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Esipuhe

Stakesin ulkomaanavun yksikön ensimmäinen hanke Luoteis-Venäjällä alkoi lähes 15 vuotta sitten. 
Kuluneiden vuosien aikana yksikkömme on ollut mukana aktiivisena toteuttajana lukuisissa sekä 
kahden- että monenkeskisissä hankkeissa, ohjelmissa ja arvioinneissa. Suurimman osan hankkeista 
on rahoittanut Suomen ulkoasiainministeriö, mutta myös Euroopan unioni, Suomen sosiaali- 
ja terveysministeriö, Norjan terveysministeriö ja IFC1 Trust Fund ovat toimineet rahoittajina. 
Kaiken kaikkiaan olemme soveltaneet osaamistamme yli 20 eri hankkeessa. 

Kansainvälinen toimintamme edellyttää jatkuvaa globaalin terveystilanteen ja muutosten 
seurantaa. Vuosituhannen vaihteen jälkeen hiv-kysymysten systemaattisempi seuranta nähtiin 
tarpeelliseksi ja vuonna 2004 perustettiin yksikköömme hiv/aids ryhmä. Ryhmän tavoitteena 
on lisätä Stakesin osaamista hiv-kysymyksistä, koota tietoa ja luoda kontakteja sekä kansallisiin 
että kansainvälisiin toimijoihin. Stakesin ulkomaanavun yksikön asiantuntijuutta on arvostettu 
myös ulkoministeriössä, mistä osoituksena jo usean vuoden ajan jatkunut asiantuntijasopimus 
hiv-kysymyksissä. Asiantuntijamme toimivat aktiivisesti myös Suomen hiv-toimijoista koostu-
vassa verkostossa. 

Ensimmäisen hiv/aids tematiikkaan liittyvän kirjan ”Being positive  Perspectives on  HIV/
AIDS in the EU´s  Northern Dimension and Finland’s Neighbouring Areas” yksikkömme julkaisi 
vuonna 2002. Moni asia on muuttunut kuluneiden kuuden vuoden aikana.  Myös lähialueillamme 
on havahduttu hiv/aids -ongelmiin ja niistä on alettu keskustella julkisesti. Vuosituhannen alussa 
lähialueyhteistyön määrärahat olivat kasvussa ja toimintaa laajennettiin. Tällä hetkellä näyttää 
siltä, että sosiaali- ja terveyssektorin määrärahat ovat merkittävästi pienenemässä ja toiminta 
vastaavasti supistuu. Tästä huolimatta tartuntatauteihin liittyvä yhteistyö on todettu niin tär-
keäksi, että se tullee jatkumaan muun toiminnan supistuessa. Stakesin ja Kansanterveyslaitoksen 
yhdistyessä vuoden 2009 alussa uuden Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hiv-osaaminen 
on entistäkin monipuolisempaa. Fuusio luo kansainväliselle hiv-työllemme uusia näköaloja ja 
mahdollisuuksia. 

Tähän Stakesin Työpapereita -sarjan artikkelikokoelmaan on koottu Luoteis-Venäjällä toi-
mivien suomalaisten ja venäläisten asiantuntijoiden näkökulmia hiv/aids-kysymykseen liittyen. 
Toivomme, että artikkelit tuovat lukijalle uusia näkökulmia. 

Jutta Immanen-Pöyry
Tulosjohtaja 
Stakesin ulkomaanavun yksikkö

�	 International	Financial	Corporation	/	World	Bank.
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Johdanto

Tämän artikkelikokoelman tarkoituksena on kuvata hiv/aids tilanteen kehittymistä ja siihen 
liittyviä ilmiöitä ja muutoksia Luoteis-Venäjällä viime vuosien aikana. Hiv/aids-kysymyksistä kes-
kustellaan nykyään myös Venäjällä avoimemmin kuin vielä vuosituhannen alussa, mutta edelleen 
liian vähän. Tässä artikkelikokoelmassa pyritään tuomaan esiin myös sellaisia sensitiivisempiä 
hiv-tematiikkaan liittyviä kysymyksiä, jotka usein jäävät vähemmälle huomiolle. Kokoelmaan on 
sisällytetty artikkeleita koskien hiv-positiivisten naisten raskautta, miesten välistä seksiä, naisiin 
ja miehiin kohdistuvaa väkivaltaa ja hiv-positiivisten tilannetta vankilassa. Artikkeleissa pohdis-
kellaan myös yleistä suhtautumista hiv/aids problematiikkaan, asenteiden hidasta muuttumista 
sekä ennaltaehkäisevän toiminnan ja tiedon jakamisen merkitystä. 

Tämä julkaisu on kokoelma venäläisten yhteistyökumppaneittemme ja suomalaisten asian-
tuntijoiden puheenvuoroja. Suurin osa artikkeleista kuvaa konkreettisten hankkeiden etenemistä 
ja tuloksia, mutta joukossa on myös koskettava kuvaus hiv-positiivisten naisten elämästä Pieta-
rissa. Artikkeleita ei ole pyritty tasapäistämään ja asettamaan tiettyyn muottiin, vaan jokainen 
kirjoittaja on saanut vapauden kertoa asiasta omalla tavallaan. Toimituskunta on pyrkinyt säi-
lyttämään käännetyissä artikkeleissa mahdollisimman tarkkaan niiden alkuperäisen tunnelman. 
Artikkelikokoelma tullaan julkaisemaan venäjänkielisenä vuoden 2009 alussa. 

Julkaisua ei ole jaettu erillisiin osiin, mutta artikkelien sijoituksessa ajatuksena oli siirtyä 
tieto-osuuden kautta henkilökohtaisempiin kuvauksiin. Loppuun sijoitettiin lyhyen historiallisen 
katsauksen sisältävä artikkeli hiv/aids ohjelman toteutumisesta Barentsin alueella. 

Marja Anttilan artikkelissa ”Hiv epidemian nykykuva Luoteis-Venäjällä” annetaan perus-
tietoa epidemiologisesta tilanteesta Luoteis-Venäjälllä 2000-luvulla. Ruiskuhuumeiden käyttö on 
edelleen tärkein tartuntatie mutta tilastojen mukaan seksikontaktin kautta tapahtuva tartunta on 
lisääntymässä. Hiv-tartunnan saaneet ovat Venäjällä nuoria; vuoden 2007 lopussa 75 % rekiste-
röidyistä hiv-positiivisista oli 15–30-vuotiaita. Huolimatta Venäjällä aloitetusta aktiivisesta anti-
retroviraalisesta hoidosta, yhteiskunnallinen syrjäytyminen ja syrjintä estävät kaikkia tartunnan 
saaneita pääsemästä hoidon piiriin.

Natalja Utrovskaja kuvaa koskettavalla tavalla oman kokemuksensa kautta tutustumista toi-
siin hiv-positiivisiin naisiin ja ystävyyden syntymistä samassa elämäntilanteessa olevien naisten 
välille. Utrovskaja kirjoittaa ”me olemme kaikki tietysti hyvin erilaisia, mutta meitä yhdistää yksi 
erityinen tapahtuma:… Saimme tietää olevamme hiv-positiivisia”. Utrovskaja kuvaa tilanteita, 
joita me kaikki elämme, mutta tuo niihin eri ulottuvuuden ja näkökulman. Artikkelista nousee 
selkeästi esille ymmärtämisen, hyväksymisen ja ystävyyden merkitys ihmiselle, joka on saanut 
hiv-tartunnan.

Hiv-tartunnan siirtyminen äidiltä lapselle on Marja Anttilan toisen artikkelin aihe. Venäjällä 
ei ole vielä päästy samaan tilanteeseen kuin Länsi-Euroopassa, jossa ehkäisevin toimenpitein 
vastasyntyneiden tartunnat on saatu lähes häviämään. Tilastojen mukaan 63 % venäläisnaisista 
on saanut hiv-tartunnan seksuaaliteitse, joka merkitsee myös hiv-postiivisten, raskaana olevien 
naisten määrän lisääntymistä. Usein tartunta todetaan vasta äitiysneuvolassa. Anttila korostaa 
artikkelissaan tiedon ja neuvonnan merkitystä sekä hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyssä että tar-
tunnan saaneille hoitoon ohjauksessa.

Lidia Šubtšinskajan artikkeli ”Naiset ja hiv-epidemia Murmanskin alueella” käsittelee Venä-
jällä yhä ajankohtaisemmaksi tulevaa ongelmaa eli naisten hiv-tartuntojen kasvua. Šubtšinskajan 
mukaan vuodesta 2004 alkaen Murmanskin alueen hiv-epidemialla on nuoren naisen kasvot: 
alueen hiv-positiivista naisista yli 80% on nuoria 15–29-vuotiaita naisia. 
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Minna Sinkkonen käsittelee artikkelissaan vähemmän tutkittua, mutta laajasti esiintyvää 
ilmiötä − seksuaalista väkivaltaa ja sen muotoja. Sinkkonen nostaa esille myös miehiin ja poikiin 
kohdistuvan seksuaalisen väkivallan sekä seksiin pakottamiseen liittyvän lisääntyneen hiv-infek-
tion tarttumisriskin. Amnesty Internationalin tutkimuksiin viitaten todetaan lähisuhdeväkivallan 
keskeisen syyn Venäjällä löytyvän naisten ja miesten epätasa-arvoisesta suhteesta. Lisäksi kodeis-
sa, kouluissa, työpaikoilla, kaduilla, armeijassa ja sodan aikana, vankiloissa ja poliisin suojissa 
tapahtuvasta miehiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta ja raiskauksista ei ole luotettavaa 
tietoa. Miehet ovat lisäksi vielä naisiakin haluttomampia ilmoittamaan tapauksista poliisille tai 
muulle taholle. 

Hivin leviämiseen ja tiedottamiseen liittyviä kysymyksiä ja haasteita pohtii Ksenia Glebova 
artikkelissaan ”Hiv-infektio koettelee edelleen Karjalan nuoria: Aidsin vähättely käy kalliiksi”. 
Karjalassa hiv-tartunnat ovat vakaassa kasvussa ja – samoin kuin Murmanskin alueella – tartunnan 
saaneet ovat useimmiten nuoria. Lähes 65 % hiv-tartunnan saaneista on 20–30-vuotiaita nuoria.  
Glebovan haastattelemat karjalaiset asiantuntijat ovat yhtä mieltä tämän ilmiön syistä: keskustelun 
ja tiedottamisen riittämättömyys, ehkäisyvälineiden heikko saatavuus ja ennaltaehkäisevän työn 
puutteellisuus. Tilanteen parantamiseen tarvittaisiin pikaista, nuorille suunnattua tietoiskua.

 Fjodor Bailuk ja Natalia Jegorova kertovat artikkelissaan ”Matalan kynnyksen tukikeskuksen 
toimintaa Murmanskin alueella” muutaman viime vuoden aikana tapahtuneesta tukikeskus ”Do-
verie” toiminnan käynnistämisestä ja tuloksista. Bailuk ja Jegorova mm. kuvaavat hiv-tartuntojen 
tartuntatavan muuttumista alueella ja tukikeskuksen päätoimintamuotoja. Tukikeskus tarjoaa 
neuvontaa varsinaisten asiakkaiden (mm. huumeiden käyttäjiä, hiv-positiivisia, prostituoituja) 
lisäksi heidän läheisilleen ja perheenjäsenilleen. Tukikeskuksen kävijämäärä kasvaa kuukausittain, 
joka kuvaa maksuttomina ja nimettöminä tehtävien hiv-infektion ja virushepatiitin pikatestien 
sekä neuvontapalvelujen tarpeellisuutta. 

Hiv-positiivisten vankien elämän muuttumista parempaan suuntaan kuvaa Elena Ermolina 
artikkelissaan ”Rakasta lähimmäistäsi – hiv-positiiviset Arkangelin vankiloissa”. Norjan tukema 
hanke on järjestänyt vankilan henkilökunnalle ja kaikille vangeille suunnattua koulutusta hiv-tie-
touden parantamiseksi sekä ennaltaehkäisy-, terveys- ja neuvontapalveluja. Ermolina arvioi, että 
hankkeen toiminnan tuloksena hiv-positiivisten vankien kohtelu Arkangelin alueen vankilassa on 
parantunut selvästi. Heidän terveydentilaansa seurataan, heitä ei enää eristetä muista vangeista 
ja he saavat nykyisin osallistua kaikkiin vangeille järjestettyihin toimintoihin. 

Anneli Milén nostaa artikkelissaan ”Hiv, homoseksuaalisuus ja Venäjä” esille homoseksu-
aalisuuden ja hivin lisäksi harvemmin esille tulevan MSM (men having sex with men) miesten 
ryhmän. Milén korostaa, että vaikka MSM miehet ovat suhteellisen pieni ryhmä, se ei ole mer-
kityksetön. Useilla MSM miehillä on suhde sekä mieheen että naiseen, joka tekee heistä yhden 
niistä silloista, joiden kautta hi-virus leviää valtaväestöön. Milén toteaa, että Venäjällä asenteet 
homoseksuaalisuutta kohtaan ovat muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta 
muutos on hidasta. Milen peräänkuuluttaa hiv-valistuksen ja testien lisäämistä sekä niiden saa-
tavuuden parantamista. 

Aleksei Kovelenovin, Igor Uljukinin, Oleg Bogatšovin, Svetlana Semikovan, Nikolai Štšerbakin 
ja Oleg Bogatinin laatima artikkeli ”Hiv-infektioiden ennaltaehkäisy ja hoito Leningradin alueella” 
kuvaa Aids-keskuksen toimintaa ja haasteita. Keskus perustettiin vuonna 2001 ja se mm. tukee 
piirien lääkäreitä heidän työssään hiv-positiivisten kanssa, järjestää tiedotus- ja keskusteluti-
laisuuksia väestölle sekä suunnittelee ja toteuttaa ennaltaehkäisevää työtä muiden toimijoiden 
kanssa. Työhönsä liittyvänä suurimpana ongelmana kirjoittajat mainitsevat sekä asiakkaiden 
heikosta sosiaalisesta asemasta että psykososiaalisesta sopeutumattomuudesta juontuvan hoitoon 
sitoutumisen ongelman. 

Ali Arsalon artikkeli ”Barentsin hiv/aids –ohjelman monitorointi” alkaa lyhyellä katsauksella 
infektiotauteihin liittyvän yhteistyön muotoutumisesta Euroopan pohjoisilla alueilla. Barentsin 
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hiv/aids -ohjelman monitorointimatkoillaan Luoteis-Venäjällä, Arsalo pääsi henkilökohtaisesti 
toteamaan, että muutoksia asenteissa ja ilmapiirissä voi tapahtua myös nopeasti. Hyvillä suhteil-
la paikallisiin toimijoihin, pitkäaikaisella ja johdonmukaisella yhteistyöllä on saavutettu hyviä 
tuloksia. Arsalo antaa kiitosta paikallisille toimijoille innostuneesta työotteesta ja viranomaisille 
tuesta Aids-keskusten toiminnalle. 

Antoisia lukuhetkiä!

Toimituskunnan puolesta
Marja Tuomi
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Luoteis-Venäjän liittovaltiopiiri

Venäjän federaatio koostuu 89 hallinnollisesta ja alueellisesta yksiköstä. Federaation yksiköitä 
kutsutaan yleisesti alueiksi, mutta muodollisesti ottaen niiden hallinnolliset asemat ja nimet 
saattavat vaihdella (esim. autonominen tasavalta (Avtonomnaya respublika), provinssi (Oblast), 
aluepiiri (Krai) ja autonominen piirikunta (Avtonomnyy Okrug)). Venäjän kaksi suurkaupunkia, 
Moskova ja Pietari on myös luokiteltu federaation yksiköiksi.

Lähde: Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus (CEMAT) Helsingin kauppakorkeakoulu.
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Luoteis-Venäjän liittovaltiopiiri

Presidentti Vladimir Putin esitteli toukokuussa vuonna 2000 uuden aluejaon, jonka perusteella 
Venäjä jakautuu seitsemään liittovaltiopiiriin (Federalnyy okrug). Jaon mukaisesti Luoteis-Venäjän 
federaatiopiiri koostuu yhdestätoista alueesta. Luoteis-Venäjän alueita ovat Pietarin kaupunki, 
Lendingradin alue, Murmanskin alue, Karjalan tasavalta, Kaliningradin alue, Novgorodin alue, 
Komin tasavalta, Arkangelin alue, Vologdan alue, Pihkovan alue ja Nenetsin autonominen pii-
rikunta. Luoteis-Venäjän federaatiopiiri on neljänneksi suurin Venäjän federaatiopiireistä ja se 
kattaa kaiken kaikkiaan kymmenen prosenttia Venäjän maapinta-alasta ja noin kymmenesosan 
Venäjän asukasluvusta. Federaatiopiirin hallinnollinen keskus on Pietarin kaupunki.

Lähde: Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus (CEMAT) Helsingin kauppakorkeakoulu.
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Hiv-epidemian nykykuva Luoteis-Venäjällä
Marja Anttila, Kehittämispäällikkö, Stakes

Hiv-epidemia jatkaa leviämistään Luoteis-Venäjällä ja kytkeytyy edelleen ruiskuhuumeiden 
käyttöön ja siihen liittyviin sosiaalisiin ongelmiin. Valtaosa tartunnan saaneista on huumeiden 
käyttäjiä ja seksityöntekijöitä, mutta uusia tartuntoja ilmenee entistä useammin nykyisten tai en-
tisten huumeiden käyttäjien seksikumppaneilla. Syrjintä ja syrjäytyminen eristävät hiv-tartunnan 
saaneet helposti hoidon piiristä.

Venäjällä on viime vuosina aloitettu aktiivinen antiretroviraalinen hoito tartunnan saaneille, 
mutta epidemian tulevaisuutta muovaa edelleen se, miten riskikäyttäytyvät ja muut haavoittuvim-
mat ryhmät − erityisesti huumeidenkäyttäjät ja heidän seksipartnerinsa − saadaan hoidon piiriin. 
Erityistä huomiota on myös kiinnitetty äiti–lapsi-tartunnan ehkäisyyn ja nuorille suunnattuihin 
ennaltaehkäisyohjelmiin.

Epidemiatilastot

Venäjän federaation Aids-keskuksen mukaan kesäkuuhun 2008 mennessä Venäjällä on rekiste-
röity kaikkiaan 428 154 hiv/aids-tapausta, joista 27 253 on kuollut. Huomattakoon että viralliset 
tilastot eivät Venäjällä − kuten muissakaan maissa − kerro täysin tarkkaan maan hiv-positiivisten 
määrää. YK:n aids-ohjelman UNAIDS:in arvioiden mukaan Venäjällä oli 940 000–1 300 000 hiv-
positiivista vuonna 2007, prevalenssin on arvioitu olevan 1,1–1,6 %.

