin vähintään 

neljä kuukautta. Boostrix Polio on tarkoitettu tehosterokotukseen kurkkumätää 

(difteriaa), jäykkäkouristusta (tetanusta), hinkuyskää (pertussista) sekä po-

liomyeliittiä vastaan 3 vuoden iästä alkaen. HIV-infektiota ei pidetä vasta-ai-

heena. Odotettua immunologista vastetta ei ehkä saada rokotettaessa immuno-

suppressiopotilaita. (Poliorokotukset riskimaihin lähteville ja sieltä saapuville 

2016; Poliorokote 2017; Savolainen-Kopra – Nohynek – Blomqvist 2017; 

Boostrix. Farmaca Fennica 2017.) 

 

• Lavantautirokote. Suomessa on käytössä kaksi lavantautirokotetta. Niistä 

Typhim Vi-rokote sopii HIV-positiivisille. Rokote sopii yli 2-vuotiaille ja se on otet-

tava vähintään kaksi viikkoa ennen matkaa. Tarvittaessa tehosteannos pitäisi ot-

taa joka kolmas vuosi. Vivofit-rokote on vasta-aiheinen HIV-positiivisille. (No-

hynek – Salmenlinna 2017; Vivofit. Farmaca Fennica; Typhim. Farmaca Fennica 

2017.) 

 

• Puutiaisaivotulehdusrokote. Suomessa on olemassa 4 rokotetta puutiaisaivo-

tulehdusta vastaan: Encepur, Encepur lapset, TicoVac ja TicoVac Junior. Roko-

tesarjaan kuuluu 3 annosta. Kaksi ensimmäistä pistosta annetaan tavallisesti tal-

vella ennen puutiaiskautta ja kolmas rokoteannos annetaan seuraavana talvikau-

tena.  

 

 

Encepur sopii 12 vuotta täyttäneille lapsille ja aikuisille. Encepur lapset voidaan 

antaa 1–11-vuotiaille. Toinen pistos annetaan 1–3 kuukautta ensimmäisen jäl-

keen, mutta tarvittaessa se voidaan antaa jo kahden viikon kuluttua. Kolmas pis-
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tos annetaan aina noin 9–12 kuukauden kuluttuta viimeisestä rokotteesta. Te-

hosteannos annetaan kolmen vuoden kuluttua. TicoVac sopii annettavaksi 16-

vuotiaasta alkaen ja TicoVac Junior  on tarkoitettu 1–15-vuotiaille. Rokoteannok-

set annetaan samalla tavalla kuin Encepur, mutta kolmas pistos annetaan 5–12 

kuukauden kuluttua viimeisestä rokotteesta. (Leino – Sane – Vapalahti 2016.) 

 

• Rabiesrokote.  Suomessa käytetään inaktivoitua Verorab-rokotetta (tai Rabies-

Imovax). Rokotetta käytetään sekä sairauden ennaltaehkäisyyn että sen hoitoon, 

mikäli altistuminen on jo tapahtunut. Rokotteen perussarjaan kuuluu 3 pistosta.  

Ne tulisi ottaa päivinä 0, 7 ja 21 tai 28. HIV-positiiviselle kolmas annos suositel-

laan otettavaksi 28. päivänä. Jos immuunivaste havaitaan liian heikoksi, anne-

taan lisäannos. Jos altistumisriski jatkuu, ensimmäinen tehosterokote tulee 

saada vuoden päästä perusrokotesarjan jälkeen ja sen jälkeen 3–5 vuoden vä-

lein. (Kainulainen - Rimhanen-Finne 2016; Rabies-Imovax. Farmaca Fennica 

2017, British HIV Association guidelines on the use of vaccines in HIV-positive 

adults 2015: 66.) 

• Keltakuumerokote. HIV-positiivinen voi ottaa keltakuumerokotteen, jos hänellä 

on riski saada keltakuumetartunta. Keltakuumerokote (Stamaril) sisältää elävää, 

heikennettyä virusta. Yksi keltakuumerokote riittää eliniäksi. Tehosteita ei tarvita. 

Keltakuumerokote on yksi harvoista rokotteista, jotka ovat tietyissä maissa maa-

hanpääsyn edellytyksenä.  Esimerkiksi läntisessä Afrikassa kyseinen rokotus 

vaaditaan maahantulijoilta. Yleisempää on, että rokotus vaaditaan, jos matkus-

taja saapuu maista, joissa keltakuumetta on tavattu tai matkustaja on tehnyt vä-

lilaskun sellaiseen maahan. Rokotuksesta saadaan kansainvälinen rokotustodis-

tus – keltainen kortti. Jos keltakuumerokotusta ei voida lääketieteellisistä syistä 

ottaa, matkustajan tulee hankkia allekirjoitettu lääkärintodistus, jossa on selvitys 

asiasta myös englanniksi. Todistuksessa on oltava myös keltakuumerokottami-

seen oikeutetun keskuksen leima. Vaikka matkustajalla olisi mukana lääkärinto-

distus rokottamattomuuden syistä, se ei automaattisesti takaa maahanpääsyä 

maahan, jossa keltakuumerokotetta vaaditaan. Etenkin rokottamattoman tulee 

tällaisissa maissa pitää huoli hyttyssuojauksesta. (Nohynek – Puumalainen 

2018.) 

 

Matkakohteella, matkan pituudella ja olosuhteilla on merkitys rokotuksen tarpeellisuu-

dessa. Rokotteiden teho ei välttämättä ole niin hyvä kuin terveillä. (Anttila – Seppänen 
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2016.) Ennen ulkomaanmatkaa tulisi olla tehtynä seuraavat kansalliseen rokotusohjel-

maan kuuluvat rokotteet: hepatiitti B, kausi-influenssa, jäykkäkouristus ja kurkkumätä 

sekä MPR.  