Tilastot näyttävät selvästi seksikontaktin olevan tartuntaväylänä kasvussa, mikä viittaa epi-
demian siirtymisen myös heteroseksuaaliväestöön. Venäjän hiv-epidemia on muutamilla alueilla 
muuttumassa konsentroidusta, vain riskikäyttäytyjäryhmissä esiintyvästä taudista yleiseen, myös 
valtaväestössä esiintyvään tartuntaan. Kolme Venäjän aluetta on luokiteltu prioriteettialueiksi 
hiv-tartunnan kontrollin ja ehkäisytoimien suhteen: Pietari, Arkangelin alue ja Pihkovan alue. 
Nämä kaikki kuuluvat Luoteis-Venäjään.

Luoteis-Venäjällä todettiin uusia hiv-tartuntoja vuoden 2007 aikana kaikkiaan 7 233. Näistä 
suurin osa oli Pietarissa (4 548) ja Leningradin alueella (1 165). Vuoden 2007 lopussa Luoteis-
Venäjällä oli rekisteröityjä, elossa olevia hiv-positiivisia yhteensä 57 803 (prevalenssi 424/100 000). 
Vastaavasti Suomessa todettiin 184 uutta hiv-tartuntaa vuonna 2007 ja kumulatiivinen elossaole-
vien hiv-positiivisten luku vuoden 2008 alussa oli 1 977 (prevalenssi 20/100 000).

Naisia Luoteis-Venäjän hiv-positiivisista on jo lähes 40 %. Kuten kaikkialla Venäjällä, hiv-
tartunta koskettaa eniten nuoria ikäluokkia; vuoden 2007 lopussa 75 % Venäjällä rekisteröidyistä 
hiv-positiivisista oli iältään 15–30 vuotta. Naiset saavat tartunnan nuorempina kuin miehet.

Nuorten naisten kasvava osuus hiv-tartunnan saaneista tarkoittaa myös sitä, että yhä enem-
män todetaan raskaana olevia hiv-positiivisia naisia. Vuonna 2006 Luoteis-Venäjällä syntyi 706 
ja vuonna 2007 757 lasta hiv-positiivisille äideille. Vuonna 2006 9,6 % näistä lapsista sai hiv-tar-
tunnan raskauden tai synnytyksen aikana. 

Epidemian suuruus vaihtelee alueen eri osissa suuresti. Tätä kuvaa seuraava taulukko, joka 
esittää uusien, rekisteröityjen hiv-tartuntojen määrää Luoteis-Venäjän eri alueilla vuosina 2006 
ja 2007.
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Alue Uudet 
hiv-tapaukset 

v. 2006

Uudet 
hiv-tapaukset

v. 200�

Kasvu/
vähennys

Prevalenssi/
100 000, 
1.1.200�

Pietarin kaupunki 4 450 4 548 +2 ,0% 836

Leningradin alue 973 1 165 +19,7 % 562

Kaliningradin alue 454 501 +10,4 % 462

Murmanskin alue 371 416 +12,1 % 248

Novgorodin alue 96 134 +39,6 % 123

Komin tasavalta 147 134 -8,8 % 92

Vologdan alue 134 133 -0,8 % 86

Karjalan tasavalta 55 92 +67,3 % 68

Arkangelin alue 62 62 ±0 % 29

Pihkovan alue 46 44 -4,4 % 41

Nenetsin autonominen 
piirikunta

2 4 +100 % 21

Lähde: Luoteis-Venäjän Aids keskus, maaliskuu 2008.

Tartuntatavat

Venäjän hiv-epidemia kytkeytyy tiiviisti huumeiden käyttöön ja siihen liittyviin sosiaalisiin 
ongelmiin. Valtaosa tartunnan saaneista on huumeiden käyttäjiä ja seksityön tekijöitä ja uusia 
tartuntoja ilmenee yhä useammin nykyisten tai entisten huumeidenkäyttäjien seksikumppaneilla. 
Heteroseksuaalikontaktin kautta hiv-tartunnan saaneiden osuus on kuitenkin 2000-luvun puo-
lella selkeästi kasvanut. Vuonna 2007 rekisteröidyistä uusista hiv-positiivisista 64,5 % oli saanut 
tartunnan ruiskuhuumeiden käytön yhteydessä, 34,1 % heteroseksin kautta.

Huumeiden käyttäjät voivat saada hiv-tartunnan myös muista kuin henkilökohtaisista pistos-
välineistä, mm. ruiskujen ja neulojen huuhtelussa käytetystä vedestä ja huumeiden säilytykseen 
käytetyistä suuremmista, yhteiskäytössä olevista ruiskuista.

WHO:n arvion mukaan Venäjällä on noin 150 000-300 000 seksityöntekijää. Vuosina 2002–
2005 tehdyissä tutkimuksissa ilmeni, että heistä hiv-positiivisia on vaihtelevasti 48 prosentista 
(Pietari) 15 prosenttiin (Moskova ja Yekaterinburg). Vuosien 2006–2007 tehdyissä tutkimuksissa 
hiv-positiivisuuden esiintyvyys on ollut selvästi pienempi, 2–8 %.

Vuosien 2006–2007 aikana kaikista maassa rekisteröidyistä hiv-positiivisista 10 % oli van-
keusrangaistusta suorittavia; hiv-tartunnan esiintyvyys vankiloissa on 4,9 %. Hiv-positiivisten 
vankien määrä on lisääntynyt jyrkästi: vuonna 1999 heitä oli 7 500, tänä päivänä heitä on yli 
60 000. Vankiloiden hiv-epidemia on yhteydessä ruiskuhuumeiden käyttöön; erään tutkimuksen 
mukaan ruiskuhuumeiden käyttäjistä 15 % oli ollut useaan kertaan vankilassa ja 21 % ainakin 
kerran; tutkimukseen osallistui kaikkiaan 2 823 huumeiden käyttäjää kahdestakymmestäkahdesta 
kaupungista.

Luoteis-Venäjällä tilanne tartuntaväylien suhteen on samankaltainen kuin muualla Venäjällä. 
Vuonna 2007 todetuista uusista tartunnoista 39 % tuli ruiskuhuumeiden kautta, 20,4 % seksi-
kontakissa ja 1 % äidiltä lapseen. Luoteis-Venäjän tilastoissa huomiota herättää se, että uusista 
tapauksista jopa 39,6 prosentissa tartuntatietä ei pystytty jäljittämään.
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Tartunnan ehkäisy ja epidemian kontrolli

Viime vuosien aikana Venäjä on ryhtynyt usealla rintamalla toimiin hiv-epidemian taltuttamiseksi. 
Hiv-työssä on pyritty panostamaan erityisryhmiin kuten huumeiden käyttäjiin, seksityöntekijöihin 
ja vankeihin. On huomattu että terveysneuvontatoiminta neulanvaihtoineen ja psykososiaalisen 
tuen antaminen saa usein aikaan merkittävän käyttäytymismuutoksen, joka vähentää hiv-tar-
tunnan levämistä ja parantaa myös hiv-positiivisen henkilön elämäntilannetta. Venäjällä on 
kuitenkin toisaalta annettu korkeimmalta poliittiselta taholta mahtikäskyjä ennaltaehkäisytyön 
tehostamiseksi riskikäyttäytyjien keskuudessa ja toisaalta lansäädännöllä tehty vaikeaksi lähestyä 
tai olla tekemisissä näiden ryhmien kanssa.

Vuonna 2006 Venäjällä perustettiin kansallinen hiv/aids-komissio, jossa on jäseninä kan-
sanedustuslaitoksen, ministeriöiden, valtion laitosten, tiedeyhteisön ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajia. Samoihin aikoihin tehostettiin hiv ja aids työn koordinaatiota ja organisaatiota usealla 
tasolla. Hiv- ja aids-kysymyksistä keskusteltiin myös Venäjän isännöimässä teollisuusmaiden 
(G8-ryhmä) kokouksessa vuonna 2006.

Venäjän ensimmäinen kansallinen aids-ohjelma hyväksyttiin vuonna 1993. Tällä hetkellä 
on käynnissä mm. ”Anti HIV/AIDS” -ohjelma, joka kuuluu kansalliseen sosiaalisten sairauksien 
ennaltaehkäisy- ja kontrolliohjelmaan 2007–2010. Federaatiotason kansallinen terveyshanke 
priorisoi hiv ja aids-kysymyksiä ja sen kautta on saatu mm. mittavaa tukea alueiden lääkehuol-
toon ja tiedotuskampanjoihin. Myös äiti–lapsi-tartunnan ehkäisy on yksi kansallisen hankkeen 
toiminnan painopisteitä.

Hiv-epidemian kontrollitoimien organisaatioon ja hallintoon on myös kiinnitetty huomiota. 
Tällä hetkellä Venäjällä toimii yli 100 alueellista Aids-keskusta ja yli 1 000 hiv-diagnostiikkaa 
tekevää laboratoriota. Joka vuosi 15–17 % Venäjän väestöstä testataan; 20–24 miljoonaa henkilöä 
vuosittain.

Kaikilla hallinnollisilla alueilla on omat hiv-ohjelmansa vuosille 2007–2010. Lisäksi Venä-
jällä toimii lukuisia muita hiv-tartunnan ehkäisyyn ja aidsin vaikutusten lievittämiseen tähtääviä 
ohjelmia ja hankkeita, joilla on erilaisia kohderyhmiä ja jotka keskittyvät eri teemoihin kuten 
työhön nuorten parissa, hiv-tietouden lisäämiseen kouluissa, verituotteiden turvallisuuteen jne. 
Venäjällä toimii yli 200 hiv- ja aids-työhön keskittyvää kansallista kansalaisjärjestöä.

Useissa näistä hankkeista rahoittajana toimii ulkomaalainen yhteistyökumppani. Venäjä on 
saanut rahoitusta myös Globaalirahastolta, joka on pääasiallisin hiv-työn rahoittaja maailman-
laajuisesti. Venäjä on kuitenkin lisännyt omaa kansallista rahoitustaan hiv-työlle viime vuosina 
erittäin voimakkaasti ja vuonna 2006 hallitus päättikin maksaa takaisin Globaalirahaston Venäjälle 
myöntämät varat (yhteensä 217 miljoonaa US dollaria). Palautusta on maksettu vuoden 2007 
lopussa jo 105 miljoonaa dollaria.

Vuonna 2006 Venäjällä käytettiin hiv-työhön yhteensä yli 8 200 miljoonaa ruplaaa (yli 300 
miljoonaa dollaria), tästä ennaltaehkäisyyn n. 20 %, hoitoon ja hoivaan n. 31 % ja hiv-orpojen 
hoitoon n. 11 %. Kansainvälinen rahoitus vuonna 2006 oli yli 1 300 miljoonaa ruplaa (n. 50 
miljoonaa dollaria). 
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Naisten pelot ovat erilaiset mutta onni samanlainen
Natalja Utrovskaja, Toimittaja, Pietari

Olemme tunteneet toisemme vasta jonkin aikaa, kaiken kaikkiaan viisi vuotta. Ensin tutustuin 
Marinaan ja vähän myöhemmin Lenaan. Tutustutin sitten kerran nämä kaksi eräässä kahvilassa, 
ja aloimme tapailla melkein joka viikko, kävimme ulkona, kahvilla, juttelimme, nauroimme ja 
pohdimme kolmisin meitä kiinnostavia asioita. Molemmat ystävättäret ovat minulle erityisen 
tärkeitä. Olemme tietysti hyvin erilaisia, mutta meitä yhdistää yksi erityinen tapahtuma: Tuli 
hetki, jolloin jokainen meistä joutui kokemaan, kukin omalla tavallaan, kauhistuttavan uutisen. 
Saimme tietää olevamme hiv-positiivisia.

Minä ja Marina löysimme toisemme Internetistä tavallisella keskustelupalstalla hiv-positiivi-
sille ja heidän läheisilleen tarkoitetulla sivustolla. Meitä puhutti yksi aihe, miehen ja naisen suhde, 
kun vain toinen on hiv-positiivinen. Sain tietää diagnoosistani äskettäin, avomieheni hiv-testi oli 
negatiivinen. Marinan tilanne on melkein päinvastainen. Seuraavana katkelma viiden vuoden 
takaisesta keskustelustamme aivan tuttavuutemme alussa:

Seuranhakuilmoitus.
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 Marina: Minä en tiedä varmasti, onko minulla tartunta vai ei. Asia on niin, että olemme 
kaverini kanssa seurustelleet jo pitkään, mutta se, ketale, kertoi hiv-tartunnastaan vasta 
nyt. Olemme käyttäneet ehkäisyvälineitä, emme kuitenkaan joka kerta. Totta puhuakseni, 
joka toinen kerta. Minä epäilin, että hänellä saattaa olla ”jotain”, kun tajusin, että hän 
käyttää huumeita. Jatkoin kuitenkin elämistä hänen kanssaan entiseen tapaan. Nyt hän 
on kertonut minulle kaiken, enkä voi erota hänestä, meistä on tullut läheisiä. Ja jos käy 
ilmi, että minullakin on hiv, minne menisin? Kuka minua tarvitsisi? En tosiaan tiedä, 
mitä pitäisi tehdä.  

 Minä: Marina. Älä ensiksikään ajattele, ettei kukaan tarvitse sinua, jos sinulla on tartun-
ta. Ei se ole totta. Kerron vähän myöhemmin itsestäni. Ja toiseksi, vielä ei ole varmaa, 
onko sinulla hiv. Sinun pitää käydä testissä ja varmistaa asia. Sen jälkeen voidaan ruveta 
ajattelemaan tulevia asioita.

 Marina: Minä pelkään, että jos tulos on positiivinen, niin minut karkotetaan Venäjältä. 
Minähän olen Ukrainan kansalainen. 

 Minä: Oletko varma, että sinut karkotetaan? Entä jos teet testin nimettömänä, ei tässä 
mitään ongelmaa ole.

Näin päätettiin tehdä. Minä kävin Marinan kanssa Aids-keskuksessa ja myöhemmin kuulemassa 
vastauksen, joka oli seuraava: ”Tiedättekö, tyttöhyvä. Testituloksenne ei ole oikein selvä. Teidän 
pitää antaa uusi näyte, ja silloin kannattaa ottaa passi mukaan. Merkitään teidät rekisteriin”. 

Sitten seurasi itku. Tulin tietämään, että Marinan itku tulee syvältä sydämestä, se on lohdu-
tonta, murheen murtamaa, äänekästä ja säälimätöntä. Tulkinnanvarainen testitulos sai mieleltään 
ennestään järkkyneen ystävättären pois tolaltaan. Hän ei uskalla vieläkään antaa uutta näytettä. 
Hän on varma, että hänellä on hiv. Kyyneleiden kuivuttua sain tietää, että 34-vuotias Marina on 
ollut kaksi kertaa naimisissa, ja että hänellä on hyvä työ suuressa kansainvälisessä yhtiössä, ja että 
hän haaveilee avioliitosta vahvan miehen kanssa, lapsen saamisesta, asunnon ja auton ostosta 
Kiovassa asuville vanhemmille. Suhde hiv-positiiviseen mieheen kehittyi vauhdilla. Mies oli ko-
mea, luova, sulavakäytöksinen. Ja työtön narkomaani, jolla oli tapana odotella Marinaa kotona 
ja pyytää häneltä rahaa illan rientoihin. Yhteen aikaan Marina alkoi itse käyttää huumeita, hän 
lopetti kuitenkin käytön pian. Hän erosi miehestä, mutta vähitellen hänellä alkoi olla samanta-
paisia tuttavuuksia, rakastajia, naissankareita, oman elämänsä herroja, itsevarmoja retkuja. Tämä 
oli hänen valintansa.  

Istumme Marinan kanssa viihtyisässä kabinetissa suuressa korealaisessa ravintolassa. Marina 
seuraa moitteettoman manikyyrin viimeistelemällä sormellaan ruokalistan sivuja ja vieraskielisten 
ruokalajien herättämän vitsailumme lomassa kysyy minulta: Miten Aids-keskuksessa meni? 

 – Vaikea sanoa. Ei hyvin eikä huonosti, normaalisti. CD4-solujen määrä on alhainen, 
kokonaisluku on 330, mutta viruskuormitus ei ole kovin korkea, vain 19 000. Lääkäri tosin 
sanoi, että kuukauden kuluttua minun pitää ruveta harkitsemaan antiretroviruslääkitystä. 
Että miten! Enhän toki ole pelkuri, mutta sittenkin pelottaa. Minulla on tunne, että tämä 
on lopun alkua. Onko sinulla nälkä?

 – On ja kova, minähän olen dieetillä. Mutta en aio syödä mitään. Ostin eilen leningin, ja 
erehdyin koosta. Minun pitää mahtua mekkoon viikon kuluttua. Silloin on tapaaminen 
tytäryhtiömme pääjohtajan kanssa. Minä pelkään kuin koulutyttö. Haluaisin ostaa uudet 
kengätkin. Muuten, halusin kysyä sinulta, että voitko lainata kaulakoruasi? Hei, mitä 
nyt? Itketkö sinä?

Poimin laukustani vaaleanpunaisen nenäliinan ja niistin. Tietenkin itken. Enkä kateudesta 
Marinalle, jolla on viikoittain romanttisia tapaamisia, kun minä taas menen joka päivä töitten 
jälkeen kotiin avomiehen luo, syön illallista ja katson televisiota. Minä itken pelosta, pelkään, 
että nyt se on alkanut. Viime vuonna sairastin keuhkokuumeen, ja vasta äsken hävisivät koko 
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käsivarren kirjoneen herpeksen jäljet. Immuniteetti on alhainen. Minulla on sitten melkein aids. 
Tähän on tultu. 

 – Mitä sinä höpsö itket. Alat lääkekuurille, ei sen kummempaa. Mitä varhemmin, sen 
parempi. Kaikki sen tietävät. 

 – Niin, kyllä. Mutta harvat ryhtyvät tuosta vaan totuttamaan itseään loputtomaan tablet-
tien nielemiseen ja saattamaan itsensä pysyvään lääkeriippuvuuteen.

Marina työnsi ruokalistan sivuun, tarttui käteeni ja alkoi tapailla jotain yleisen terveydentilani 
kohenemisesta ja vastustuskyvyn kohoamisesta. Hän oli juuri pääsemässä arkaan aiheeseen eli-
mistöni valmistamisesta hedelmöittämiseen ja raskauteen, kun ravintolan ovet levähtivät auki ja 
pöytäämme alkoi asettautua punainen ja hengästynyt Lena.  

Tämän elämäniloisen nuoren naisen opin tuntemaan jossakin hiv-seminaarissa. Kolmen 
päivän ajan keskustelimme siitä, miten vaikeaa on elää oikeudettomassa maailmassa, jossa meitä 
syrjitään ja sorretaan joka askeleella. Illalla Lenan kanssa pidimme hauskaa yhteisessä hotellihuo-
neessamme, pistäydyimme baariin oluelle ja kävimme henkeviä keskusteluja positiivisen hiv-testin 
vastaanottamisesta. Puhuimme pelostamme kertoa hivistä uudelle seksikumppanille.

 – Apua, kylläpä minä juoksin! Annattehan anteeksi. Ei kotoa niin vain lähdetä. Piti val-
mistaa keitto Fedjalle, silittää pyykit ja vielä ulkoiluttaa koira. Se ampaisi linnun perään, ja 
minä kaaduin. Enkä sitten kotona löytänyt toista hametta. Olen pilannut kauniin vihreän 
hameeni valkaisuaineella. Muistatko, Nataša, kävimme sinun kanssasi ostamassa sen? Se 
oli todella ihana. Mitä sinä niiskutat…? Oletko sairastunut? Marina, mikä hänellä on? 

 – Kaikki kunnossa, häntä vain pelottaa aloittaa lääkehoito. Lääkäri oli sanonut hänelle 
aids-keskuksessa, että kuukauden kuluttua on aika aloittaa.

 – Niinkö? No, sen kun aloitat. Nataša, älähän nyt. Tässä sinulle elävä esimerkki ARV-
hoidon onnistumisesta. Aloitin puolitoista kuukautta sitten. Muistatko, miten silloin 
pelkäsin? Ajattelin että tässä sitä mennään, hyvästi kaikki. Ja nyt viruskuormitus on vain 
150 solua, sivuvaikutukset hävisivät viikossa. Katso nyt, kasvoillani ei ole yhtään näppylää. 
Muistatko, miltä näytin. Älähän nyt. 

Kokosin itseni, niistin vielä kerran ja hengähdin syvään. Kaikki on kunnossa. Kaikki muuttuu 
hyväksi. Kaiken lisäksi olisi ollut sopimatonta jatkaa, korealainen tarjoilija seisoi pöytämme luona 
odottaen, koska teemme tilauksen. 

 – Loppu, Lena, siinä kaikki. Rauhoituin jo. Anna anteeksi, että repesin liitoksistani. Mehän 
olemme kokoontuneet viettämään sinun iltaasi. Ja minä vielä vollottamaan. 

Marina keskeytti minut.
 – Saa itkeä. Itke vain. Mehän olemme viettämässä morsiamen iltaa. Kohta emme enää 

tapaisi Lenaa. Aviomies vie hänen huomionsa, ystävättärille ei jää aikaa. On kodinhoito, 
on laitettava lounaat ja päivälliset, ja sitten tulee lapsia. Olemme yhdessä tänään viimeistä 
kertaa. Morsiamen illassa kuuluu vuodattaa kyyneliä, muistella ystävättären vapaata 
elämää. 

Nauroimme ja tilasimme outoja korealaisia ruokia. 

Lena ja Fjodor olivat onnellinen nuoripari. Sivulta katsoen näytti siltä, että onni kuului heille 
luonnostaan, oli elimellinen tila, vähän kuin terveys. Heitä katsellessaan ihmiset ajattelivat, että 
vaikeudet ovat sairaiden osa. Mutta tämän parin suhteen asiat olivat juuri päinvastoin. Lena tu-
tustui Fjodoriin kaksi vuotta sitten. Fedja opiskeli yliopistossa kemian tiedekunnassa. Lena asui 
vanhassa kaupungin yhteisasunnossa äidin kanssa ja oli työssä pienen valtionyhtiön kirjanpidossa. 
Yhtenä iltana menimme Lenan kanssa tanssimaan. Siellä Lena ja Fedja tapasivat. Ei kulunut kuin 
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viikko, kun he alkoivat tapailla päivittäin. Lena kertoi heti Fedjalle, että hänellä on hiv. Lena on 
muuten Fjodoria vanhempi. Lena on nyt 29 ja Fjodor 24. Fedja otti rauhallisesti ja järkevästi 
vastaan tiedon siitä, että Lenalla on vakava krooninen infektiosairaus. Hän luki Internetistä 
kaiken hivistä ja jopa keskusteli siitä Lenan infektiolääkärin kanssa. Siitä lähtien pari on pysynyt 
yhdessä. Viikon kuluttua heidät vihittäisiin. Lena tilasi korealaista viiniä. 

 – Minua niin pelottaa. Minun täytyy järjestää jotenkin elämäni. Fedjan vanhemmat ja 
minun äitini kummatkin tolkuttavat yhtä ja samaa: – Synnytä pian. 

 – Niin juuri: synnytä! Nykyisin sitä varten on olemassa kaikki tarvittava, ruiskulla vain 
viedään sinne ja siinä kaikki. Niin on tehnyt moni tuttava, jos miehellä ei ole hiviä. Myös 
tartunta äidistä lapseen voidaan estää. Tiedäthän sen?

 – Tiedän, tietenkin. Pelkään siitä huolimatta. Kerrotaan että meidän piirisairaalassa 
suhtautuminen hiv-positiivisiin naisiin ei ole kovin kohteliasta vaan jopa karkeaa. 

 – Sinä aina liioittelet. Pietarissa on satoja hiv-positiivisia synnyttäjiä ja kaikki toimii. Tär-
keintä raskauden aikana on antaa tutkia itsensä kunnolla ja noudattaa lääkärin ohjeita. 

 – Mutta minulla on asuinalueeni terveyskeskuksella sellainen lääkäri, etten ole käynyt 
hänen vastaanotollaan enää vuosiin.

 – Et voi muutakaan. Raskautesi on rekisteröitävä asuinpiirin neuvolassa. Raskauden 
seurannassa voi käydä infektiosairaalassa. Siellä on oikein hyvä tulevien äitien osasto. 
Kaiken lisäksi sinulla on äiti, joka tietää tartunnastasi, äläkä unohda meitä, me autamme 
sinua aina! 

Lena vaipui mietteisiin ja nojasi pyöreän poskensa rystysiin. Marina ja minä vaihdoimme katseita. 
Tajusimme, että Lena purskahtaa kohta itkuun.

Onneksi taiturimainen tarjoilija toi juuri sopivasti tilauksemme. Lena jätti itkun toiseen 
kertaan. Maistoimme viiniä ja ruokaa, jonka nimi lausuttuna kuulosti olevan Syi-tša-hu tai jotain 
sinnepäin. Siirryttiin puhumaan tulevista häistä, Fedjan ja Lenan puvuista. Arvailtiin, kuka sieppaa 
morsiuskimpun, taistellaanko kimpusta, ja missä vastanaineet viettävät loman. 

Ravintolasta lähdimme viimeisinä. Fedja tuli tietysti hakemaan Lenan. Marinan vei vuoron-
mukainen rakastaja Audi TT:llä. Minä menin bussilla. Kotona minua odottaisivat tietokoneella 
yhä ahertava avomies, matolla lepäävä sairas kissa ja pelkoni, jotka tulivat lähelle ja muuttuivat 
eläviksi nukkumaan mennessä kun suljin silmäni. Silloin pelottaa elää. Pelottaa herätä. Pelottaa 
ajatella tulevaisuutta ja tuntea, että todennäköisesti minulla on vähemmän elinvuosia kuin terveillä 
ikätovereillani. Istun bussissa ja itken taas. Kotona oven kuitenkin avasi hyväntuulinen rakas, ja 
kissankin vointi oli kohentunut. Sen kunniaksi mies oli valmistanut jotain herkullista, joka tällä 
kertaa oli kiinalaista. Kerroin hänelle immuunivasteen ja viruskuormituksen mittauksen huonoista 
tuloksista ja siitä että on aika aloittaa ARV-hoito. Hän hymyili ja sanoi: ”Sitten aloitamme hoidon. 
Lääketiede tekee joskus ihmeitä. Katso vaikka kissaamme, kuinka se on piristynyt”. Valitettavasti 
mieheni ei ole romantikko. Mutta minun on hyvä olla hänen kanssaan. Hän saa tuntemaan oloni 
luottavaiseksi, rauhalliseksi ja varmaksi. 

Tulin ajatelleeksi, että ehkä emme olekaan kovin erikoisia, minä ja ystävättäreni. Olemme 
tavallisia naisia, vahvoja ja heikkoja, iloisia ja surullisia. Muiden naisten lailla pyörimme itsesää-
lissä ja itkemme julkisesti.  

Ainoa asia, joka ehkä erottaa meidät muista ihmisistä, on tragedia, se hetki, jolloin saimme tie-
tää diagnoosistamme. Sanotaan, että onnen tunteakseen täytyy kokea toivottomuuden hetkiä. 

Viikon kuluttua pidettiin näyttävät ja kuuluvat häät. Oli Lena jännityksestä kalpeana mor-
siuskimppu käsissään. Onnesta laihtunut Fedja. Suuri joukko sukulaisia kummankin puolelta. 
Hääpöytä Fedjan isoäidin suunnattomassa asunnossa. Ja anopin siirappinen maljapuhe: ”Rakkaat 
lapset, jäämme odottamaan lapsenlapsia. Sukumme jatkajia”. Katsoin Lenaa. Hänen silmänsä 
täyttyivät kyynelistä. Lena hymyili minulle ja vilkutti silmää. Luulen, että ne olivat sittenkin 
onnenkyyneleitä. Eivät pelon. 
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HI-viruksen tartunta äidistä lapseen − Venäjän tilanne ja 
haasteet
Marja Anttila, Kehittämispäällikkö, Stakes

HI-virus voi tarttua vastasyntyneeseen lapseen hiv-positiivisesta äidistä raskauden, synnytyksen 
ja rintaruokinnan aikana. Ilman mitään ehkäisytoimenpiteitä 25–45 prosenttia hiv-positiivisten 
äitien vauvoista saa tartunnan. Suurin riski tartuntaan on synnytyksen ja rintaruokinnan aikana. 
Tartuntaa ehkäiseviä toimenpiteitä käytetään yleisesti Länsi-Euroopan maissa, joissa vastasynty-
neiden hiv-tartunnat on saatu lähes häviämään. Tilanne Venäjällä on kuitenkin toinen, äiti–lapsi-
tartuntoja on ryhdytty tehokkaasti ennaltaehkäisemään vasta tämän vuosituhannen aikana.

Hiv-infektio- ja raskaus-teemaan liittyy useita erityispiirteitä. Nainen saattaa olla ennen 
raskaaksi tuloaan tietämätön hiv-statuksestaan; hän ei ole käynyt testissä koska hän ei tiedä tar-
tuntariskistä, ei usko saavansa tartuntaa kumppaniltaan tai hän ei välitä tartuntariskistä. Toisaalta, 
vaikka nainen ruiskuhuumeiden käyttäjänä tai seksityöntekijänä tietäisikin riskikäyttäytymisen 
vaarat, hän ja kumppaninsa eivät ota huomioon raskaaksi tulemisen mahdollisuutta.

Hiv-positiivinen nainen saattaa myös haluta synnyttää odottamansa lapsen ja sen vuoksi 
hakee terveyspalveluita saadakseen tietoa siitä, miten infektion siirtyminen lapseen ehkäistään. 
Tämän vuoksi äiti-lapsi tartunnan ehkäisyn tulee kattaa valikoima erilaisia valistus- ja terveys-
palveluita, nuorille tarkoitetusta hiv-valistuksesta ja lisääntymisterveyspalveluista hiv-positiivisen 
äidin ja hänen perheensä tukeen asti. Palveluvalikoimaan tulee myös sisältyä hiv-infektion kanssa 

Äiti Tosnossa.
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elävien ihmisten seksuaali- ja lisääntymisterveysneuvonta, mukaan lukien ruiskuhuumeiden 
käyttäjille ja seksityöntekijöille suunnatut palvelut.

Ennaltaehkäisyn keinot

Äiti–lapsi-tartuntaan liittyvien toimenpiteiden tarkoituksena on toisaalta ehkäistä ei-toivottuja 
raskauksia ja toisaalta saattaa hiv-positiiviset äidit mahdollisimman varhain äitiysneuvonnan pii-
riin, jotta raskaus ja synnytys voidaan hoitaa asiantuntevasti. Nuorilla, hedelmällisyysiässä olevilla 
naisilla tulee olla saatavilla tietoa raskauden ehkäisystä, yleisestä hiv-tartunnan välttämisestä ja 
vapaaehtoisen hiv-testin ja neuvonnan tarpeellisuudesta erityisesti raskautta suunniteltaessa. 

Tarttumisvaaraa voidaan vähentää tehokkaasti antamalla äidille viruslääkitystä raskauden 
ja synnytyksen aikana ja lapselle heti syntymän jälkeen, synnyttämällä lapsi keisarinleikkauk-
sella sovittuna ajankohtana, välttämällä rintaruokintaa mikäli turvallisia ruokintavaihtoehtoja 
on saatavilla ja tukemalla perhettä huolehtimaan sekä äidistä että lapsesta synnytyksen jälkeen. 
Hiv-positiivisen äidin raskauden hoito vaatii hyvää ja luottamuksellista yhteistyötä äitiysneuvolan 
ja synnytyssairaalan sekä hiv-asiantuntijoiden välillä. Hyvin toimivat naisten ja lasten terveyden-
huoltopalvelut ovat avainasemassa vastasyntyneiden hiv-infektion ehkäisyssä.

Äiti–lapsi-tartunnan tilanne maailmassa

Kaikki maailman maat ovat hyväksyneet vuonna 2001 tehdyn hiv/aids julistuksen, jossa mm. 
sitoudutaan vähentämään vuoteen 2010 mennessä vastasyntyneiden hiv-tartunnat puoleen vuoden 
2001 tasosta. Tämä saavutetaan kun vähintään 80 % raskaana olevista, äitiyspalveluja käyttävistä 
naisista saa oikeaa tietoa ja neuvontaa hiv-tartunnan ehkäisystä, kun hiv-positiivisille naisille 
suunnattuja ehkäisytoimenpiteitä on tarpeeksi ja kun naisilla on mahdollisuus lääkitykseen ja 
rintaruokinnan vaihtoehtoihin. Rikkaimmat teollisuusmaat (ns. G8 ryhmä, johon myös Venäjä 
kuuluu) ovat sitoutuneet siihen, että hiv-infektion ja aidsin ehkäisyyn ja hoitoon sekä hoivaan 
kohdistuvat palvelut olisivat kaikkien maailman ihmisten saatavilla vuoteen 2010 mennessä.

Arvion mukaan kaikkiaan 370 000 alle 15-vuotiasta lasta maailmassa sai hiv-tartunnan 
vuonna 2007, suurin osa heistä raskauden ja synnytyksen aikana äidiltään. Matalan- ja keskitu-
lon maissa raskaana olevista hiv-positiivisista naisista 33 % sai äiti–lapsi-tartunnan ehkäisevää 
hoitoa vuonna 2007, kun luku oli vain 9 % vuonna 2004, edistystä on siis tapahtunut. Hoitoa 
saavien prosenttiosuus vaihtelee suuresti eri alueiden ja maiden välillä. Ilahduttavaa on Saharan 
eteläpuolisten maiden kehitys, vuonna 2004 näiden maiden hiv-positiivisista äideistä 11 % sai 
ehkäisylääkitystä, vuonna 2006 luku oli 31 %. Raporttien mukaan Itä-Euroopan maissa ehkäis-
yhoitoa saa noin 60–80 % hiv-positiivisista äideistä.

Äiti–lapsi-tartunta Venäjällä

Venäjän hiv-epidemian merkittävä piirre on hiv-infektion saaneiden nuori ikä ja naisten kasvava 
osuus. Vaikka ruiskuhuumeiden käyttö onkin merkittävin tartuntatie, heteroseksuaalinen tar-
tunta on viime vuosina lisääntynyt ja nykyään suurin osa (63 %) venäläisnaisten infektioista on 
saatu seksuaaliteitse. Tämä merkitsee myös hiv-positiivisten, raskaana olevien naisten määrän 
lisääntymistä. Useimmiten naisen hiv-positiivisuus todetaan vasta äitiysneuvolassa tai − erityi-
sesti ruiskuhuumeita käyttävien tai muuten syrjäytyneiden naisten keskuudessa − kun nainen 
tulee synnyttämään. Tämä heijastelee nuorten naisten tietämättömyyttä hiv-statuksestaan ja 
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riskikäyttäytyjien tietämättömyyttä raskaudenehkäisystä ja äiti–lapsi-tartunnan ehkäisystä − tai 
välinpitämättömyyttä asiasta.

Hiv-positiivisia naisia on arvioitu olevan Venäjällä yli 135 000 ja lapsia näille äideille on 
syntynyt yli 42 000; vuosittain näitä lapsia syntyy 5 000–8 000. Kaikille raskaana oleville venä-
läisnaisille annetaan mahdollisuus hiv-testaukseen äitiysneuvolassa. Raskaana olevien, hiv-posi-
tiivisten naisten määrä lisääntyi jyrkästi vuoden 2000 jälkeen ja on ollut viime vuodet tasolla 110 
positiivista 100 000 testattua kohti. Vuonna 2005 tehtiin 2,9 miljoonaa hiv-testiä raskaana oleville, 
näistä yli 12 000 oli positiivisia (0,44 %); positiivisista yli puolet päätyi synnytykseen.

Vuosien 1996 ja 2000 aikana joka viidennellä (20 %) hiv-positiiviselle äidille syntyneellä 
lapsella todettiin myös hiv-tartunta, tämän vuosituhannen puolella tämä prosenttiosuus on saatu 
laskemaan alle kymmeneen. Venäjän federaation tavoitteena on päästä äiti–lapsi-tartuntojen 
yleisyydessä Länsi-Euroopan maiden tapaan alle kahteen prosenttiin ja hallitus onkin priorisoinut 
äiti-lapsi tartunnan ehkäisemistoimenpiteitä voimakkaasti viime vuosien aikana. Tästä huolimatta 
vuonna 2006 vain 61 % kaikista hiv-positiivisista äiti–lapsi-pareista sai täyden viruslääkityksen. 
Raskauden aikaista lääkitystä sai 73 % äideistä ja synnytyksen aikaista 89 % äideistä. Hiv-posi-
tiivisille äideille syntyneistä lapsista 95,2 % sai tartuntaa ehkäisevää viruslääkitystä.