6. Opinnäytetyön työtapa ja menetelmä 

 

Opinnäytetyömme on toiminnallinen. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tarkoitus on laa-

tia opas, kirja, vihko, portfolio tai käytäntöön suunnattu ohje tai ohjeistus. Toteutustapa 

voi olla myös tapahtuman järjestäminen, kuten esitys, näyttely tai konferenssi. Toimin-

nallinen toteutustapa perustuu tutkimuksen tekoon, teoreettiseen tietoon sekä toiminnal-

lisuuteen.  Toiminnallisessa työssä on tärkeintä osata yhdistämään teoreettisen tie-

tomme ammattilaiseen käytäntöön. (Vilka – Asikainen 2003: 9–18, 42.)  

 

Olemme valinneet toteutustavaksi oppaan tekemisen. Kohderyhmä on HIV-positiiviset, 

jotka asuvat Suomessa. Opinnäytetyön tekemisestä pidimme päiväkirjaa. Opinnäytetyö-

päiväkirja on henkilökohtaisen opinnäytetyöprosessin dokumentointia. Se oli suurim-

maksi osaksi sanallisessa muodossa, mutta joistakin asioista pidimme kirjaa muun mu-

assa Telegramissa ja WhatsAppissa. Siellä pohdimme aikatauluja, suunnitelmia, tapaa-

misia, sekä keräsimme erilaisia vinkkejä liittyen työhömme. Sen lisäksi pidimme tallessa 

kaikki opinnäytetyötä koskevat sähköpostikeskustellut. Päiväkirja auttaa muistamaan 

koko työn prosessi ja tukee raportointi tekemistä. (Vilka – Asikainen 2003: 19–22.) 

 

Opinnäytetyömme aineisto muodostuu artikkeleista ja tieteellisistä tiedelähteistä, joita 

löysimme erilaisista tietokannoista kuten Medic, Google Scholar, Arto, CyberLeninka, 

PubMed, CINAHL ja MedicPlus. Lisäksi haimme tietoa Duodecim terveyskirjastosta, Ter-

veyden ja hyvinvoinninlaitoksen verkkosivustolta, amerikkalaisen valtion terveys- ja asia-

kaspalvelun verkkosivulta sekä lääketieteellisistä kirjoista. Löysimme myös venäjänkie-

lisiä tieteellisiä artikkeleita. Saimme opinnäytetyömme ideaa yhdestä australialaisesta 

valtion oppaasta "Myths and realities. Responding to arguments against vaccination. A 

guide for providers", joka käsittelee vaikeita kysymyksiä rokotteista.  
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7. Työn toteutus  

 

Jokainen työ tai projekti alkaa ideasta. Sen jälkeen pohditaan, onko sellaiseen ideaan 

tarvetta. Työn tekemisessä ensisijaisesti pitää ajatella kenelle se on tarkoitettu ja kuka 

on hyödynsaajaa. Opiskelemme sairaanhoitajiksi, siinä työssä päätavoitteena on asiak-

kaiden etu ja hyvinvointi. (Kettunen 2003: 41.) 

 Suunnitelma, aikataulu ja työn eteneminen 

 

Syksyllä 2017 opinnäytetyömme alkoi siitä, kun saimme luvan tehdä kyseisestä aiheesta 

opinnäytetyötä. Sitten aloimme suunnittelemaan ja rajaamaan opinnäytetyön aihetta. 

Sen jälkeen sovimme aikatauluista ja tapaamisista ja aloimme kirjoittamaan suunnitel-

maa opinnäytetyöstä. Sovimme myös tapaamisia ohjaavan opettajan kanssa, jolta 

saimme kysyä vaikeita kysymyksiä, joita on tullut matkan varrella. Kun suunnitelma oli 

hyväksytty, siirryimme tekemään varsinaista opinnäytetyötä. Lopuksi kirjoitimme siitä ra-

portin.  

 

Löysimme internetistä englanninkielisen rokotusoppaan "Myths and realities. Respond-

ing to arguments against vaccination. A guide for providers". Opas on tehty Australiassa, 

Australian asukkaiden koskevien tilastojen pohjalta. Opas on päivitetty viimeksi vuonna 

2013. Ideana oli laatia samalla periaatteella oleva opas käytettäväksi Suomessa. Kui-

tenkin huomasimme, että Suomessa on olemassa monia lähteitä, joissa on jossain mää-

rin kirjoitettu tästä aiheesta. Tällöin päätimme vaihtaa aiheen. Ohjaavalta opettajalta 

saimme idean tehdä venäjänkielisen rokotusoppaan. Olimme jo alkaneet tekemään sitä, 

kunnes saimme tietää, että THL on tekemässä vastavanlaisen oppaan. Joten jouduimme 

vaihtamaan taas aiheen. Monien ideoiden jälkeen päädyimme tekemään rokotus- ja mat-

kaoppaan HIV-positiivisille. Kysyimme monelta eri tahoilta tarvitsevatko he kyseistä 

opasta. Saimme sähköpostitse myönteisen vastauksen Positiivistet ry:lta. He myös lu-

pasivat julkaista ja jakaa oppaamme. Sovimme sen jälkeen tappamiseen Sini Pasasen 

kanssa, joka on organisaation toiminnanjohtaja. Tapaamisessa puhuimme oppaan sisäl-

löstä ja ulkoasusta sekä aikataulusta. Tapaamisen jälkeen ylläpidimme yhteyttä sähkö-

postitse. Olemme myös koko ajan yhteydessä ohjaavan opettajan kanssa.  
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 Oppaan laatiminen  

 

Toteutusvaiheessa aloimme tekemään oppasta. Sen laatimiseen katsoimme ohjeet kir-

jasta ”Potilasohjeet ymmärrettäviksi: opas potilasohjeiden tekijöille”. Kirjan mukaan poti-

lasohjeen olisi hyvä olla selkeä, asiallinen ja ytimekäs. Meidän tavoitteena oli laatia sel-

lainen opas, joka olisi ymmärrettävä ja sisällöltään selkeä. Opas on laadittu nimenomaan 

HIV-positiivisille, joten on tärkeää, että oppaassa kirjoitetut asiat ovat merkityksellisiä ja 

samalla yksinkertaisia lukea. (Torkkola – Heikkinen – Tiainen 2002: 18.) 