Äiti–lapsi-tartunnan ehkäisy Venäjällä

Vuonna 2003 Venäjälle perustettiin HI-viruksen äiti-lapsi tartuntaa koordinoiva neuvosto fe-
deraation terveysministeriön alaisuuteen. Neuvostossa on edustettuina ministeriötason lisäksi 
myös alueelliset Aids-keskukset, tutkimuslaitokset ja Venäjällä aids-työtä tekevät kansainväli-
set järjestöt. Venäjällä on kansalliset ohjeet raskaana olevien hiv-positiivisten äitien ja heidän 
lastensa seurannasta ja hoidosta. Lisäksi on annettu kansallisia ohjeita lisääntymisterveyteen 
liittyvien palvelujen antamisesta hiv-positiivisille naisille. Kansainvälisten järjestöjen tuella on 
myös koulutettu tuhansia terveydenhuollon työntekijöitä, jotta ohjeita voitaisiin noudattaa ja 
hoitoa antaa tarvitseville. 

Venäjän alueilla toimivat äitiysneuvolat tarjoavat kaikille raskaana oleville ilmaisen hiv-testin 
ja neuvontaa hiv-infektiosta. Mikäli raskaana oleva äiti todetaan hiv-positiiviseksi, hänet ohjataan 
hoitoon alueelliseen Aids-keskukseen, mutta raskauden tilaa seurataan edelleen äitiysneuvolassa, 
jossa annetaan myös synnytyksen jälkeistä raskauden ehkäisyneuvontaa, samoin lapsen ruokintaan 
ja hoitoon liittyvää neuvontaa. Synnytyssairaaloissa on mahdollisuus nopeaan hiv-testaukseen sekä 
lääkityksen antamiseen äidille ja lapselle. Sairaala antaa myös lapsen ruokinta- ja hoito-ohjeita 
hiv-positiiviselle äidille ja hänen perheelleen. 

Aids-keskukset varmentavat neuvolassa todetun hiv-testin positiivisuuden. Mikäli var-
mennustesti osoittautuu negatiiviseksi, äidille annetaan joka tapauksessa neuvontaa ja tarjotaan 
mahdollisuus toiseen testiin myöhemmin raskauden aikana. Mikäli hiv-testi on positiivinen, 
Aids-keskukset huolehtivat äidin viruslääkityksestä ja lääketieteellisistä testeistä ja antavat myös 
ohjeita lapsen hoidosta ja tartunnan ehkäisystä. 

Kaikki hiv-positiivisille äideille syntyneet lapset ovat lastenlääkärin ja Aids-keskuksen 
valvonnassa 18 kuukauden ikään asti. Hiv-testi tehdään lapselle syntymän jälkeen ja 9, 12 ja 
15–18 kuukauden iässä. Mikäli nämä testit ovat positiivisia, hiv-tartunta varmennetaan PCR2 
testauksella. Mikäli kaksi testiä on positiivisia, lapsen katsotaan saaneet tartunnan ja hän jatkaa 
erikoissairaanhoidon hoidossa ja seurannassa. Mikäli testit ovat negatiivisia, lapsi poistetaan 

�	 =	Polymerase	Chain	Reaction.	Polymeraasiketjureaktioon	perustuva	testi	on	tavanomaista,	vasta-aineisiin	
perustuvaa	hiv-testiä	herkempi,	siinä	tunnistetaan	potilaassa	elävän	HI-viruksen	DNA.	Istukan	kautta	vastasyn-
tyneeseen	kulkeutuneet	äidin	vasta-aineet	usein	häiritsevät	tavanomaisten	testien	tulkintaa	vauvan	ensimmäisten	
elinkuukausien	aikana.
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kansallisesta lasten hiv-rekisteristä ja hänen seurantansa tapahtuu normaaliin tapaan lastenneu-
volassa ja lastenlääkäreiden vastaanotoilla.

Äideille suositellaan pidättäytymistä rintaruokinnasta ja hänelle annetaan ohjeet vaihto-
ehtoisesta ruokinnasta. Joillakin Venäjän alueilla (esim. Irkutskissa) hiv-positiiviset äidit saavat 
äidinmaidon korvikkeet ilmaiseksi, ne kustannetaan paikallisesta budjetista.

Lääketieteellisen hoidon ja seurannan lisäksi hiv-positiiviset äidit ja heidän lapsensa tarvitse-
vat psykososiaalista neuvontaa ja tukea, mm. psykologista tukea, neuvontaa lakiasioissa, sosiaalista 
tukea toimeentulon turvaamisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. Tämä on Venäjällä annettu 
kansalaisjärjestöjen ja sosiaaliviranomaisten tehtäväksi. Hiv-positiiviset äidit ovat hyvin herkästi 
hyljänneet vastasyntyneet lapsensa jo synnytyslaitoksella tai kohta kotiin päästyään. Sosiaalisen 
tuen myötä lasten hylkäämisprosentti on saatu laskemaan puoleen vuodesta 2000 (11 %) vuoteen 
2006 (5 %). Kaikki hiv-tartunnan saaneet lapset saavat vammaisille lapsille tarkoitetut sosiaaliset 
etuudet, lääkkeet ja rokotukset ovat ilmaisia ja lasten huoltajat saavat myös rahallista tukea.

Tilanne Luoteis-Venäjällä

Luoteis-Venäjällä äiti–lapsi-tartuntojen yleisyys vaihtelee eri alueiden välillä suuresti. Vuoden 2006 
lopussa Pietarin kaupungissa oli yhteensä 136 rekisteröityä hiv-infektiota lapsilla, Leningradin 
alueella 67, mutta Karjalan tasavallassa vain yksi ja Pihkovan alueella ei yhtään. 

Luoteis-Venäjän hiv-positiivisille äideille syntyneiden lasten kumulatiivinen määrä oli vuoden 
2007 lopussa yhteensä 5 208. Näistä vuonna 2006 syntyneitä oli 706 ja vuonna 2007 syntyneitä 
757. Vuoden 2006 tilastojen mukaan Luoteis-Venäjällä on varmistettu 273 lapsen hiv-tartunta, 
seurannassa oli vielä toista tuhatta lasta, mutta yli 2000 lasta on todettu hiv-negatiivisiksi ja 
lapset poistettu rekisteristä. Äiti-lapsi tartunnan yleisyys vuonna 2006 oli 9,6 % (10,9 % vuonna 
2005). Kolmivaiheista viruslääkitystä annettiin 73,1 prosentille äiti-lapsi pareista, mikä oli hiukan 
enemmän kuin Venäjällä keskimäärin vuonna 2006.

Luoteis-Venäjän alueet ovat myös viime vuosina tehostaneet äiti–lapsi-tartunnan ehkäisyä. 
Vuoden 2005 tilastojen mukaan Karjalan tasavallassa annettiin ehkäisyhoitoa kaikille hiv-positii-
visille äideille ja lapsille. Lähes kaikki hiv-positiiviset äidit saivat viruslääkityksen myös Pietarissa 
(89 %), Leningradin alueella (92 %) ja Murmanskin alueilla (91 %), mutta Kaliningradissa vain 
87 %. Lapsille viruslääkitys annettiin useimmin, Pietarissa, Leningradin ja Murmanskin alueilla 
94 prosentille, Kaliningradissa 90 prosentille hiv-positiivisten äitien vastasyntyneistä. 

Tulevaisuuden haasteet 

Jotta äiti–lapsi-tartunnat saataisiin vähentymään, tulee Venäjällä entisestään tehostaa raskautta 
suunnittelevien ja raskaana olevien naisten hiv-neuvontaa. Raskauden ehkäisyneuvontaa ja 
hiv-infektioon liittyvää valistusta tulee olla kaikkien ruiskuhuumeiden käyttäjien ja heidän 
kumppaneidensa saatavilla. 

Hiv-positiiviset naiset tarvitsevat sosiaalista tukea ja ymmärtämystä myös äitiysneuvolan 
työntekijöiltä, sillä usein hiv-positiivinen nainen haluaa synnyttää odottamansa lapsen ja tarvitsee 
normaalit raskauteen liittyvät neuvolapalvelut viruslääkityksensä ohella. Yhteistyö Aids-keskusten 
ja tartuntatautisairaaloiden sekä äitiysneuvoloiden ja terveyskeskusten välillä tulee olla sauma-
tonta. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää terveystyöntekijöiden ymmärtävään ja kannustavaan 
suhtautumiseen hiv-positiivisiin äiteihin ja heidän lapsiinsa.

Hiv-positiivisuus koetaan Venäjällä hyvin usein stigmaksi, josta seuraa syrjintää. Hiv-positii-
visten äitien lapset viettävät usein varhaislapsuutensa sairaalassa tai heidät suljetaan esikoulun ja 
perusopetuksen ulkopuolelle tartunnan pelossa. Näiden lasten normaali varhaiskehitys tulisi tur-
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vata tehostamalla perheiden tukea ja neuvontaa ja antamalla hiv-positiiviselle äidille mahdollisuus 
hoitaa itse lapsensa mikäli se lapsen terveyttä ja kehittymistä vaarantamatta on mahdollista.
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Naiset ja hiv-epidemia Murmanskin alueella
Lidia Šubtšinskaja, Infektiolääkäri, Murmanskin alueen Aids-keskus

Hiv-problematiikkaan liittyvä naisaspekti on viime aikoina tullut yhä ajankohtaisemmaksi. 
Maailman tilastoissa naisten osuus hiv-positiivisista tai aidsia sairastavista ihmisistä on lähes 50 
prosenttia. Tilanne näyttää olevan samankaltainen Venäjällä, jossa naisten osuus hiv-positiivi-
sista on 32 prosenttia. Naisten osuus todetuista ensitartunnoista kasvaa vuosittain, ja se oli 45,8 
prosenttia vuonna 2007. Tämä johtuu sukupuoliteitse välittyvien tartuntojen lisääntymisestä niin 
maksullisten seksipalvelumarkkinoiden kehittymisen seurauksena kuin aiemmin ruiskuhuumeita 
käyttäneen tai nykyisin niitä käyttävän seksikumppanin tuomisina.

Murmanskin alueella oli syyskuussa 2008 rekisteröityjä HI-viruksen kantajia 2 606 henkilöä, 
joista 860 naisia (33 %). Naisten osuus on vaihdellut epidemian kehitysvaiheiden aikana. Vuoteen 
1997 asti esiintyi yksittäisiä naisilla rekisteröityjä hiv-tartuntoja. Kaikissa tapauksissa tartunta oli 
saatu sukupuoliteitse ja tartunnan lähteenä oli useimmiten aviomies – hiv-positiivinen merimies. 
Vuodesta 2004 lähtien epidemia kuitenkin alkoi saada nuoren naisen kasvot. Naisten osuus to-
detuista tartunnoista on kasvanut jatkuvasti. Kun naisten osuus vuonna 2001 oli 25 prosenttia 
uusista tapauksista, niin vuonna 2007 se oli jo 40,9 prosenttia (kuvio 1). Kantalahden kaupun-
gissa, jossa on eniten hiv-tartuntoja Murmanskin alueella, naisten osuus uusista tartunnoista on 
vuodesta 2005 lähtien kasvanut vuosi vuodelta ylittäen miehillä todetut tartunnat. Naisten osuus 
Kantalahden uusista tartunnoista oli 52 prosenttia vuonna 2005, 63 prosenttia vuonna 2006, 59 
prosenttia vuonna 2007 ja 68 prosenttia elokuussa 2008.

Matkalla juhlimaan.
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Kuvio 1. Miehillä ja naisilla todetut hiv-tartunnat vuosittain (absoluuttiset arvot)

Nykyään yli puolet kaikista naisilla todetuista hiv-tartunnoista on saatu käyttämällä suonensisäisiä 
huumeita. Tartuntaepidemian huippuvuotena 2001 naisilla todettujen huumeiden käytössä saa-
tujen tartuntojen osuus oli 83 prosenttia. Viime vuosina naiset ovat alkaneet saada hiv-tartunnan 
yhä yleisemmin seksin välityksellä (kuvio 2).
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Kuvio 2. Naisten hiv-tartuntojen syyt (arvot absoluuttisia)

Murmanskin alueella asuvista hiv-positiivisista naisista yli 80 prosenttia on nuoria – hedelmäl-
lisessä 15–29-vuoden iässä (kuvio 3).

 Erityisesti hätkähdyttää nuorten tyttöjen hiv-tartuntojen vakaa kasvu 15–17-vuotiaiden 
ikäryhmässä samanikäisiin poikiin verrattuna. 15–17-vuotiailla on todettu yhteensä 115 hiv-
tartuntaa, joista 70 tartuntaa tytöillä (60,9 %). 64,3 prosentissa tartunnan lähteenä on ollut 
suonensisäinen huumeiden käyttö.

0

20

40

60

80

100

120

19
90

–1
99

9

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

el
o

.0
8

Huumeiden käyttö Seksikontakti Muut syyt



26

Pelot – toivo – luottamus

Stakes, Työpapereita 39/2008

Kuvio 3. Hiv-positiivisten naisten ikäjakauma (arvot absoluuttisia)

Hyvin huolestuttava ilmiö on uusien hiv-tartuntojen kasvu raskaana olevilla naisilla. Esimerkiksi 
vuonna 1998 sataa tuhatta tutkittua raskaana olevaa naista kohden hiv-tartuntoja todettiin 2,8. 
Vuoteen 2007 tultaessa kasvu oli lähes 22-kertainen tartuntojen määrän ollessa 61 tartuntaa sataa 
tuhatta testattua raskaana olevaa kohti.

Hivin ja aidsin naisistuminen tuo mukanaan toisen ongelman: hiv-positiivisten äitien syn-
nyttämien lasten lukumäärä kasvaa (taulukko). Tartunnan saaneet naiset ovat viime vuosina yhä 
useammin päättäneet jatkaa raskautta ja synnyttää lapsen. Synnytysten ja raskaudenkeskeytysten 
suhde oli 1,2:1 vuosina 2006 ja 2007. 

Vuosi Raskaana olleet hiv+ naiset Syntyneet lapset

2000 5 0

2001 11 2

2002 60 22

2003 60 26

2004 67 35

2005 88 34

2006 76 43

2007 82 42

Murmanskin alueella on 239 hiv-positiivisesta äidistä syntynyttä lasta. 13 lapsella on hiv-infektio, 
83 lasta on vielä Aids-keskuksen asiantuntijoiden seurannassa ja 143 lasta on kirjattu ulos hiv-
lasten rekisteristä.

Murmanskin alueella on siis havaittavissa naisten uusien hiv-tartuntojen määrän selkeä 
kasvu. Lähes puolet tartunnoista välittyy sukupuoliteitse, mikä kertoo siitä, että hiv-epidemia 
on laajentunut huumeiden käyttäjien pienen piirin ulkopuolelle. 
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Seksuaalinen väkivalta ja hiv
Minna Sinkkonen, Projektipäällikkö, Stakes

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan: ”Seksuaalista väkivaltaa on mikä tahansa seksuaali-
nen teko tai sen yritys, epätoivottu seksuaalinen huomautus tai ehdotus tai toimi, joka kohdistuu 
henkilön seksuaalisuuteen ja jossa käytetään pakottamista, tulipa se kenen henkilön taholta hy-
vänsä, tekijän ja uhrin suhteesta riippumatta ja tapahtuipa se missä yhteydessä tahansa, mukaan 
lukien koti ja työ.”

Seksuaalisen väkivallan muodot ovat moninaisia kuten myös tilanteet, joissa sitä esiintyy. 
Tällaisia ovat esimerkiksi:
• raiskaus avioliitossa tai seurustelusuhteessa
• epätoivotut seksuaaliset ehdotukset tai seksuaalinen ahdistelu mukaan lukien seksin vaati-

minen vastapalvelukseksi jostain teosta
• avioliittoon tai yhdessä asumiseen pakottaminen, mukaan lukien lasten naittaminen
• ehkäisyn tai muun sukupuolitaudeilta suojautumistoimen käytön kieltäminen
• aborttiin pakottaminen
• prostituutioon pakottaminen ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävä ihmiskauppa
• henkisesti tai fyysisesti vammaisten ihmisten seksuaalinen hyväksikäyttö
• lasten seksuaalinen hyväksikäyttö
• tuntemattoman henkilön suorittama raiskaus
• järjestelmällinen raiskaus aseellisen konfliktin aikana.

Mainos Petroskoissa.
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Seksuaalista väkivaltaa on useimmissa maissa tutkittu varsin vähän vaikka sitä esiintyy kaikkialla. 
Olemassa olevat tulokset viittaavat siihen, että joissakin maissa miltei neljäsosa naisista kokee 
parisuhdeväkivaltaa ja että jopa kolmannes nuorista tytöistä joutuu oman ilmoituksensa mukaan 
pakotetuksi ensimmäiseen seksikokemukseensa.

Myös miehiin ja poikiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on erittäin merkittävä ongelma. 
Lasten hyväksikäyttöä lukuun ottamatta se on kuitenkin suurelta osin täysin laiminlyöty tutki-
muskohde.

Lähinnä teollisuusmaissa tehdyt tutkimukset osoittavat, että 5–10 prosenttia miehistä 
ilmoittaa tulleensa lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. Valitettavasti kodeissa, kouluissa, 
työpaikoilla, kaduilla, armeijassa ja sodan aikana, vankiloissa ja poliisin suojissa tapahtuvasta 
seksuaalisesta väkivallasta ja raiskauksista ei ole luotettavaa tietoa. Miehet ovat lisäksi vielä nai-
siakin haluttomampia ilmoittamaan tapauksista poliisille tai muulle taholle.

Väkivaltainen seksi ja seksiin pakottaminen voi lisätä hiv-infektion tarttumisriskiä, koska 
väkisin tapahtuvassa vaginaalisessa yhdynnässä syntyy usein hiertymiä ja haavaumia, jotka hel-
pottavat mahdollisen viruksen pääsyä elimistöön. Nuorilla tytöillä tämä riski on erityisen suuri, 
koska heidän limakalvonsa eivät vielä ole kehittyneet tiiviiksi. Anaalisen raiskauksen uhrit, oli-
vatpa he poikia, miehiä, tyttöjä tai naisia ovat myös huomattavasti alttiimpia tartunnalle, koska 
kudosten vaurioiden takia viruksen pääsy elimistöön helpottuu. 

Lisäksi lapsuuden tai nuoruuden aikainen seksuaalinen väkivalta lisää suojaamattoman 
seksin, runsaiden kumppanien, seksityöläiseksi ryhtymisen ja päihteiden – alkoholin ja huumei-
den- käytön todennäköisyyttä. Parisuhdeväkivaltaa kokeneet ihmiset eivät myöskään mielellään 
keskustele kondomin käytöstä, koska pelkäävät kumppaninsa väkivaltaisuutta. Pojat, miehet, tytöt 
ja naiset saatetaan pakottaa seksityöläisiksi, jolloin heidän väkivallan uhriksi joutumisensa riski 
kasvaa ja mahdollisuudet suojautumistoimiin tartunnoilta ovat usein rajoitetut. Myös oma tai 
perheenjäsenen hiv-positiivisuus voi lisätä uhriksi joutumisen riskiä, erityisesti naisilla. Nainen 
saatetaan jopa karkottaa kodistaan leimaamisen vuoksi.

Amnesty Internationalin tutkimusten mukaan naisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta on hä-
lyttävän yleistä Venäjällä. Tähän on keskeisenä syynä naisten ja miesten välinen epätasa-arvoinen 
suhde. Seurantatutkimus naimisissa olevista pariskunnista seitsemällä Venäjän alueella toi esille, 
että lähes kolme neljäsosaa haastatelluista naisista oli kokenut väkivaltaa – fyysistä, henkistä tai 
seksuaalista- avioliittonsa aikana (Amnesty International, ”Russian Federation: Nowhere to turn 
to. Violence against Women in the Family”, Amnesty International, London, 2005). 

Toinen tutkimus osoitti, että otoksen naimisissa olevista naisista neljännes oli seksuaalisen 
väkivallan uhreja mukaan lukien seksiin pakottaminen. Samassa tutkimuksessa vain 70 prosenttia 
naisista katsoi, että naisen suostumus seksiin avioliitossa on tarpeen. (UNESCO, ”Violence against 
Women in Russia” A report to UNESCO, UN, New York, 2003). 

DfID Partner Programmen toteuttama tutkimus Nizhny Novgorodin alueella 2007 osoitti, 
että 16 prosenttia tutkimukseen osallistuneista seksityöläisistä oli joskus käyttänyt suonensisäisiä 
huumeita (11,6 % viimeisen kuukauden aikana).

Samarassa ja Saratovissa 44 prosenttia seksityöläisistä kertoi, etteivät he olleet käyttäneet 
kondomia viimeisimmässä ei-kaupallisessa seksikontaktissaan. Kansallisen terveysprojektin 
osana tehdyssä seurantatutkimuksessa seksityöläisistä kymmenellä Venäjän alueella vastaavat 
luvut olivat: 53 prosenttia koko otoksessa ja 73 prosenttia Nizhny Novgorodin alueella. Myös 
kolmannes tutkimukseen osallistuneista seksityöläisistä Nizhhny Novgorodissa oli kokenut 
seksuaalista väkivaltaa asiakkaan taholta.

Tämä on hälyttävä tilanne, koska viimeisimmät hiv-tilastot Venäjältä osoittavat, että vuo-
sina 2006–2007 eniten tartuntoja löytyi suonensisäisten huumeiden käyttäjistä, seksityöläisistä 
ja vangeista. 
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Suonensisäisten huumeidenkäyttäjien joukossa 2006–2007 hiv-tartunnat lisääntyivät 8 pro-
sentista 64 prosenttiin joillakin alueilla. Vuonna 2007 tehdyn tutkimuksen pohjalta 6 prosenttia 
seksityöläisistä on saanut tartunnan. Vuonna 2007 testatuista vangeista 5 prosentilla todettiin 
tartunta.

Viimeisen viiden vuoden aikana tartunta on levinnyt yhä useammin riskiryhmistä muuhun 
väestöön seksuaalikontaktissa. Tartunta saadaan kuitenkin edelleen Venäjällä useimmiten likai-
sista neuloista huumeiden käytön yhteydessä. Vuoden 2007 lopussa kaikista Venäjällä tartunnan 
saaneista 83 prosenttia oli saanut tartuntansa tätä kautta. Vuonna 2007 uusista tartunnoista 34,1 
tuli heteroseksuaalisessa kontaktissa ja 64,5 prosenttia huumeidenkäytön seurauksena. Naisilla 
vuonna 2007 tartunnoista tuli 63 prosenttia heteroseksuaalisessa kontaktissa.

Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittelee seksuaalisen väkivallan ja hiv-infektioiden 
määrän vähentämiseksi seuraavia keinoja:
• On tarjottava nuorille kattavaa sukupuolikasvatusta oppilaitoksissa ja työpaikoilla tai muualla 

missä on nuorten ryhmiä.
• Koulujen opetusohjelmiin tulisi sisältyä kaikki keskeiset seksuaalisen terveyden, parisuhtei-

den ja väkivallan aspektit.
• Nuorille on opetettava elämäntaitoja, joihin kuuluvat myös uhkaavien ja vaarallisten tilan-

teiden välttäminen (väkivaltaan, seksiin ja huumeisiin liittyen) ja turvallisen seksuaalisen 
käyttäytymisen omaksuminen.

• Koko aikuisväestön saatavilla tulisi olla täydelliset tiedot seksuaalisesta terveydestä ja tiettyjen 
seksuaalisten käyttäytymistapojen seurauksista. Lisäksi tarvitaan hankkeita, jotka tähtäävät 
vahingollisten käyttäytymismallien ja sukupuoliasioista keskustelemisen estävien sosiaalisten 
normien muuttamiseen.

• On tärkeää, että terveydenhuollon työntekijät ja muut palvelujen tarjoajat saavat aiheesta 
järjestelmällistä koulutusta, jossa käsitellään myös sukupuolistunutta väkivaltaa ja sukupuo-
litauteja, kuten hiv-tartuntaa.

• Raiskausten uhreille on järjestettävä hiv-seulonta ja hoitoonohjaus. On myös harkittava 
altistumisen jälkeisen tartunnan ehkäisyn käyttöönottoa liitettynä raiskauksen jälkeiseen 
neuvontaan.

• Hiv-positiivisia olisi seulottava mahdollisen seksuaalisen väkivallan historian toteamiseksi.
• Vapaaehtoisiin hiv-neuvontaohjelmiin voitaisiin liittää väkivallan ehkäisy.

Näiden suositusten lisäksi pitää tyttöihin ja naisiin, poikiin ja miehiin kohdistuva seksuaalinen 
väkivalta kaikissa muodoissaan kriminalisoida tulipa se kenen taholta hyvänsä, tekijän ja uhrin 
suhteesta riippumatta, tai missä yhteydessä hyvänsä.
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Hiv-infektio koettelee edelleen Karjalan nuoria: Aidsin 
vähättely käy kalliiksi
Ksenia Glebova, Tutkija, Helsingin yliopisto

Paljon on muuttunut 13 vuodessa siitä, kun Karjalassa rekisteröitiin ensimmäinen hiv-tartunta 
1995. Tiedämme aidsista ja sen leviämisestä Karjalassa nyt paljon enemmän, mutta suhtautu-
minen virukseen on pysynyt piittaamattomana. Muutoksista tietoisuudessa ei vielä voi puhua, 
ja hiv-tartuntojen määrä kasvaa edelleen vuosittain.

Hiv-infektion aktiivinen leviäminen alkoi Karjalassa vuonna 2000, jolloin virus levisi ruis-
kuhuumeiden käyttäjien keskuuteen. Sinä aikana, jolloin aidsia on Karjalassa ollut, se on vahvis-
tanut asemiaan nuorten aikuisten keskuudessa, tunkeutunut kaikkiin sosiaaliryhmiin ja levinnyt 
kaupungeista maaseudulle. Viime aikoina hiv-tartuntoja on todettu yhä useammin naisilla, vaikka 
suurin osa tartunnan saaneista on Karjalassa edelleen nuoria miehiä. Hiv välittyy yhä useammin 
sukupuoliteitse heteroseksuaalisessa kontaktissa.

Karjalassa on tähän mennessä3 rekisteröity 608 hiv-tartuntaa. Hiv ja aids eivät kosketa vain 
tartunnan saaneita, vaan myös kaikkia heidän läheisiään. Aids on nykyään sosiaalisesti merkittävä 
ilmiö, jonka aliarviointi käy kalliiksi. Ennaltaehkäisyn korostaminen on aivan välttämätöntä, jotta 
voitaisiin estää aids-epidemian puhkeaminen lähitulevaisuudessa.

�	 Lähde:	Terveydenhuollon	valtionlaitos	Aidsin	ja	infektiosairauksien	ennaltaehkäisy-	ja	torjuntakeskus,	�.�0.�008.

Työntekijöitä Karjalan tasavallan Aids-keskuksessa.
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Karjala on suhteellisen turvallinen muihin alueisiin verrattuna

”Karjala on suhteellisen turvallinen alue: hivin levinneisyysluvut ovat Karjalassa keskimäärin 
alemmat kuin Venäjällä ja sen luoteisosassa yleensä”, toteaa epidemiologi Natalja Nesteruk Kar-
jalan tasavallan Aidsin ja infektiosairauksien ennaltaehkäisy- ja torjuntakeskuksesta (jäljempänä 
Aids-keskus). Laitos toimii Karjalan terveysministeriön alaisuudessa ja sijaitsee Karjalan tasavallan 
pääkaupungissa Petroskoissa, mutta palvelee kaikkia Karjalan asukkaita. Keskuksella on melko 
paljon asiakkaita muun muassa Kostamuksessa ja Sortavalan kaupungeissa sekä Lahdenpohjan 
ja Louhen piireissä.

Tartuntamäärillä johtavia alueita yhdistää Suomen rajan läheisyys, sillä elintasokuilu edistää 
yhä laitonta kauppaa ja prostituutiota. ”Rajapaikkakunta Värtsilän luvut ovat vaikean huume-
tilanteen takia jopa Venäjän keskiarvoja korkeammat.” Myös suurin osa Värtsilän huumeiden 
käyttäjistä on nuoria miehiä. ”Hiv-tartunnan saaneista 47,7 prosenttia on suonensisäisten huu-
meiden käyttäjiä. Sukupuoliteitse saatavat tartunnat yleistyvät. Se muuttaa kokonaiskuvaa”, lisää 
Natalja Nesteruk.

1.10.2008 Karjalassa todetuista hiv-tartunnoista 47,7 prosenttia oli tullut ruiskuhuumeiden 
välityksellä ja 34,8 prosenttia sukupuoliteitse. Lopuissa tapauksissa tartuntatapa on jäänyt sel-
vittämättä.

Hiv on Karjalassa nuori, mutta ”aikuistuu”

Nuoret ovat aktiivisin ja samalla haavoittuvin väestönosa. Ehdoton enemmistö Karjalan hiv-tar-
tunnan saaneista, 63,8 prosenttia, on 20–30-vuotiaita nuoria. ”Tämä selittyy sillä, että nuoret ovat 
taipuvaisempia riskikäyttäytymiseen (mm. huumeiden käyttöön), harkitsemattomiin tekoihin, ja 
miettivät tekojensa seurauksia vähemmän kuin vanhemmat ihmiset”, selittää Aids-keskuksessa 
työskentelevä Natalja Nesteruk. ”On kuitenkin syytä huomata myös hiv-epidemian leviäminen 
yli 30-vuotiaisiin”, muistuttaa Valentina Ulitš, Karjalan terveys- ja sosiaaliministeriön peruster-
veydenhuollon hallinnon päällikkö.

Tämän vuoksi nuoret ovat yksi hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn kohderyhmistä. Nuorten 
saaminen mukaan ennaltaehkäisevään työhön lisää sen tehokkuutta merkittävästi, sillä nuorilla 
pojilla ja tytöillä on taipumus luottaa vapaaehtoistyötä tekeviltä ikätovereilta saatuun tietoon 
enemmän ja toimia paremmin sen mukaan.

Nuoret naiset kirivät nuorten miesten kannoille

Karjalan aids-tilastoissa on naisten osuus 34,2 prosenttia ja miesten 65,8 prosenttia kaikista ta-
pauksista siltä ajalta, kun rekisteröintiä on tehty. Nuoret ovat johdossa myös naisten ja tyttöjen 
hiv-tartunnoissa. Suurin ikäryhmä tartunnan saaneiden naisten joukossa ovat 20–24-vuotiaat, 
joiden osuus on 35,7 prosenttia Seuraavina tulevat 25–30-vuotiaat naiset, ja kolmannella tilalla 
ovatkin jo 15–19-vuotiaat tytöt. On syytä panna merkille, että haavoittuvimpia ovat lisäänty-
misiässä olevat nuoret naiset.

Aids-keskuksen Natalja Nesterukin mukaan tähän mennessä on rekisteröity 58 hiv-posi-
tiivisten naisten synnytystä, 39 lasta on kirjoitettu ulos sairaalahoidosta 18 kuukauden jälkeen 
ja 19 lasta on yhä seurannassa. Vuonna 2007 aborttiin päätyi 7 hiv-positiivista, ja yhtä monen 
hiv-positiivisen raskaus jatkui synnytykseen asti. ”Kaikilla hiv-positiivisilla odottavilla äideillä 
on mahdollisuus saada kolmivaiheista lääkehoitoa, jolla pyritään ehkäisemään hivin siirtyminen 
äidistä lapseen, mutta tämän avun antaminen riskikäyttäytymiseen taipuvaisille naisille on edel-
leen ongelma”, tähdentää Nesteruk.
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Hiv-infektio ja nuoriso ovat kohdanneet

Miten asiantuntijat selittävät hivin leviämisen nimenomaan nuorten keskuudessa? ”Suurimpia 
syitä ovat hiv-tietouden puutteellisuus, tietämättömyys ennaltaehkäisyn keinoista, piittaamat-
tomuus omasta terveydestä, ehkäisyvälineiden heikko saatavuus, aliarvioiva suhtautuminen 
terveyden säilyttämisen merkitykseen myöhemmin elämässä. Hiv-tietämyksen heikkous johtaa 
sairautta koskevien myyttien syntyyn ja riskikäyttäytymisen vähättelyyn”, arvelee Aids-keskuksen 
asiantuntija Natalja Nesteruk.

Karjalan terveysministeriötä edustavan Valentina Ulitšin mukaan Karjalan hiv-epidemia 
alkoi ruiskuhuumeita käyttävien 18–23-vuotiaiden nuorten miesten keskuudessa. Myöhemmin 
virus alkoi levitä huumeiden käyttäjien seksikumppanien keskuudessa. Viime vuosina virus on 
levinnyt aktiivisesti heteroseksuaalisten kontaktien kautta seksuaalisesti aktiivisessa iässä olevan 
”terveen” väestön keskuudessa.

Ulitš korostaa yleisen mielipiteen ja hiv-infektiota koskevan tietämyksen merkitystä. ”Yh-
teiskunnassa ei käydä vielä riittävää keskustelua sukupuoliteitse välittyvien infektioiden ehkäi-
semisestä; joukkoviestimissä on erittäin vähän oikeaa tietoa hivistä ja aidsista, eikä nuorille ole 
kehittynyt vastuullista asennetta omaan terveyteen ja omiin kumppaneihin. Nämä tekijät edistävät 
hiv-infektion leviämistä eri väestöryhmien keskuudessa, muun muassa nuorten.”

Ennaltaehkäisy ontuu

Sekä terveysministeriö että Aids-keskus ovat yhtä mieltä siitä, että viranomaiset eivät kiinnitä 
tarpeeksi huomiota hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyyn. Kansallisessa terveyshankkeessa, jonka 
toteutus alkoi 2006, on pääpaino hiv-infektion diagnostiikassa ja hoidossa. Kansallisen hankkeen 
prioriteettien mukaan huolehditaan siitä, että Venäjän federaation alueilla on testausjärjestelmiä 
hiv-infektion toteamiseksi ja hiv-positiivisten henkilöiden immuunivasteen voimakkuuden ja 
viruskuormituksen määrittämiseksi sekä antiretroviruslääkkeitä hiv-tartunnan saaneiden hoitoa 
varten. ”Tämän ansiosta on voitu parantaa hiv-infektion diagnostiikkaa ja sairauden vaiheiden 
toteamista sekä aloittaa antiretrovirushoito ajoissa ja saatu suurempi osa hiv-positiivista hoidon 
piiriin”, sanoo Valentina Ulitš.

Hiv-infektion ennaltaehkäisyn suhteen tilanne on kuitenkin huonompi. ”Valtion budjetista 
ei ole myönnetty alueille rahaa hiv-infektion ennaltaehkäisyyn ja Karjalassa tähän työhön annetut 
resurssit ovat hyvin niukat”, lisää Natalja Nesteruk Karjalan Aids-keskuksesta.

Valentina Ulitš toteaa myös, että ”hiv-valistus, mm. nuorten keskuudessa, ei aina tavoita 
kohderyhmiä, sillä asiaa käsitteleviä painettuja esitteitä ei ole riittävästi kattamaan Venäjän kaik-
kien alueiden tarpeita. Alueelliset televisiokanavat näyttävät keskustelevision tietoiskujen tilalla 
yleensä mainoksia, joten toivottua tulosta ei saavuteta.”

Ennaltaehkäisyä yli rajojen

Ennaltaehkäisyn merkityksen hiv-infektion vastaisessa toiminnassa tunnustavat myös terveys-
ministeriön ja Aids-keskuksen kansainväliset kumppanit. Viime vuosina yhteistyö pohjoisten 
naapurien – Suomen, Ruotsin ja Norjan – kanssa on poikinut useita kansainvälisiä projekteja. 
Suomen Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) toteuttama hanke 
tähtää hiv-infektion ennaltaehkäisyyn nimenomaan Karjalan nuorten keskuudessa.

Työtä hiv-infektion ennaltaehkäisemiseksi Karjalan nuorten keskuudessa tehdään nyt mo-
nin tavoin. Natalja Nesterukin mukaan tehokkaimpia niistä ovat opetus- ja terveydenhuoltoalan 
asiantuntijoiden tietämystä parantavat koulutusseminaarit ja nuorisotyön tekijöille tarkoitetut 
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kurssit mm. Karjalan tasavallassa vuosina 2007–2009 toteutettavan Stakesin ulkomaanavun yk-
sikön hiv-projektin puitteissa. Ennaltaehkäisevässä työssä käytetään menetelminä myös kursseja, 
roolipelejä, alue- ja kaupunkitason kilpailuja, näytelmiä ja erilaisia tapahtumia.

Joukkoviestimet – vihollisia vai liittolaisia taistelussa aidsia vastaan?