 

Yhteistyökumppanimme on Positiiviset ry. Oppaan suunnittelu alkoi siitä, että tapasimme 

kyseisen organisaation toiminnanjohtajan Sini Pasasen ja keskustelimme asioista, joita 

olisi hyvä olla oppaassa. Sovittuamme oppaan asiasisällöstä, keräsimme aineiston. So-

vimme, että oppaassa aluksi olisi perustietoa rokottamisesta, rokotuksien koostumuk-

sesta, kansallisesta rokotusohjelmasta ja niistä rokotteista, jotka eivät kuulu rokotusoh-

jelmaan. Tämän jälkeen oppaassa kertoisimme, rokottamisesta ja HIV:stä sekä jokaisen 

rokotteen sopivuudesta HIV-positiivisille. Lopuksi oppaassa olisi tietoa matkustamisesta 

HIV-positiivisena. Oppaan sisältö pohjautuu opinnäytetyömme aineistoon. Aineiston ke-

räämisen jälkeen, aloimme suunnitella oppaan rakennetta ja ulkoasua. Ennen oppaan 

laatimisen suunnittelimme taulussa oppaan sisällön ja ulkoasun. (Katso liite 1). 

 

Alkusuunnittelun pohjalta aloitimme oppaan laatiminen PowerPointissa. Aluksi kirjoi-

timme oppaaseen teoriaa, joka suurimmaksi osaksi pohjautuu opinnäytetyöhön. Merk-

kasimme tyhjillä laatikoilla paikkoja, joihin oli tarkoitus laittaa kuvia. Oppaan raakaversio 

lähetimme tarkistamaan sekä opettajalle että Positiiviset ry:lle. 

 

Seuraavassa vaiheessa aloitimme suunnittelemaan graafisen osuuden. Siihen meni yl-

lättävän paljon aikaa, koska meillä ei ole aiempaa kokemusta graafisesta suunnittelusta 

sekä toteutuksesta. Otimme yhteyttä LumoLink Digital Oy:n, ja pyysimme ammattiapua. 

Keskustelimme graafisen suunnittelijan kanssa oppaan ulkonäöstä. Hän toteutti meidän 

suunnitelman. Kokonaisuudessa oppaan viimeistely kesti muutama viikko. Valmis opas 

(katso liite 2) lähetämme Positiiviset ry:n. Alkusuunnitelman mukaan he julkaisevat op-

paan omalla verkkosivulla (www.positiiviset.fi) sekä painattavat paperiversiona.  

 

 

 

 

http://www.positiiviset.fi/
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8. Pohdinta 

 

 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Opinnäytetyömme luotettavuutta lisäävät seuraavat asiat: runsas suomenkielisten ja 

kansainvälisten lähteiden määrä, joista keräsimme tietoja; ammattialan liittyvien käsittei-

den ja termien selittäminen, tekstin rakenne ja johdonmukaisuus, kriittinen suhtautumi-

nen lähteisiin sekä lähteiden vertailu. Pyrimme koko prosessin ajan olemaan puolueet-

tomia sekä kirjoittamaan tekstin luotettavien lähteiden perusteella. Käsiteltäessä kan-

sainvälisiä lähteitä pyrimme olemaan tarkkoja sekä tekstin kääntämisessä että asiasisäl-

lön ymmärtämisessä. Tekstissä erottelimme omat ajatuksemme tutkimusten faktoista.  

Olimme koko ajan yhteydessä HIV asiantuntijoiden kanssa (Positiiviset:ry), joilta olemme 

prosessin aikana saaneet palautetta, informaatiota sekä tukea. (Kuula 2006: 34–35, 61-

62.) 

 

Opinnäytetyössä huomioitiin seuraavat asiat: lähteiden oikeellisuus, tekstin pätevyys, 

lähteiden oikea viittaustekniikka, tarkkavaisuus, rehellisyys sekä avoimuus.  Oppaan te-

kemisen aikana ajattelimme, että haluaisimme lisätä siihen HIV-positiivisen tarinan 

omasta kokemuksestaan. Näin halusimme rohkaista ja antaa tukea, niille jotka kamppai-

levat kyseisetä sairautta vastaan. Kysyimme Sini Pasaselta, tunsiko hän jonkun, joka 

olisi avoin kirjoittamaan itsestään oppaaseen. Saimme yhteyden Tapani Valkoiseen, ja 

hän suostui jakamaan oman elämäntarinaa. Hän teki sen vapaaehtoisesti ja antoi luvan 

sen julkistamiseen nimineen ja kuvineen. Itsemääräämisoikeus sekä yksityisyyden kun-

nioittaminen tukevat työn eettisyyttä. Yksityisyyden rajat riippuvat ihmisestä, tilanteesta 

sekä ihmisen taustasta. Nämä kaikki asiat lisäävät opinnäytetyömme luotettavuutta ja 

eettisyyttä. (Kuula 2006: 34–35, 61-62.) 