Vaikka nuorten tietämättömyys hiv-infektiosta on yksi avaintekijä aidsin leviämisessä, alue- 
ja paikallislehtien kiinnostus sairauteen on yhä laimeaa. Valentina Ulitšin mukaan Karjalan 
joukkoviestimet eivät käsittele aihetta kovin aktiivisesti, vaan tyytyvät usein tiedottamaan siitä 
1. joulukuuta vietettävän kansainvälisen aids-päivän yhteydessä. Samaan aikaan medioissa le-
vitetään edelleen rajoituksetta mainoksia seksipalveluista ilman mainintaa riskikäyttäytymisen 
mahdollisista seurauksista. Tämä koskee myös rajan ylittävää seksiturismia.

Siitä että asiaan kiinnitetään huomiota yhtenä päivänä vuodessa, ei ole varsinaista hyötyä, ja 
kuitenkin joukkoviestimet voisivat tehdä paljon. Ne voivat vaikuttaa suuresti oikean käsityksen 
muodostamiseen asiasta, kertoa suunnitelmallisesti hivin ja aidsin ennaltaehkäisystä ja niiden 
kanssa elämisestä sekä edistää suvaitsevuutta hiv-positiivisia kohtaan. Hiv-infektion leviämistä 
nuorten keskuudessa ehkäisevän karjalais-suomalaisen hankkeen puitteissa tehdyn kyselyn 
mukaan suurin osa Karjalan nuorista hankkii tietonsa paikallisista joukkoviestimistä, mm. 
nuorten suosimasta sanomalehdestä Karelskaja gubernija. Lehden toimittaja osallistui Suomeen 
suuntautuneeseen opintomatkaan yhdessä Aids-keskuksen työntekijöiden kanssa vuonna 2007 
ja kirjoitti aiheesta juttusarjan Petroskoihin palattuaan.

Karjalan tasavallan Aids-keskus on kahden viime vuoden aikana kouluttanut toimittajia 
löytämään oikean suhtautumistavan ongelmaan ja saadakseen joukkoviestimet osallistumaan 
hiv-infektion ehkäisytyöhön. Toimittajien kanssa työskennellään myös Stakesin karjalais-suo-
malaisen hankkeen puitteissa. On ilmeistä, että taistelussa aidsia vastaan tarvitaan liittolaisia, ja 
että joukkoviestimet ovat korvaamattomia liittolaisia ennaltaehkäisevässä työssä.

Karjalan asiantuntijat ennustavat hivin kasvavan hitaasti mutta vakaasti

Tulevaisuuden ennuste ei ilahduta. Aids-keskuksen ja Karjalan terveysministeriön työntekijät 
ovat yhtä mieltä siitä, että Aids-keskuksella on työtä huomenna enemmän kuin tänään. Sai-
rastuvuuden kasvuvauhdin hidastumisesta tai edes vakiintumisesta ei Karjalassa toistaiseksi 
valitettavasti voi puhua.

”Ottaen huomioon sen tosiasian, että nuorten keskuudessa ja yhteiskunnassa yleensäkin on 
käsitys terveyden ja vastuullisen käyttäytymisen tärkeydestä vielä heikosti kehittynyt, sekä hiv-tar-
tuntojen määrän vuosittaisen kasvun, sukupuoliteitse saatujen tartuntojen lisääntymisen ja oikean 
tiedon puutteen, on aikaista puhua sairastuvuuden vähenemisestä. Sen saamiseksi hallintaan on 
kuitenkin tehtävä kaikki mahdollinen”, painottaa Valentina Ulitš Karjalan terveysministeriöstä.

”Ongelman seurauksiin voidaan lukea hiv-tartuntojen määrän kasvu työvoimaan kuuluvien 
lisääntymisikäisten nuorten (keskimäärin enintään 25-vuotiaiden) keskuudessa, mikä saattaa 
vaikuttaa erittäin epäedullisesti Karjalan väestötilanteeseen”, sanoo epidemiologi Natalja Nesteruk 
Karjalan tasavallan Aids-keskuksesta.

Tällä hetkellä hiv-infektio jatkaa hidasta kasvuaan Karjalassa. Sukupuoliteitse saatujen tartun-
tojen osuuden kasvu vaikeuttaa uusien tartuntatapauksien toteamista entisestään, sillä tartuntoja 
on vaikeampi jäljittää seksikontaktien ketjusta kuin huumeiden käyttäjien tartuntapesäkkeestä. 
On ilmeistä, että nuorisolle suunnattua tietoiskua tarvitaan, mitä pikemmin, sitä parempi, mutta 
kuka sen antaa ja millä varoilla, on vielä avoin kysymys.
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Matalan kynnyksen tukikeskuksen toimintaa Murmanskin 
alueella
Fjodor Bailuk, projektikoordinaattori, Natalia Jegorova, erikoissairaanhoitaja, Murmanskin 
alueen Aids-keskuksen alaisuudessa toimiva Matalan kynnyksen tukikeskus

Murmanskin alueen Aids-keskuksen asiantuntijat tutustuivat ensi kertaa matalan kynnyksen 
tukikeskusten toimintaan vuonna 2002 Norjassa ja Suomessa. Tuolloin ei tahdottu uskoa, että 
Murmanskiinkin tulisi vastaavia keskuksia, joissa huumeiden käyttäjät voisivat saada hoitoa ja 
sosiaalista tukea. Mutta jo kolmen vuoden kuluttua, vuonna 2005, Murmanskin Aids-keskuksessa 
avattiin matalan kynnyksen tukipiste, jolle annettiin nimeksi Doverie – Luottamus. Vuonna 2007 
Murmanskin alueella Kantalahden kaupungissa aloitti toimintansa toinen tukikeskus Nadežda 
– Toivo.

Matalan kynnyksen tukikeskuksissa asioivat ennen muuta huumeiden käyttäjät, hiv-tartun-
nan saaneet huumeiden käyttäjät, hiv-positiiviset, prostituoidut, huumeiden käyttäjien läheiset 
sekä huumeiden käyttäjien ja hiv-positiivisten seksikumppanit.

Hiv-tartunta Murmanskissa

Miksi Murmanskin Aids-tukikeskukseen päätettiin perustaa juuri näille kohderyhmille tarkoitettu 
tukiyksikkö? Siihen on yksinkertainen selitys.

Murmanskin alueella ja koko Venäjän alueella, hiv- ja aids-epidemioiden esiintymisen ajan, 
tartuntatapa on aina määrittänyt tartuntojen kasvuvauhdin. Murmanskin alueella todettujen hiv-
tartuntojen epidemiologisessa kehityksessä voidaan erottaa seuraavat vaiheet:

Matalan kynnyksen keskus Murmanskissa.
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I vaihe 1990–1997 HI-viruksen välittyminen sukupuolikontaktissa,
II vaihe  1998–2001 HI-viruksen välittyminen huumeiden käytössä,
III vaihe  2002–   HI-viruksen välittyminen kummallakin tavalla.

Vuodesta 2001 lähtien on ollut havaittavissa sekamuotoisen välittymistavan yleistymistä. Vaikka 
hiv-tartunta leviää nykyisin sekä huumeiden käytön yhteydessä että sukupuoliteitse, hiv-tartunnan 
saaneiden huumeiden käyttäjien lukumäärä Murmanskin alueella on kasvanut vuosi vuodelta. 
Vuosina 2000–2005 Murmanskin kaupungissa todettiin 569 hiv-positiivista, jotka olivat saa-
neet tartunnan likaisista neuloista (80,7 % mainitun ajan tartunnoista) ja Murmanskin alueella 
vastaavasti 567 tartuntaa (74,2 % tartunnoista). Herkimmin hiv-tartunnan saavat syrjäytyneet 
narkomaanit, joilla ei ole motivaatiota luopua suonensisäisten huumeiden käytöstä. Koska he 
eivät käy testeissä eivätkä tiedä tartunnastaan, he tulevat tartuttaneeksi samaa ruiskua/neulaa 
käyttävät sekä seksikumppaninsa.

Hankkeen alku

Barentsin alueen hiv/aids-ohjelman asiantuntijaryhmä ehdotti Murmanskin alueen terveyskomi-
tealle kolmevuotisen (2005–2007) Matalan kynnyksen tukikeskus -hankkeen käynnistämistä Mur-
manskin alueella pilottiprojektina vuonna 2005. Hankkeen tavoitteeksi asetettiin hiv-epidemioiden 
toisen aallon estäminen alueella, ja sen toteutusaikaa on jatkettu vuoden 2010 joulukuuhun.

Murmanskin alueen Matalan kynnyksen tukikeskuksen kehittäminen on Suomen Sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) ja Murmanskin alueen terveyskomitean 
yhteinen hanke. Tukikeskuksen työn järjestämisessä otettiin mallia vastaavista suomalaisista 
keskuksista. Tukikeskuksen henkilöstö hyödyntää päivittäisessä työssään Suomessa saadusta 
koulutuksesta hankkimiaan kokemuksia ja tietoja. 

Hankkeelle asetettiin seuraavat käytännön tehtävät:
• perustaa Murmanskin alueelle Matalan kynnyksen tukikeskus ja ohjata huumeiden käyttäjät, 

hiv-positiiviset ja prostituoidut käyttämään sen palveluja. Kohderyhmäksi valittiin ne, jotka 
syrjäytyneinä eivät asioi missään terveydenhuollon laitoksessa, mutta ovat muun muassa 
hiv-infektion, virushepatiitin ja sukupuolitautien aktiivisia levittäjiä,

• tuoda hiv-infektion ja aidsin ehkäisemiseen liittyvät palvelut riskiryhmien saataville,
• levittää kohderyhmille tietoa hiviin ja aidsiin sekä huumeiden käyttöön liittyvistä asioista, 
• vähentää riskikäyttäytymisen todennäköisyyttä edellä mainituissa kohderyhmissä, alentaa 

konkreettisesti hiv-tartunnan riskiä piikkihuumeiden käyttäjillä,
• luoda toimintamalli, joka voidaan siirtää helposti muihin Luoteis-Venäjän tukikeskuksiin.

Doverie-keskus

Murmanskin Doverie-keskus aloitti toimintansa marraskuussa 2005 ja keskuksen viralliset ava-
jaiset pidettiin Murmanskin alueen varakuvernöörin Ljudmila Tšistovan ja Suomen sosiaali- ja 
terveysministerin Liisa Hyssälän ollessa läsnä.

Kaikki matalan kynnyksen tukikeskuksessa tarjottavat palvelut ja tukimuodot ovat mak-
suttomia. Tukikeskuksessa asioivalle pääkohderyhmälle (aktiivisille huumeiden käyttäjille) 
vaihdetaan käytetyt neulat ja ruiskut (1:1), tarjotaan desinfiointiaineita ja voiteita laskimotuleh-
dusten hoitoon. Huumeiden käyttäjien opettaminen ehkäisemään HI-virusta on tehokkaampaa, 
kun heillä on mahdollisuus käyttää steriilejä injektiovälineitä, samalla heidät saadaan tulemaan 
uudestaan tukikeskukseen.
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Palveluntarpeesta (keskuksessa käynnin syystä) riippuen asiakkaat saavat tietoa siitä, missä 
terveyden- tai sosiaalihuollon laitoksissa he voivat saada apua tai hoitoa. Vieroitushoitoon halua-
ville annetaan tietoa päihdehoidosta sekä Murmanskin alueella että muualla Venäjällä toimivista 
kuntoutuskeskuksista. Tarvittaessa heidät lähetetään sairaalahoitoon.

Tämän lisäksi matalan kynnyksen tukikeskuksen asiakkaiden kanssa käydään keskusteluja 
ja heille jaetaan esitteitä ja oppaita turvaseksistä sekä hiv-infektion ja muiden sukupuolitautien 
ehkäisystä. Tiedottamisen painotuksia muutetaan tarpeen mukaan. Nuorille ja erityisesti tytöille 
selitetään, millaisia riskejä holtiton seksikäyttäytyminen ja tiheä partnerin vaihto aiheuttaa heidän 
lisääntymiskyvylleen. Prostituutioon ajautuneille naisille puhutaan ehkäisyvälineiden käytön 
tärkeydestä kaikissa seksikontaktien muodoissa. Huumeita aktiivisesti käyttävien kumppaneille 
jaetaan tietoa hiv-tartunnan tai virushepatiittitartunnan suuresta riskistä, jos seksi vakituisen 
kumppanin kanssa on suojaamatonta. Kaikki asiakkaat voivat saada kondomeja ja naisille anne-
taan tarpeen mukaan raskaustesti.

Keskuksen asiakkaat ja palvelut

Vuoden 2005 marraskuusta vuoden 2007 joulukuuhun mennessä tukikeskuksessa oli käynyt 
3 745 asiakasta, joista naisia oli 1 740 (46,5 %). Naispuolisten asiakkaiden osuus on jonkin verran 
kasvamassa (vuonna 2006 naisten osuus oli 44,6 %, vuonna 2007 osuus oli 47,7 %). 

Kuvio 1. Matalan kynnyksen tukikeskuksessa asioivien ikä ja sukupuoli

Matalan kynnyksen tukikeskuksessa asioivista suurin osa kuuluu 20–30-vuotiaiden ikäluokkaan 
(2408 henkilöä tai 64 %). Miehiä ja naisia on tässä ikäluokassa suunnilleen yhtä monta (naisia 
47,6 %, miehiä 52,4 %). 20-vuotiaita tai sitä nuorempia oli 507 asiakasta (13,5 % käyntien koko-
naismäärästä). Suurin osa, 64 prosenttia, tämän ikäisistä asiakkaista oli naisia. Ilmeisesti tytöt 
ovat poikia enemmän huolissaan terveydentilastaan ja tulevat poikia aikaisemmin ajatelleeksi 
riskikäyttäytymisen seurauksia. 30 vuotta täyttäneiden keskimääräinen osuus asiakkaista on 22 
prosenttia. Tässä ikäluokassa miespuolisten osuus on suurempi: 67,7 prosenttia. Puolet miehistä 
mainitsi käyntinsä syyksi halun tehdä hiv-testi satunnaisen seksisuhteen jälkeen.
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Kuvio 2. Suurimmat asiakasryhmät

Huumeiden käyttäjät (mm. hiv-positiiviset) olivat luonnollisesti tukikeskuksen suurin asiakas-
ryhmä, joiden osuus käyntien kokonaismäärästä oli 56,3 prosenttia vuosina 2005–2007. Aids-
keskuksen hiv-potilaiden osuus käynneistä oli 9 prosenttia ja sidoshenkilöiden (huumeiden 
käyttäjien sukulaiset ja seksikumppanit) osuus 11 prosenttia.

Matalan kynnyksen tukikeskuksessa eivät asioineet ainoastaan ne väestöryhmät, joita varten 
keskus oli perustettu; 16,9 prosenttia asiakkaista oli henkilöitä – pääasiassa 20–30-vuotiaita −, 
jotka harjoittavat suojaamatonta seksiä. Noin 7 prosenttia asiakkaista oli päättänyt tulla hiv-testiin 
”vain itseään varten”, ”kaiken varalta”.

Pelkästään se, että henkilö tarkistuttaa hiv-statuksensa on tartunnan leviämisen ehkäisemistä. 
Doverie-keskuksessa kaikki halukkaat voivat vapaaehtoisesti nimettöminä käydä pikatestissä hiv-
infektion ja virushepatiitin toteamiseksi ja saada terveysneuvontaa ennen testiä ja testin jälkeen. 
Tutkimus tehdään asiakkaan läsnä ollessa, mikä on saanut monet muutkin kuin huumeiden 
käyttäjät tulemaan tutkimuskeskuksen testeihin.

Tukikeskuksen hiv-testiin hakeutumisen syyt 2006–2007 ja tutkimustulokset

Testauksen syyt Testejä tehty Positiiviset 
tulokset

Hiv-
diagnooseja, %

Huumeiden käyttäjät 678 60 8,85

Seksikontakti hiv-positiivisen kanssa 179 9 5,03

Seksikontakti huumeiden käyttäjän kanssa 151 3 1,99

Huumeiden käyttäjien sukulaiset, satun-
naiset seksisuhteet, muut syyt

725 3 0,41

Yhteensä 1 733 75 4,33

Kaikkiaan vuosina 2006–2007 tehtiin 1 733 hiv-testiä, joista 771 naisille (44,5 %) ja 962 miehille. 
Matalan kynnyksen tukikeskuksessa tehdyissä testeissä todettiin 75 hiv-positiivista, joista 34 oli 
naisia ja 41 miehiä. Positiivisten tulosten osuudet olivat lähes yhtä suuret tutkituilla miehillä ja 
naisilla (4,3 % ja 4,4 % vastaavasti).

Tukikeskus tekee yhtä arvokasta työtä kerätessään asiakasneuvotteluissa vapaaehtoisilla 
anonyymeillä kyselyillä luotettavaa tietoa nuorten keskinäisistä suhteista, näkemyksistä ja käy-
tännöistä erityisesti haavoittuvissa ryhmissä. Ilman tämänkaltaista käyttäytymismallien seurantaa 

Huumeiden
käyttäjät 924

Hiv-positiiviset
huumeiden

käyttäjät 1 186

Hiv-positiiviset
349

Sidoshenkilöt
411

Satunnaiset
seksisuhteet

633

Muut
262
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olisi vaikea laatia huumeiden käytön ja hiv-epidemioiden hallintaohjelmia ja tehdä yksilöllistä 
ennalta ehkäisevää työtä tukikeskuksen vakituisten asiakkaiden parissa.

Murmanskin alueen hallitus, muun muassa varakuvernööri Ljudmila Tšistova, tukee matalan 
kynnyksen tukikeskuksen toimintaa, mikä auttaa viranomaisia, kuten miliisiä ja muita järjes-
tysvallan edustajia, ymmärtämään ruiskuhuumeiden haittojen vähentämiseksi tehtävän työn 
merkitystä, mikä puolestaan edesauttaa matalan kynnyksen tukikeskuksen kehitystä.

Vielä on vaikeaa arvioida, kuinka tehokkaasti matalan kynnyksen tukikeskuksen toiminnalla 
pystytään estämään hiv-tartuntojen leviämistä huumeiden käyttäjien ja muiden haavoittuvien 
väestöryhmien keskuudessa. Kuukausittain kasvava kävijöiden määrä – sekä ensi kertaa asioivien 
että vanhojen asiakkaiden – kertoo kuitenkin vastaavien keskusten tarpeellisuudesta. Jos taas 
tukikeskuksen työn määrää ja laatua verrataan käytössä oleviin resursseihin ja kuluihin, voidaan 
todeta Murmanskin tukikeskuksen työn olevan tehokasta. Lisäksi tukikeskuksen mahdollisuudet 
kannustaa ja sitouttaa huumeita käyttäviä hiv-positiivisia antiretrovirus-hoitoon ovat hyvät.