 Oman oppimisen pohdinta 

 

Oli erittäin mielenkiintoista ja innostavaa laatia opas ja etsiä teoriatietoa kyseisetä ai-

heesta. Kaikkein mieluisinta oli se, että saimme luvan tehdä oppaan, joka oikeasti tulisi 

käyttöön Positiiviset ry:lle. Koko opinnäytetyön kirjoittaminen vei todella paljon aikaa ja 
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vaivaa, erityisen haastavana pidimme suomen kielellä kirjoittamista, sillä meidän äidin-

kielemme on venäjä. Meidän aiheemme muuttui monia kertoja, jolloin jouduimme kirjoit-

tamaan tekstin alusta.  Kirjoitimme sekä oppaan että opinnäytetyön suurimmaksi osaksi 

aina yhdessä- joko tapasimme kahvilassa tai Skypen kautta. Se, että meillä molemmilla 

oli samanlaiset tavoitteet ja näkemykset opinnäytetyön sekä oppaan tekemisessä, lisäsi 

motivaatiota.  

 

Opinnäytetyön teorian kirjoittamisessa vahvistimme teoriatietojapohjamme aiheista sekä 

opimme etsimään tarvittavia tietoja tietokannoista. Opimme löytämään tieteellisestä 

tekstistä tärkeimmät tiedot ja käyttämään niitä työssämme. Me myös kehityimme suo-

men kielen tieteellisen tekstin kirjoittamisessa ja vaikean tekstin ymmärtämisessä.  

 

Tämän opinnäytetyön myötä tutustuimme moneen eri organisaatioon ja niiden toimin-

taan. Saimme neuvoja, kannustusta ja motivaatiota oppaan tekemisessä Sini Pasaselta 

Positiiviset ry:n toiminnanjohtajalta. Saimme apua suomen kielessä yliopettaja Aino Vuo-

rijärveltä, ohjaava opettaja Anne Nikulalta sekä teologian ylioppilas Toni Mäkelältä.  
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«Matkustaminen tuo iloa arkeen henkilöstä riippumatta. HI-virus vaikuttaa 
matkustamiseen, mutta sen ei tarvitse antaa kahlita kantajaansa. 
Erityisesti matkustettaessa kysymykset rokotteista ovat tärkeitä, ja 
rokotukset ovatkin merkittävä osa sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa. 
HIV-positiivisuus vaikuttaa myös rokottamiseen, eikä aiheesta ole ollut 
saatavilla helposti tietoa suomeksi. Valitettavasti myös virheellinen 
informaatio rokotteista on lisääntynyt voimakkaasti.

Suunnittelimme ja toteutimme oppaan, joka sisältää matkailuun 
ja rokottamiseen liittyvää tietoa erityisesti Suomessa asuvan HIV-
positiivisen näkökulmasta. Opas on tehty yhteistyössä Positiiviset ry:n 
kanssa. Oppaassa annetut ohjeet rokotteista on tarkoitettu suuntaa 
antaviksi ja joidenkin kohdalla poikkeuksia saattaa ilmetä.

Muista aina konsultoida lääkäriä tai terveydenhoitajaa kaikissa 
rokottamiseen liittyvissä asioissa ennen matkaa tai rokotusten 
ottamista. Muista mainita kaikista perussairauksistasi!

Tämä opas on osa ammattikorkeakoulu Metropolian sairaanhoitaja-
opiskelijoiden opinnäytetyötä. Opinnäytetyö on luettavissa THESEUS-
tietokannasta nimellä: «Rokotus- ja matkailuterveysopas HIV-positiivisille.»

Valmistuvat
Sairaanhoitajaopiskelijat (AMK)
Anastasia Daniliants & Katerina Mäkelä 

Esipuhe
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pyysin infektiolääkäriltä aina todistuksen lääkkeitä varten. Koskaan 
lääkkeistä ei ole kysytty mitään, niin todistuskin on ollut viime aikoina 
mukana vain silloin kun se on sattunut muistumaan mieleen. 

Lääkityksen alussa lääkärit teroittivat mieleen, kuinka 
tärkeää on noudattaa tarkasti lääkkeiden annostusohjeita. 

Kerran mökkimatkan kesken tajusin, että olin unohtanut lääkkeet 
kotiin. Koko viikonloppu meni mönkään, kun huolehdin vain lääkkeistä ja 
palasimme kotiin ennen suunniteltua. Nyt tiedän, ettei mitään dramaattista 
tapahdu muutaman päivän tauon takia. Tärkeintä on, ettei ota mitään 
puolikkaita annoksia. Pidemmälle matkalle lähtiessäni tarkistan useaan 
kertaan, että mukana on riittävä määrä lääkkeitä käsimatkatavaroissa.
Matkoilla HIV-positiivisuus muistuu nykyään mieleen yhtä harvoin kuin 
kotona. 

Diagnoosin jälkeen olen ehkä hieman paremmin huolehtinut 
yleiskunnosta ja esimerkiksi tarkemmin käsihygieniasta, etten 
saisi flunssaa tai muita sairauksia. 

Matkalla pyrin valitsemaan ruuat niin, etteivät ne aiheuttaisi vatsan 
kanssa ongelmia. Jokaista kulkukissaa ja katukoiraa en myöskään rapsuta 
korvan takaa. HIV on yleisinfektio ja toimivasta lääkityksestä huolimatta 
jokainen muu sairastettu sairaus kuormittaa vielä lisää kehoa. Otan joka 
vuosi influenssa - kausirokotteen. HIV-tartunnan saaneelle rokote on 
ilmainen ja sen saa hoidettua infektiopolikäynnin yhteydessä. Myös A- 
ja B-hepatiitin yhteisrokote on ilmainen miehille, joilla on seksiä miesten 
kanssa.

Monilla ihmisillä on jotain sairauksia. Jos olisin nuorempi, niin 
ehkä pillerirasian näpeltäminen aamiaisella kiinnittäisi huomiota 
kanssamatkustajissa, mutta muuten en näe HIV:ssä mitään erikoista. Oma 

Positiivista matkustamista.

“Sain HIV-diagnoosin 2000-luvun 
alkupuoliskolla. Seuraavana päivänä, 
kun olin saanut varmistusnäytteen 
positiivisen tuloksen, lähdin 
messumatkalle Moskovaan.

Muistan, että kävellessäni 
Arbatin kävelykadulla tunsin olevani 
jokin kummajainen kuukävelyllä.

Itse messuista ei jäänyt juuri mitään mieleen. Diagnoosin aiheuttaman 
alkujärkytyksen jälkimainingeissa kävin moikkaamassa entisiä 
työkavereitani ja mielessäni jätin heille jäähyväisiä. Pian ymmärsin, etten 
minä tähän kuole. HIV on arkipäiväistynyt elämässäni ja tunnen, ettei se 
tee minua muita oudommaksi. 

Venäjälle tosin en enää pääsisi töihin, sillä työlupaa varten 
tarvitaan edelleen HIV-todistus. Sikäli jäähyväiset kollegoille 
olivat paikallaan.

Muillakin mailla on matkustusrajoituksia HIV-positiivisille. Tässä 
oppaassa on tietoa rajoitteista. Omaan matkustamiseeni rajoitteilla ei ole 
ollut juuri merkitystä, koska minua kiinnostavat lähinnä kaupunkilomat 
Euroopassa. Vuonna 2010 aloin syömään HIV-lääkkeitä. Nykyään lääkitys 
aloitettaisiin heti diagnoosin jälkeen, mutta tuohon aikaan odotettiin 
auttajavalkosolujen määrän putoamista tietylle tasolle ennen lääkityksen 
aloittamista. 

Siitä lähtien HI-viruksen määrä on sen verran pieni, ettei sitä pysty 
mittaamaan. Ensimmäisille matkoille lääkityksen aloittamisen jälkeen 
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lääkkeeni vaatii tietyn määrän ruokaa nautittavan samalla kun sen ottaa. 
Muuten lääke ei imeydy kunnolla. Se vaatii hieman suunnitelmallisuutta 
ruokailun ja päivärytmin suhteen. Matkustaminen on mukavaa 
positiivisenakin. Matka jatkuu.”

Tapani Valkonen, 
Positiiviset Ry:n projektikoordinaattori ja seksuaalineuvoja

Rokotukset
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• Rokottaminen on terveydenhoidollinen toimenpide, 
jossa elimistö altistuu sairauden aiheuttajalle siten, että 
elimistö saa vastustuskyvyn kyseistä taudinaiheuttajaa 
vastaan.

• Rokottaminen on yksi hyödyllisimmistä 
lääketieteellisistä keksinnöistä. Ne ovat paras tapa 
ennaltaehkäistä monia vakavia sairauksia.

• Rokotusten ansiosta sairauksia pystytään jopa 
hävittämään.

Miksi rokotuksia tarvitaan? Lue lisää tästä:

https://bit.ly/2OPkZqG

Rokotteiden koostumuksesta lisää täällä:

https://bit.ly/2RAq8S5

• Rokotteissa on vaikuttavia aineita (antigeenejä). Niiden 
ansiosta elimistön immuunijärjestelmä oppii erottamaan 
taudinaiheuttajat ja taistelemaan niitä vastaan.

• Rokotteissa on apuaineita. Niiden avulla saadaan:

1. rokotteelle sopiva koostumus
2. rokotteelle parempi immuunivaste
3. rokotteelle pidempi säilyvyys

• Rokotteen   suoja kestää   muutamasta   vuodesta elinikään. 
Kesto riippuu rokotteesta  ja ihmisen vastustuskyvystä.

Miksi rokotetaan? Mitä rokotteissa on ja kuinka 
kauan rokotussuoja kestää?
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Kansallisen rokotusohjelman tavoite on suojata Suomessa 
asuvia sellaisilta sairauksilta, jotka ovat rokotuksilla 
estettävissä. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia.

1. Lasten ja nuorten rokotusohjelma (ks. THL-
verkkosivulta) 
https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/
lasten-ja-nuorten-rokotusohjelma

2. Aikuisten rokotusohjelma (ks. THL-verkkosivulta) 
https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/
aikuisten-rokotusohjelma 

Aikuisten rokotusohjelmaan kuuluvat seuraavat rokotteet:

• Kurkkumätä-jäykkäkouristus-hinkuyskärokote (dtap)

• Kurkkumätä-jäykkäkouristusrokote (dT)

• Poliorokote (IPV)

• Tuhkarokko-,sikotauti- ja vihurirokkorokote (MPR)

• Influenssarokote

Muista, että joitakin lapsuus- ja nuoruusiässä annettuja 
rokotuksia tehostetaan aikuisiässä!

Mistä saan rokotuksia?
Perusterveydenhuollosta, esimerkiksi terveyskeskuksesta 

tai yksityiseltä lääkäriasemalta. Rokotuksiin, jotka eivät kuulu 
kansalliseen rokotusohjelmaan, tarvitaan resepti.