Yhteenveto hankkeen toiminnasta

Hankkeen menestykseen on vaikuttanut ennen muuta se, että tukikeskuksen palvelut tulivat 
kohderyhmien saataville (palvelut ovat maksuttomia, niitä saa ottaa vastaan anonyyminä ja 
niiden vastaanotto on vapaaehtoista).

Päivittäinen työ on saatu toimimaan suoraan asiakkaiden kohderyhmien edustajien kans-
sa.

Huumeiden käyttäjille suunnatulla tukikeskuksen valistustyöllä on ollut vaikutusta sikäli, 
että heidän käyttäytymisensä on muuttunut vähemmän vaaralliseksi.

Matalan kynnyksen tukikeskuksen asiantuntijat ohjaavat terveitä nuoria ja erityisesti naisia 
hankkimaan uutta tietoa hiv-tartunnan ja sukupuolitautien ehkäisystä sekä käyttämään ehkäisy-
välineitä ja vakuuttamaan seksikumppaninsa ehkäisyvälineiden käytön tärkeydestä.

Se että tukikeskuksessa asioivat huumeiden käyttäjien lisäksi myös terveet nuoret ja henki-
löt, jotka harrastavat suojaamatonta seksiä (23,7 % asiakkaista), kertoo siitä, että Murmanskin 
alueella on liian vähän vastaavanlaisia neuvontakeskuksia ja -vastaanottoja, joissa nuoret voisivat 
nimettöminä ja maksutta saada terveystietoa ja käydä hiv- ja hepatiittitestissä.
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Rakasta lähimmäistäsi − Hiv-positiiviset Arkangelin 
vankiloissa 
Elena Ermolina, Toiminnanjohtaja, Arkangelin alueen yleishyödyllinen hyväntekeväisyysjär-
jestö Rassvet (Koitto)

Yleishyödyllinen hyväntekeväisyysjärjestö Rassvet on perustamisestaan lähtien tehnyt työtä 
vapautuneiden ja vapautuvien vankien kuntouttamiseksi.

Käynnistettäessä Rakasta lähimmäistäsi -projektin suunnittelua vuonna 2002 Arkangelin 
alueella oli havaittavissa hiv-tartuntojen määrän lisääntymistä huumeiden käyttäjien keskuudes-
sa. Kahdessa Arkangelin alueen vankilassa oli tuona aikana 33 hiv-positiivista vankia, joista 99 
prosenttia tuli Moskovasta ja Pietarista. Hiv-positiivisia vankeja pidettiin muista erillään. Heitä 
ei otettu mukaan vangeille järjestettyyn työntekoon, ja heidän oikeutensa osallistua yleishyödyl-
liseen toimintaan olivat rajoitetut.

Tehtyjen kyselyjen ja keskustelujen pohjalta tuli esille seuraavaa:
• Muut vangit kohtelevat hiv-positiivisia inhimillisemmin kuin vankilan henkilöstö.
• Hiv-positiivisten vankien yhteinen kokemus oli, että hoitajat ja psykologit keskustelevat 

heidän kanssaan harvoin.
• Sekä vankilan henkilöstön että vankien tiedot hiviin ja aidsiin liittyvistä asioista ovat melko 

vähäiset.
• Vankilan henkilöstöllä ja vangeilla on rajoitettu pääsy hiviä ja aidsia koskevaan tietoon ja 

kirjallisuuteen.
• Hiv-positiivisille vangeille ei ollut järjestetty tapaamisia ortodoksipapin kanssa.

Rassvet analysoi tilannetta tärkeimpien hankekumppaneiden, Venäjän Rikosseuraamusviraston 
Arkangelin alueyksikön asiantuntijoiden ja Arkangelin Aids-keskuksen kanssa. Kun hiv-posi-
tiivisten vankien määrä näytti lisääntyvän päätti Rassvet hakea rahoitusta vankiloissa tehtävälle 
hankkeelle Norjan kirkon diakoniatyöltä (Kirkens Sosialtjeneste).

Hankkeelle asetettiin seuraavat tavoitteet: 
• Systemaattinen yhteistyön kehittäminen valtiollisten ja ei-valtiollisten toimijoiden välille hiv-

infektion leviämisen ehkäisemiseksi olemassa olevia resursseja ja mahdollisuuksia käyttäen, 
sekä hiv-positiivisten vankien tukeminen Arkangelin alueen vankiloissa.

• Vähentää hiv-positiivisten vankien leimaamista ja pyrkiä muuttamaan yleisen mielipiteen, 
vankiloiden henkilöstön ja muiden vankien suhtautumista hiv-positiivisiin vankeihin.

Hankkeen toimintatavat olivat:
• Tiedon ja tietämyksen lisääminen hivistä ja aidsista kaikissa kohderyhmissä.
• Terveydenhoidon sekä psykologisen avun ja oikeusavun tuominen laajemmin hiv-positii-

visten vankien saataville.
• Hiv-positiivisten ottaminen mukaan vankilassa tehtävään tuottavaan työhön.

Hanke on antanut väestölle sekä vankiloiden työntekijöille ja vangeille tietoja, taitoja ja resursseja 
hiv-tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi toteuttamalla mm. seuraavia toimia:
• Järjestämällä seminaareja ja muita koulutustilaisuuksia. Kouluttajia ovat tarjonneet Arkan-

gelin Aids-keskus, AIDS Foundation East-West (AFEW) ja Humanitarian Action Mosko-
vasta.
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• Järjestämällä terveysneuvontaa sekä psykologista ja oikeusneuvontaa hiv-positiivisille van-
geille. Arkangelin Aids-keskuksen asiantuntijat ovat antaneet terveysneuvontaa hiv-positii-
visille vangeille neljässä vankilassa. Rassvet-järjestön kokeneet kouluttajat pitivät viidessä 
vankilassa ja vankeinhoitolaitoksen koulutuskeskuksessa ensiapukurssin. Valtionyliopiston 
asiantuntijat ovat antaneet psykologista neuvontaa ja analysoineet vankiloiden henkilöstön 
ja hiv-positiivisten vankien vuorovaikutustilanteita. He ovat myös antaneet psykologista 
apua ja järjestäneet taideterapiaa.

• Järjestämällä työpaikkoja hiv-positiivisille vangeille (ompelimot kolmessa vankilassa).
• Painattamalla ja jakamalla hiviä ja aidsia käsittelevää erikoiskirjallisuutta hankkeen kohderyh-

mille. Vankiloissa on jaettu kuunneltavaksi nauhoituksia hiv- ja aids-aiheisista keskusteluista 
ja luennoista.

Tämän toiminnan tuloksena eräs Rikosseuraamusviraston terveydenhuoltoyksikön työntekijä 
kirjoitti seminaariraportissaan näin: ”Tällaisten koulutustilaisuuksien, joissa täydennetään omaa 
ammatillista osaamista ja omaksutaan uusia tietoja ja taitoja ja samalla annetaan mahdollisuus 
tutustua rinnakkaisilla aloilla työskentelevien työtapoihin, hyöty on kiistaton. Näin pääsee nä-
kemään, että yhteistyö muiden kanssa antaa parhaimman tuloksen”.

Venäjän rikosseuraamusviraston Arkangelin alueen terveydenhuoltoyksikön päällikön E. V. 
Pepelyševin 16. lokakuuta 2008 antama tiedote hiv-positiivisten vankien pitämisestä vankilassa 
kertoo toiminnan vaikuttavuudesta: 

 ”Venäjän federaation rikoslain 101 §:n mukaisesti hiv-positiiviset vangit ovat vuoteen 2001 
asti suorittaneet vankeusrangaistustaan ja saaneet avohoitoa erityisissä hoitoyksiköissä 
vankilan sisällä. 9. maaliskuuta 2001 annetulla federaation lailla nro. 25 rikoslain 101 
pykälästä poistettiin ohje, jonka perusteella tätä vankiryhmää on pidetty vankilassa erityi-
sissä hoitoyksiköissä. Tällä hetkellä vankeinhoitolaitoksessa on siirrytty hiv-positiivisten 
vankien eristämisestä yleisten perusteiden soveltamiseen näiden vankien rangaistuksen 
suorittamisessa. 

  Venäjän terveys- ja sosiaaliministeriön suositusten mukaisesti hiv-positiivisia ja 
terveitä vankeja voidaan pitää yhdessä. Muun muassa peruspalvelut sekä urheilu- ja työs-
kentelytilat ovat vankien yhteisessä käytössä. Muutosten ansiosta hiv-positiivisille voidaan 
järjestää olot, jotka vastaavat täysin voimassa olevia hygienianormeja, ja samalla tukea 
vankien immuniteettia ja ehkäistä sekundaari-infektioiden kehittymistä. Hiv-positiivisten 
vankien terveysseurannasta vastaavat vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltoyksikön 
lääkärit. Hiv-positiivisten vankien terveystarkastukset on järjestetty voimassaolevan 
lainsäädännön mukaisesti. 

  Arkangelin alueen vankiloissa oli syyskuun 2008 alussa 293 hiv-positiivista vankia 
(vuonna 2007 vastaava määrä oli 313). Hiv-positiivisiksi rekisteröidyistä vangeista 12 
saa lääkärin määräämää antiretroviruslääkitystä. Lääkkeet tulevat Arkangelin alueen 
vankiloihin keskitetysti kansallisen terveyshankkeeseen sisältyvän hiv-infektion ja virus-
hepatiittien ehkäisyohjelman mukaisesti. Hiv-positiiviset vangit saavat täyden lääkekuurin 
(lääkkeet määrätään usean lääkärin muodostaman komission päätöksellä ja lääkkeitä 
nautitaan koko eliniän). 

  Rikosseuraamusviraston Arkangelin alueen terveydenhuoltoyksikkö on jatkanut 
hiv-ohjelman puitteissa yhteistyötä Aids-keskuksen ja Rassvet-järjestön kanssa hiv-in-
fektion leviämisen estämiseksi Arkangelin alueen vankisiirtoloissa ja tutkintavankiloissa 
ulkomaisten kansalaisjärjestöjen taloudellisella tuella (Norja).

  Vangeille on järjestetty terveys- ja oikeusneuvontaa. Projektissa on julkaistu ja 
jaettu kohderyhmien kaikille jäsenille hiv-infektion ennaltaehkäisyä käsitteleviä oppaita 
ja esitteitä. 
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  Arkangelin alueen vankiloiden työntekijöiden ennaltaehkäisy- ja työturvallisuuskou-
lutuksessa opetetaan terveitä elämäntapoja ja hiv-positiivisten vankien kohtelun eettisiä 
periaatteita. Arkangelin alueen vankiloissa tuomiotaan suorittavat hiv-positiiviset vangit 
eivät tarvitse taloudellista tukea, koska käytännössä heidät kaikki on todettu työkykyisiksi, 
ja he saavat tehdä poikkeuksetta kaikkia töitä.” 
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Hiv, homoseksuaalisuus ja Venäjä
Anneli Milén, Kehittämispäällikkö, Stakes

Homoseksuaalisuus on monelle meistä outoa, vierasta ja pelottavaa. Myös hiv ja aids ovat vaikeita 
asioita käsitellä, jopa terveydenhuollon ammattilaisille. Yhdessä homoseksuaalisuus ja hiv ovat 
syvälle juurtunut tabu. 

Eroottisuutta ja seksiä samaa sukupuolta olevien välillä on esiintynyt aina ja kaikkialla maa-
ilmassa. Ensimmäiset kirjalliset merkinnät Euroopassa ovat antiikin Kreikan ja Rooman ajalta. 
Antropologit ovat raportoineet homoseksuaalisuudesta Afrikassa, Amerikoissa, Lähi-idässä, 
Aasiassa ja Tyynen Valtameren alueella.

Homoseksuaalien miesten ja naisten määrä on vaikea arvioida. Viimeisimpien tutkimusten 
mukaan heitä lienee 2–7 prosenttia eri maiden väkiluvusta. Samoin biseksuaalien (sekä homo-
seksuaalisesti että heteroseksuaalisesti suuntautuneet) osuutta eri maissa ei tiedetä. Norjalaisen 
tutkimuksen mukaan biseksuaalisia miehiä, joilla oli seksiä sekä miesten että naisten kanssa, 
oli 12 prosenttia väestöstä. Luvut ovat vain arvioita, sillä monet eivät ole halukkaita kertomaan 
seksuaalisuudestaan.

Aids-pandemiaa on mahdotonta saada kuriin ilman homoseksuaalisuuden tunnustamista ja 
erityisiä toimia, jotta myös homoseksuaaliset ihmiset voivat saada tietoa HI-viruksen tartunnan 
vaarasta, päästä testaukseen ja saada hoitoa ilman leimautumista ja syrjintää.

Hiviä testataan.
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Kuolema, vankila tai syrjintä  

 Yhteiskunnassa homoseksuaalisuuden tekee ongelmaksi vain ja ainoastaan meidän suh-
tautumisemme siihen.

Jopa 86 maassa homoseksuaalisuus on edelleen rikos, josta voi saada joissain maissa vankeutta (21 
maata) tai jopa kuolemantuomion (7 maata). Lähes kaikkialla maailmassa esiintyvä homofobia 
aiheuttaa syrjintää ja vahvaa leimaamista. Länsimaissa väestön asenteet homoseksuaalisuutta 
kohtaan alkoivat hitaasti muuttua parikymmentä vuotta sitten.

Venäjällä suhtautumista homoseksuaalisuuteen kuvaavat Livada-keskuksen tekemän kansal-
lisen kyselytutkimuksen tulokset vuodelta 2003. Kysymykseen mitä homoseksuaalisuus on, 36 % 
vastasi että se on seuraus turmeltuneisuudesta ja huonoista tavoista ja 31 % että se on sairaus tai 
trauma. Vain 20 % piti sitä seksuaalisena suuntautumisena, jolla on olemassaolon oikeutus. 

Venäläisten asenteiden kielteisyyttä on tarkasteltava historiallisesta näkökulmasta. Anaali-
seksi määriteltiin rikokseksi vuonna 1832 ja siitä rankaistiin 4–5 vuoden karkotuksella Siperiaan. 
Vuosina 1930–1955 yksilön kontrollointi ylipäätään johti homoseksuaalisten ihmisten tuhoami-
seen. Seuraavat 30 vuotta homoseksuaalisuutta pidettiin psyykkisenä sairautena, mikä johti usein 
laitoksiin eristämiseen. Vain 10 vuotta sitten, vuonna 1998 presidentti Boris Jeltsin kumosi lain, 
jonka mukaan homoseksuaalisuus oli rikos. Seuraavana vuonna poistettiin diagnoosi homosek-
suaalisuudesta psyykkisenä sairautena.

Myös Venäjällä asenteissa näyttää tapahtuneen muutosta viime vuosikymmenen aikana. 
Ihmisoikeuksien toteutumisesta homoseksuaalien kohdalla ollaan kuitenkin vielä kaukana ja 
vie vähintään sukupolven ajan ennen kuin rikollisena ja sairautena yhteiskunnassa pidettyä asi-
aa kohtaan asenteet muuttuvat. Vielä viisi vuotta sitten homoseksuaalisuus yritettiin uudelleen 
määritellä rikokseksi, mutta Venäjän parlamentti ei hyväksynyt lakialoitetta.

Hiv miehestä mieheen

HI-virus voi tarttua heteroseksuaalisessa tai homoseksuaalisessa suhteessa. Kun nainen harrastaa 
seksiä naisen kanssa, HI-virus voi siirtyä, mutta riski on kuitenkin pieni. Sen sijaan miesten väli-
sessä seksissä vaara saada hiv-tartunta on merkittävä, vaikkakin pienempi kuin heteroseksuaali-
sessa yhdynnässä. Miesten välisessä seksissä HI-virusta esiintyy tartunnan kannalta merkittäviä 
määriä veressä, siemennesteessä ja esiliukasteessa. Jotta hiv voisi tarttua, jotakin niistä on päästävä 
riittävästi toisen miehen verenkiertoon limakalvojen tai rikkoutuneen ihon kautta.

Mies voi saada HI-viruksen ollessaan toisen miehen kanssa: 1) anaaliyhdynnässä vastaan-
ottavana osapuolena jos toinen mies ei käytä kondomia, 2) suojaamattomassa anaaliyhdynnässä 
sisääntyöntävänä osapuolena ilman kondomia ja 3) suuseksissä jos saa siemennestettä suuhun. 
Hiv-tartunnan välttäminen miesten välisessä seksissä on teoriassa yksinkertaista: anaaliyhdynnäs-
sä käytetään kondomia ja liukuvoidetta (vesiliukoista tai silikonipohjaista) ja vältetään sperman 
saamista suuhun.

MSM-miehet – seksuaalisuudeltaan erilaisia

Ns. ”miehet, joilla on miesten välistä seksiä” eivät ole suinkaan yhtenäinen termi tai ryhmä. Sillä 
tarkoitetaan kaikkia miehiä, joilla on miesten välistä seksiä. Heitä ovat homoseksuaaliset tai 
biseksuaaliset miehet, transsukupuoliset henkilöt, seksityöntekijät, miehet joilla ei ole homo- tai 
biseksuaalista itsemäärittelyä sekä muut kulttuuri- ja maaspesifiset ryhmät. Elämän eri vaiheissa 
yksilön seksuaalinen käyttäytyminen voi vaihdella. Tässä artikkelissa käytän lyhyyden vuoksi 
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englanninkielisestä lyhennyksestä MSM (men having sex with men) muokattua termiä MSM 
miehet.

Hiv-epidemian kannalta on erittäin merkittävää käsitellä MSM-miesten ryhmän sisällä eri-
laista riskikäyttäytymistä. Pelkästään homoseksuaalinen riskikäyttäytyminen rajoittaa tartunnan 
leviämisen homoseksuaalisiin miehiin kun taas biseksuaalinen riskikäyttäytyminen tuo mukanaan 
myös tartunnanvaaran naiseen tai naiselta sekä HI-viruksen leviämisen valtaväestöön. Viime ai-
koina onkin alettu korostaa riskikäyttäytymisen eri muotoja sen sijaan että ihmiset luokiteltaisiin 
eri ryhmiin, joiden perusteella hiv-tietoutta jaettaisiin.