• Japanin aivotulehdusrokote

• Keltakuumerokote

• Kolerarokote

• Lavantautirokote

• Meningokokkirokote

• Vyöruusurokote

• Puutiaisaivotulehdusrokote

• Vesikauhurokote (rabiesrokote)

Listassa mainitut rokotteet eivät kuulu kansalliseen 
rokotusohjelmaan joten sinun on maksettava itse kyseiset 
rokotukset. Jos kyseessä on työmatka, työnantajan velvollisuus 
on maksaa työntekijän matkailurokotukset.

Kansallinen rokotusohjelma Muita rokotuksia

Lue lisää näistä rokotteista tästä:

https://bit.ly/2ysYpdw
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HIV-positiivisten tulee huomioida rokottamisesta 
erityisesti kolme (3) asiaa:

1. Sairauden myötä tarve rokottaa on suurempi, sillä HI-
viruksen takia immuniteetti saattaa olla heikompi.

2. Heikentyneen immuniteetin takia kaikki rokotteet eivät 
välttämättä toimi halutulla tavalla.

3. Joissain tapauksissa rokotteet eivät ole turvallisia ja 
ne voivat aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä.

Suurin osa Suomessa yleisesti käytössä olevista rokotteista 
on turvallisia ja suositeltavia HIV-positiivisille. On kuitenkin 
olemassa myös rokotteita, joita suositellaan vain tietyissä 
tapauksissa sekä rokotteita, jotka ovat kokonaan kiellettyjä.

Yleisohjeena voi sanoa, että inaktiiviset (eivät sisällä elävää 
virusta/bakteeria) rokotteet ovat turvallisia HIV-positiivisille 
eivätkä aiheuta ongelmia. Rokotteita, jotka sisältävät eläviä 
taudinaiheuttajia, tulisi pääsääntöisesti välttää, ellei lääkäri 
toisin kehota.

Rokottaminen & HIV Yleiset rokotussuositukset
HIV-positiivisille

Lue lisää tästä:

https://bit.ly/2QDdO2i

Suositellaan
• Hepatiitti B -rokote

• Influenssarokote

• Meningokokkirokote (ACWY)

• Pneumokokkirokote

• Jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokote

• HPV-rokote (papilloomavirusrokote naisille)

Riippuu tilanteesta
• Vesirokkorokote 

• Hepatiitti A -rokote

• MPR-rokote (tuhkarokko, vihurirokko, sikotauti)

• Meningokokkirokote (B) 

• Hib-rokote (Haemophilus influenssan tyyppi b)

• TBE-rokote (punkkirokote)

Ei suositella
• BCG-rokote (tuberkuloosi-rokote)
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• Rotavirusrokote

• Vyöruusurokote

Konsultoi aina lääkäriä tai terveydenhoitajaa ennen 
rokotteen ottamista. Muista mainita HI-viruksesta 
ja mahdollisista muista sairauksista.   

Matkustaminen
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Eri maissa on erilaisia 
vaatimuksia ja   suosituksia 
matkailijoille rokotuksiin liittyen.

HIV-positiivisille suositellaan 
inaktiivisia rokotteita. Mikäli 
inaktiivisen rokotteen saaminen 
on lääketieteellisistä syistä 
mahdotonta, tulisi tästä hankkia 
lääkärintodistus. Useimmat maat 
hyväksyvät sen. 

Joillakin HIV-lääkkeillä on 
yhteisvaikutuksia malarianesto-
lääkkeiden kanssa. Muista 
keskustella lääkityksestä lääkärin 
kanssa, jos olet menossa 
maahaan jossa esiintyy malariaa.

Ennen matkan alkua matkailijan tulisi maakohtaisten 
rokotusten lisäksi varmistaa, että perusrokotukset (s. 10 ) ovat 
voimassa. Niiden lisäksi kannattaa hankkia rokotteet hepatiitti 
A:ta ja B:ta vastaan matkakohteesta riippumatta. 

Positiivisena matkustaminen

Maakohtainen luettelo rokotuksista:

https://wwwnc.cdc.gov/travel/

Lue lisää: 

https://bit.ly/2CwKnvD

• Ota säännöllisesti käytettäviä lääkkeitä riittävästi 
mukaan. Varaa lääkkeitä matkalle suunnitellun tarpeen lisäksi 
kahden viikon annos.

• Kaikki lääkkeet kannattaa kuljettaa käsimatkatavaroissa 
alkuperäispakkauksissa.

• Lääkevalmisteiden kauppanimet saattavat olla 
maakohtaisia. Kannattaa selvittää lääkkeiden vaikuttavien 
aineiden nimet. 

• Ota matkalle lääkereseptien lisäksi lääkärin 
allekirjoittama englanninkielinen lista käytetyistä lääkkeistä. 

• Monissa maissa lääkkeiden maahantuonnissa on 
rajoituksia. Niistä löytyy yleensä tietoa esimerkiksi kohdemaan 
tullin verkkosivuilta tai kohdemaan suurlähetystöstä.

• Reseptilääkkeissä ja lentolipuissa täytyy olla sama nimi.

Ulkomaanmatka, lentäminen 
ja lääkkeet
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Ota yhteyttä lääkäriin tai terveydenhoitajaan ennen 
matkaa, jotta paras rokotussuoja ja muut terveyden kannalta 
tärkeät asiat saadaan varmistettua. Huomioi rokotukset 
matkabudjetissasi.

Lääkäriin/terveydenhoitajalle kannattaa varata aika jo 2–3 
kuukautta ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus ja selvitä sen kattavuus. Jos sinulla 
ei vielä ole matkavakuutusta, kannattaa se ehdottomasti 
hankkia. Vakuutusyhtiön puhelinnumero kannattaa ottaa 
talteen hätätilanteita varten.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin voi tilata ilmaiseksi 
netistä Kelan sivuilta. Sen avulla pääsee julkiseen sairaanhoitoon 
(EU/ETA-maat sekä Sveitsi). 

Matkoilla kannattaa varautua muun muassa kuumeeseen, 
hyönteisten puremiin, vatsatautiin, haavoihin ja jalkojen 
hiertymiin. Mukaan kannattaa ottaa matka-apteekki. 
Sinne kannattaa ostaa lääkkeitä yleisimpiä sairauksia ja 
perussairauksia varten. Ota omat lääkkeet mukaan sen takia, 
että joissakin maissa jotkut lääkkeet voivat olla väärennöksiä.

Lääkereseptit täytyy olla käsimatkatavaroissa, silloin ne 
löytyvät helposti esimerkiksi tullissa tai turvatarkastuksessa.

• Juo pullovettä, jos olet epävarma hanaveden laadusta
 ◦ Saastunut vesi tai hanavesi  voi aiheuttaa turistiripulin 

sekä levittää A-hepatiittivirusta.
• Noudata hyvää käsi- ja wc-hygieniaa

 ◦ Hygieniaan tulee kiinnittää erityishuomiota, sillä HI-
viruksen takia riski suolistotulehduksen tai suolistoparasiitin 
saamiseen kasvaa.

• Käytä kondomia
 ◦ Kondomi on ainoa keino suojautua sukupuolitaudeilta.

• Suojaudu hyönteisiltä
 ◦ Hyönteiset voivat levittää mm. 

puutiaisaivotulehdusta, malariaa, keltakuumetta, 
denguekuumetta ja Japanin aivotulehdusta. Suojaudu 
vaatteilla, hyönteiskarkotteilla ja suojaverkolla.

• Infektioiden ehkäisy
 ◦ Tartuntoja voi saada mm. lääketieteellisten 

toimenpiteiden, onnettomuuksien, verensiirtojen, 
likaisten ruiskujen, suojaamattoman seksin, akupunktion, 
tatuointivälineiden tai lävistysten kautta.

• Käytä aurinkosuojaa
 ◦ Käytä aurinkolaseja ja aurinkosuojaa. Parhaan UV-

suojan saat vaatetuksella.
• Säilytä samat lääkkeenottoajat

 ◦ Aikavyöhykkeeltä toiselle siirryttäessä tulisi säilyttää 
samat lääkkeenottoajat kuin maassa, jossa lääkkeiden 
ottaminen on aloitettu

Ennen matkaa Matkan aikana
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Matkailijoiden rokotukset
HIV-positiivisille

Suositellaan
• Hepatiitti B -rokote

• Hepatiitti A -rokote

• Kolerarokote

• Rabiesrokote 

• Puutiaisaivotulehdusrokote

• Japanin aivotulehdus -rokote

• Meningokokkirokote (ACWY)

Riippuu tilanteesta
• Poliorokote

• Lavantautirokote

• Keltakuumerokote

Ei suositella
• BCG-rokote (tuberkuloosi-rokote)

Konsultoi aina lääkäriä tai terveydenhoitajaa ennen rokotteiden 
ottamista. Muista mainita HI-viruksesta ja muista mahdollisista 
perussairauksista.

Euroopassa yleensä riittää, että perusrokotukset ovat 
kunnossa. Sellaisiin Euroopan maihin, jotka ovat lähellä muita 
maanosia (esimerkiksi Venäjä, Kypros ja Turkki) voidaan tarvita 
lisärokotuksia kuten Japanin aivotulehdus -rokote tai malarian 
estolääke.

Pohjois-Amerikkaan (Yhdysvallat ja Kanada) ja Uuteen-
Seelantiin, riittävät perusrokotukset.

Aasiaan, Afrikkaan, Oseaniaan, Karibiaan sekä Väli- ja 
Etelä-Amerikkaan tarvitaan yleensä perusrokotteiden lisäksi 
muita rokotteita. Afrikkaan matkustaessa täytyy huomioida 
erityisesti lavantauti, rabies, keltakuume sekä malaria. 
Aasiassa edellä mainittujen tautien lisäksi voi esiintyä myös 
Japanin aivotuledusta sekä koleraa. Oseaniassa enimmäkseen 
esiintyy lavantautia, mutta joillain alueilla esiintyy myös 
Japanin aivotulehdusta, malariaa ja keltakuumetta.

Ennen Etelä- ja Väli-Amerikkaan sekä Karibiaan 
matkustamista tulisi ottaa lavantautirokote, keltakuumerokote 
ja joskus malarian estolääke. 

Rabiesrokotetta suositellaan maasta riippumatta, jos 
oleilee paljon alueilla, joilla on riski tulla eläimen puremaksi.

 Muista tarkistaa maakohtaiset rokotussuositukset 
ennen matkaa!
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Maankohtaisista rokotetiedoista lue lisää tästä:

https://bit.ly/2h23xKz

Useat maat asettavat HIV-positiivisille jonkinasteisia 
matkustus- tai oleskelurajoituksia. Monessa maassa 
maahantulijoilta vaaditaan HIV-testi, jolla pyritään estämään 
HIV-positiivisten maahanpääsy. Alla on luettelo maista, 
jotka asettavat maahanpääsyrajoituksia HIV-positiivisille. 
Lueteltujen maiden lisäksi myös muilla mailla saattaa olla 
matkustamiseen liittyviä rajoituksia HIV-positiivisille. Tarkista 
aina ajankohtainen tilanne ennen matkaa!

 – Andorra: työ- tai oleskelulupaa ei myönnetä.

 – Armenia: laki antaa mahdollisuuden karkotuksiin.

 – Egypti: asumis- tai työlupaa ei myönnetä.

 – Etelä-Korea: HIV-positiivisia ei päästetä maahan. 
Kuitenkin alle kolmen kuukauden oleskelussa HIV-statusta 
ei tarvitse todistaa ellet tarvitse viisumia. Rajalla ei ole HIV-
statusta koskevia tarkastuksia.

 – Georgia: tilanne on epäselvä, terveystarkastukset 
tehdään niille, jotka hakevat oleskelulupaa.

 – Iran: työ- ja oleskelulupaa hakevien ulkomaalaisten tai 
yli kolmeksi kuukaudeksi maahan aikovia ei päästetä maahan.

 – Irak: yli 10 vuorokauden oleskelu edellyttää HIV-testiä.

 – Israel:  HIV-testi vaaditaan ulkomaalaisilta työntekijöiltä.

 – Jemen:  HIV-positiivisia ei päästetä maahan. Kuitenkaan 

HIV-positiivisuuteen liittyvät 
matkustusrajoitukset
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alle 3 kuukauden oleskeluviisumia ei valvota maahantulossa 
eikä oleskelun aikana. Asumis- tai työlupaa hakevien on 
osoitettava HIV-negatiivisuutensa. Määräykset kohdistuvat 
opiskelijoihin, ulkomaalaisiin työntekijöihin, pakolaisiin ja 
maahanmuuttajiin.

 – Jordania: yli kuukauden oleskeluun vaaditaan HIV-
testiä. 

 – Kazakstan: HIV-testi vaaditaan pitempään kuin 3 
kuukautta maassa oleskelevilta, karkotukset ovat mahdollisia.

 – Kirgisia: useamman kuukauden oleskelua varten on 
esitettävä HIV-todistus.

 – Kuwait: pitkäaikaisen oleskelun viisumihakemus 
edellyttää HIV-testiä.

 – Kypros: työ- tai opiskelulupaa hakevilta vaaditaan HIV-
testiä.

 – Libanon: suurlähetystö suosittelee, etteivät HIV-
positiiviset matkustaisivat Libanoniin.

 – Malesia: HIV-testi vaaditaan kuukauden sisällä maahan 
saapumisesta. 

 – Moldova: HIV-testi vaaditaan pidempään kuin 3 
kuukautta maassa oleskelevilta, karkotukset mahdollisia.

 – Oman: kaikki pitkäaikaiset viisumihakemukset 
(työpaikka, asuminen jne.) edellyttävät HIV-testiä. 

 – Papua-Uusi-Guinea: HIV-testi vaaditaan yli 
16-vuotiailta.

 – Päiväntasaajan Guinea: HIV-testitodistusta voidaan 

vaatia turisteilta.

 – Qatar: HIV-testi vaaditaan kaikilta, jotka aikovat jäädä 
yli kuukaudeksi. 

 – Saksa, Baijerin osavaltio: HIV-testi on pakollinen 
pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. 

 – Saudi-Arabia: työ- tai oleskelulupaa hakevien 
ulkomaalaisten on tehtävä HIV-testi.

 – Singapore: HIV-testi on pakollinen yli 30 päivän 
oleskelua varten.

 – Slovakia: oleskelulupaa ei myönnetä HIV-positiivisille. 

 – Solomonsaaret: HIV-testi vaaditaan yli 90 päivän 
oleskelua varten.

 – Syyria: työ- tai oleskelulupaa hakevien ulkomaalaisten 
on tehtävä HIV-testi.

 – Tajikistan: HIV-testi vaaditaan 3 kuukautta ylittävästä 
oleskelusta. HIV-positiivisuus johtaa välittömään maasta 
karkottamiseen. 

 – Taiwan: HIV-testi on suoritettava, jos haluaa viipyä 
pidempään kuin 90 päivää tai hakea asumis- tai työlupaa. 

 – Turkmenistan: viranomaiset epäävät viisumin HIV-
positiivisilta ja karkottavat maasta.

 – Ukraina: HIV-testi vaaditaan 3 kuukautta ylittävästä 
oleskelusta.

 – Unkari: määrittelee HIV:n kansanterveyttä uhkaavaksi 
sairaudeksi, karkotus on mahdollinen.
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 – Uzbekistan: HIV-testi vaaditaan 3 kuukautta ylittävästä 
oleskelusta, mahdollinen karkotus.

 – Valko-Venäjä:  HIV-testit opiskelijoille.

 – Venäjä: HIV-testi vaaditaan ulkomaalaisilta 
työntekijöiltä ja opiskelijoilta. Suomalaisilta vaaditaan HIV-
todistus siinä tapauksessa, kun haetaan viisumia yli kolmen 
kuukauden pituiselle ajalle (käytännössä vain opiskelu- ja työ- 
maahantuloviisumit). Monikertaista vuosiviisumia varten HIV-
todistusta ei enää tarvita.

 – Yhdistyneet Arabiemiirikunnat: Lyhytaikaiset 
turistilomat ovat mahdollisia, mutta HIV-lääkitystä ei voida 
tuoda maahan. Yli 60 päivän oleskeluun matkustajan on 
hankittava viisumi ennen saapumista Arabiemiirikuntaan ja 
sitä ei myönnetä HIV-positiiviselle.

Lue lisää:

http://www.hivrestrictions.org

Oppaassa köytetyt kuvat on ostettu iStock kuvapankista.



Tämä opas on kirjoitettu HIV-positiivisille. Se sisältää 
yleistietoa rokotuksista sekä tarkempaa tietoa matkustamiseen 
liittyvistä asioista ja rokotteista.
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