MSM-miesten yhteisöt perustana hiv-työlle

Hiv-epidemian kannalta homoseksuaalien yhteisöt ja niiden toiminta ovat monin tavoin mer-
kityksellisiä: ne muodostavat painostusryhmiä, osallistuvat asiantuntijoina ehkäisy- ja testaus-
ohjelmiin tai toteuttavat niitä itse, jakavat tietoa ja voimaistavat jäsenistöä. Jo runsas 20 vuotta 
sitten homoseksuaalien yhteisöt länsimaissa aloittivat taistelun hiv-tartunnan ehkäisemiseksi. 
Liikehdinnällä oli merkittävä vaikutus mm. aidsin oireita helpottavien lääkkeiden hinnan romah-
dukseen kehitysmaissa. Useissa länsimaissa homoseksuaalien välinen avioliitto tai rekisteröity 
parisuhde on toteutunut, samoin kuin heidän mahdollisuutensa lasten huoltajuuteen.

Venäjällä homoseksuaalien omat yhteisöt ovat erittäin nuoria. Julkisuuteen ne tulivat vasta 
2000-luvun alussa rikoslain muututtua. Yhtäältä homoseksuaalit saattoivat tulla pois ”kaapeistaan“, 
toisaalta takaiskuna homofobia ja vihamielisyys lisääntyivät.

Vuonna 1996 alkaneesta, Venäjän ensimmäisestä homoseksuaalien nettikeskustelufoorumista 
kasvoi huomattava homoseksuaalisten naisten ja miesten keskus Russian National LGBT Center 
”Together” (www.gay.ru). Se toimii yhdyssiteenä ryhmien ja järjestöjen välillä ympäri Venäjää, 
välittää tietoa ja pyrkii vaikuttamaan homoseksuaalisten ihmisten asemaan.

Vielä 10 vuotta sitten homoseksuaaleilla ei ollut julkisia kohtaamispaikkoja, nyt suurimmis-
sa kaupungeissa on avoimia homoklubeja ja heillä on oma aikakauslehti ”Kvir”. Juuri pidettyyn 
homoseksuaaliasioiden kansalliseen konferenssiin osallistui runsas 100 henkilöä eri kansalais-
järjestöistä. Russia LGBTNet’in puheenjohtaja Igor Petrov totesi, että nyt ensimmäistä kertaa 
Venäjällä kokoontui seksuaalista tasa-arvoa kannattavien foorumi. Hänen mielestään Venäjällä 
on nyt olemassa voimakas homoseksuaalien liike, joka valtion ja yhteiskunnan on otettava 
vakavasti. Liike korostaa homoseksuaalien oikeuksien edistämistä, erityisesti oikeutta lasten 
vanhemmuuteen. Keväällä 2008 järjestettiin mittavan, sarjassaan toisen Itä-Euroopan ja Aasian 
AIDS Konferenssin (EECAAC) yhteydessä Moskovassa satelliittisymposiumi hiv/aids-tilanteesta 
homoseksuaaleilla.

Huolimatta lievästä asenteiden muutoksesta ja tiedon kasvusta homoseksuaalisten naisten 
ja miesten asema ei ole juurikaan parantunut venäläisessä yhteiskunnassa. Useimmat eivät edel-
leenkään kerro homoseksuaalisuudestaan, heidän juridinen asemansa on huono ja he joutuvat 
usein virkamiesten ja toisten kansalaisten hyväksikäyttämiksi.

Hiv MSM-miehillä 

Hiv-positiivisten osuus miehistä, joilla on miesten välistä seksiä, on useimmissa maissa korke-
ampi kuin valtaväestössä: esimerkiksi Meksikossa, Thaimaassa ja Boliviassa heitä on 22–26 %, 
kun hiv-positiivisia koko väestöstä näissä maissa on 0,1–1,4 %. MSM miehillä on suurempi vaara 
saada HI-virus kuin muulla väestöllä − Kiinassa riski on 40-kertainen ja maailmassa keskimäärin 
19-kertainen. Köyhissä ja keskitulotason maissa 13 prosentin MSM-miehistä arvioidaan olevan 
hiv-positiivisia.
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Vuonna 2008 YK:lle annetuissa selvityksissä vain puolet maailman maista kykeni antamaan 
tietoa hiv-tartunnan esiintyvyydestä ja toimista MSM-miesten keskuudessa. Kahdella kolmasosalla 
maista ei ole edes perustietoja hiv-epidemiastaan näissä väestöryhmissä. Mm. hiv-tartunnan 
esiintyvyyttä ei MSM-miehillä tiedetä ja esitetyt arviot ovat yleensä selkeästi liian pieniä. Tämä 
johtaa piittaamattomuuteen ehkäisevien toimien järjestämiseksi.

Myös Itä-Euroopassa hiv-positiivisia näyttäisi olevan suhteellisesti enemmän MSM miesten 
ryhmissä kuin valtaväestössä. Ero on selvästi pienempi kuin Länsi-Euroopassa. Todennäköistä 
kuitenkin on, että eron vähäisyys johtuu luotettavan tiedon puutteesta hivin esiintyvyydestä MSM-
miehillä. Lisäksi Itä-Euroopassa hiv-epidemia on selvästi yleisintä suonensisäisten huumeiden 
käyttäjillä, eikä tiedetä missä määrin MSM-miehet ovat myös huumeiden käyttäjiä. 

Venäjän federaation YK:lle laatiman raportin mukaan vuoden 2007 lopussa hiv-positiivisia 
henkilöitä oli 0,3 prosenttia koko maan väestöstä. Alueiden välillä oli suurta vaihtelua: 47 alueella 
oli matala esiintyvyys (alle 0,1 %) ja 16 alueella selvästi korkeampi eli 0,3 %. MSM-miesten 
keskuudessa hiv-positiivisten osuus oli eri paikkakunnilla tehtyjen tutkimusten mukaan 0–9 %. 
Todellisia osuuksia ei tiedetä, koska suurin osa jäänee testaamatta.

 
TAuluKKo 1. Eri tartunnanlähteiden osuus (itseilmoitettuina) todetuista uusista hiv-infektioista vuonna 2007 
venäjällä

Itseilmoitettu tartunnan lähde %

Suonensisäisten huumeiden käyttö 64,5

Heteroseksuaalinen kontakti 34,1

Homoseksuaalinen kontakti 1,1

Muut tarttumisväylät 0,3

Yhteensä 100,0

Suurimman osan uusista hiv-infektioista saavat edelleen suonensisäisten huumeiden käyttäjät. 
Heillä virus leviää yhteisten ja infektoituneiden välineiden kautta. Heteroseksuaalisen kontaktin 
merkitys kasvaa jatkuvasti, naisilla se on nykyään yleisin syy saada hiv-tartunta. Epidemia on siis 
siirtynyt riskiryhmistä valtaväestöön. Osaltaan siihen on vaikuttanut MSM-miesten − joilla on 
usein myös heteroseksuaalisia kontakteja − hiv-palvelujen huono saatavuus.

MSM-miesten osuus uusista hiv-infektioista on kasvanut edellisestä vuodesta. Silti arvio 
1,1 prosenttia on liian alhainen ja vastaavasti raportissa esitetty vuoden aikana testattujen MSM-
miesten osuus (31 %) kaikista MSM-miehistä vaikuttaa liian suurelta. MSM-miehiä on erittäin 
vaikea tavoittaa ja kannustaa testiin − he eivät hakeudu tutkimuksiin leimautumisen pelossa. 
Alhaiseen lukuun voi vaikuttaa myös se, että osa MSM-miehistä on huumeiden käyttäjiä tai 
seksityöntekijöitä. 

Myös vangeilla hiv on yleisempää kuin valtaväestöllä, johtuen suonensisäisten huumeiden 
käytöstä ennen vankilaa tai sen aikana. Osa saa HI-viruksen vankilassa väkivaltaisista tai vapaa-
ehtoisista homoseksuaalisista kontakteista − mikä on ongelmana täysin vaiettu.

MSM-miehet ja koko aids-pandemia 

Vaikka MSM-miehistä suhteellisesti useampi on hiv-positiivinen kuin väestössä yleensä, heitä 
on kuitenkin maailmassa ja myös Venäjällä melko vähän. Voisimme ajatella, että koko pande-
mian kannalta tällä ryhmällä ei ole merkitystä. Näin ei suinkaan ole, sillä monilla MSM-miehillä 
on seksisuhde myös naisen kanssa. Näin MSM-miehet toimivat yhtenä monista silloista, jotka 
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edesauttavat HI-viruksen leviämistä valtaväestöön. Muita siltaryhmiä ovat mm. seksityöntekijät 
ja suonensisäisiä huumeita käyttävät henkilöt.

Saatamme myös ajatella, että koko ongelma on hoidettavissa miesten välisen seksin kieltä-
misellä. Kyseessä ovat kuitenkin loukkaamattomat ihmisoikeudet: MSM-miehillä on samanlaiset 
oikeudet kuin muillakin saada tietoa HI-viruksen tarttumisesta, päästä testaukseen ja saada hoitoa 
ilman syrjinnän ja stigman pelkoa. Kysymykset suhteen laillistamisesta ja lasten vanhemmuu-
desta ovat osa moninaisia ihmisoikeuksiin liittyviä ongelmia, jotka myös on ratkaistava, mikäli 
halutaan vaikuttaa hiv-epidemiaan.

Mitä MSM-miehet tekevät tai eivät tee

MSM-miehistä Venäjällä ja heidän seksielämästään tiedetään edelleen erittäin vähän. 1990-luvun 
alussa tehdyt tutkimukset koskien homoseksuaalisia miehiä ja miesten välisiä seksuaalisuhteita 
vankiloissa antavat kuvan alkoholin ja huumeiden käytöstä, seksistä miesten välillä kaupankäynnin 
välineenä sekä miesten välisen seksin yleisyydestä miehillä, jotka eivät kuitenkaan pidä itseään 
homoseksuaalisina.

2000-luvun alussa alkoi Venäjälläkin tieteellinen kiinnostus MSM-miesten seksuaalikäyt-
täytymiseen kasvaa. Vuonna 2000 Pietarissa toimi viisi homoklubia, joiden MSM-asiakkaista 
tutkimukseen osallistui 434. Heistä 37 % kävi koulua, 40 prosentilla oli akateeminen koulutus ja 
suurin osa oli biseksuaalisia. Heistä 45 % ei ollut käyttänyt kondomia anaaliseksissä viimeisen 
kolmen kuukauden aikana ja useimmilla oli ollut useita mies- ja naiskumppaneita. Johtopää-
töksenä olikin jo tuolloin, että MSM-miehille on järjestettävä ehkäisyvalistusta pikaisesti paitsi 
heidän itsensä vuoksi, myös koska he biseksuaalisina toimivat siltana HI-viruksen siirtymiselle 
valtaväestöön. Saman tutkimuksen mukaan lähes joka neljäs MSM-miehistä klubeissa myi seksiä 
− sekä miehille että naisille. He olivat muita MSM-miehiä vähemmän koulutettuja, nuorempia ja 
useammin työttömiä ja he tiesivät huomattavasti vähemmän hiv-infektion vaaroista.

Valitettavasti kuva MSM-miesten riskikäyttäytymisestä kuusi vuotta myöhemmin tehtyjen 
tutkimusten mukaan on kutakuinkin samanlainen:
• Moskovassa ja Pietarissa tutkituilla nuorilla MSM-miehillä oli ollut useita kumppaneita, 

sekä miehiä että naisia.
• Yhdeksällä alueella haastatelluista 500 MSM-miehestä 30 % kertoi olleensa myös naisen 

kanssa seksisuhteessa edellisen vuoden aikana.
• Moskovassa 80 % ja Pietarissa 65 % MSM-miehistä kertoi käyttävänsä alkoholia seksikon-

taktin yhteydessä.
• Internetin välityksellä tutkituista MSM-miehistä (3 600), joilla oli kiinteä tai vaihtuva parisuh-

de, vain puolet käytti kondomia. Vain puolet vastanneista tiesi suojaamattoman seksisuhteen 
vaaroista.

• 21 % vastanneista oli miehen kanssa seksisuhteessa rahan tai muun vastikkeen vuoksi. Heistä 
20 % ei käyttänyt kondomia edellisessä kaupallisessa seksikontaktissaan.

Venäjän MSM-miehillä näyttää olevan enemmän riskikäyttäytymistä kuin länsimaissa. Heistä 
on myös syntynyt kuva seksuaalisesti erittäin aktiivisina, kun puolestaan eri maissa tehtyjen 
tutkimusten mukaan monet homoseksuaaliset naiset ja miehet haluavat pysyvään suhteeseen 
ja arvostavat sitä. Venäjällä seksi ja alkoholi näyttävät liittyvän toisiinsa ja kondomi jää usein 
käyttämättä. Myös kaupankäynti seksillä on melko yleistä ja biseksuaalisten osuus on suuri. 

Tutkimustuloksiin on kuitenkin suhtauduttava suurella varauksella. Tutkimukset on tehty 
suurissa kaupungeissa tai Internetissä ja näin ollen on tavoitettu pääasiassa MSM-miehiä, jotka 
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ovat ainakin jossain määrin ”tulleet ulos kaapista”. Maaseudun MSM-miehistä ja kaupunkien 
hiljaisista homo- tai biseksuaaleista ei tiedetä juuri mitään. 

Hiv:n ehkäisytoimet MSM-miehillä lähes olemattomat 

Venäjä on tehostanut suuresti hiv-tartunnan ehkäisy- ja hoitotoimintaa viime vuosina. Maan 
omaa rahoitusta on lisätty. Myös MSM-miehet hyötyvät koko väestölle suunnatuista kampanjoista 
ja tiedotuksesta, hiv-stigman vähentämisestä ylipäätään sekä hiv-työn infrastruktuurin kehittä-
misestä − mutta tämä ei riitä. MSM-miehet ovat hiv-preventiossa lähes täysin vaiettu ryhmä. 
Ensimmäinen MSM-miesten tartunnan ehkäisyyn tähtäävä hanke Venäjällä alkoi vasta vuonna 
2002 Moskovassa ja Pietarissa. 

Venäjällä on ainoastaan yksi laajamittainen ehkäisyohjelma MSM-miehille: LaSky – Trusting 
each other! Sitä toteuttaa viiden venäläisen ja kansainvälisen kansalaisjärjestön yhteenliittymä 
GLOBUS (Global Effort Against AIDS in Russia 2004–2009). Hanke on tehnyt hiv-ehkäisytyötä 
pääasiassa seksityöntekijöiden, huumeiden käyttäjien ja vankien parissa. MSM-miesten kanssa 
hanke toimii 14 alueella ja 19 kaupungissa pyrkien tavoittamaan erilaisia MSM-ryhmiä kuten 
homoklubeissa käyvät nuoret ja aikuiset miehet, miehet joilla on kiinteä suhde, hiv-positiiviset 
homoseksuaalit, miespuoliset seksityöntekijät ja heidän asiakkaansa, kodittomat ja työttömät 
miehet ja suuriin kaupunkeihin muuttaneet.

LaSky-ohjelman työ perustuu useiden menetelmien ja toimintatapojen käyttöön, jotta vai-
keasti saavutettavat MSM-miehet voitaisiin tavoittaa. Tutkimusten ja selvitysten avulla hankitaan 
perustietoa MSM miehistä, heidän tavoistaan ja toiminnastaan. Koulutusohjelmat erilaisille ryh-
mille ja järjestöille sisältävät erilaisia teemoja kuten miten elää hiv-infektion kanssa, sosiaalisten 
verkostojen hyödyntäminen ja kenttätyö. Vuosittain pidetään viikon kestävä CIS-maiden koulu-
tustapahtuma. Kenttätyö on eräs tärkeimmistä menetelmistä, koska MSM-miehet eivät yleensä 
hakeudu terveydenhuoltoon. Homo- ja heteroseksuaaleista koostuvat tiimit ovat tavoittaneet 
kahden vuoden aikana arviolta 10 000 MSM-miestä kaduilla ja heidän suosimissaan paikoissa 
ja jakaneet tietoa sekä kondomeja ja liukasteita.

Kampanjat tiedotusvälineissä kohdistuvat erityisesti homoseksuaalien aikakauslehtiin ja 
nettisivustoille. LaSkyn oma nettisivusto (www.lasky.ru) on suosittu. Sieltä löytyy myös lisätietoa 
sovellettavaksi muuallakin Venäjällä.

Preventio-ohjelmien toteuttaminen MSM-miesten keskuudessa on erittäin haastavaa. Syvälle 
juurtunut leimaaminen ja syrjintä ovat MSM-miesten arkea kuormitettuna vielä hiv-positiivi-
suuteen liittyvällä syrjinnällä. Sosiaalisesti ja poliittisesti he ovat marginalisoituja ja harrastavat 
«lähes rikollista» toimintaa. Heidän edellytetään myös rekisteröityvän, jos he ovat hiv-positiivisia 
ja ilmoittavan saivatko tartunnan hetero- vai homosuhteesta vai muuta kautta. Tämä seikka ei 
kannusta heitä hakeutumaan testeihin.

Uudet tuulet maailmalla ja Venäjä

Länsimaissa on aivan viime aikoina havaittu, että homoseksuaalien yhteisöissä on tapahtumassa 
merkittäviä rakenteellisia muutoksia, jotka on otettava huomioon myös hiv-työssä. Fyysiset 
yhteisöt ovat muuttuneet virtuaalisiksi eli tavataan ja keskustellaan netissä enemmän kuin henki-
lökohtaisesti. Vaikka homoseksuaalien määrä näyttää kasvaneen, heillä on yhteisöllistä toimintaa 
aiempaa vähemmän. Erityisiä baareja ja klubeja on vähemmän, homo- ja heteroseksuaaliset 
asuvat samoilla asuinalueilla, vapaaehtoistyötä ei enää tehdä yhtä aktiivisesti omissa järjestöissä 
ja ylipäätään homoseksuaalien näkyvyys on vähentynyt.
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Merkittävät rakenteelliset muutokset johtunevat useista tekijöistä: integroitumisesta muihin 
yhteisöihin, kansalaisoikeuksien parantumisesta, syrjinnän vähentymisestä, vilkkaista virtuaa-
lisista yhteisöistä ja vähentyneestä huumeiden käytöstä. Uusi australialainen tutkimus toteaa, 
että ARV-lääkkeiden yleistyessä turvaseksi ja yhteinen taistelu aidsia vastaan ei enää yhdistä 
homoseksuaalisia ihmisiä. Kun uusien hiv-infektioiden määrä ensin laski, se on nyt taas noussut. 
Entisten homoyhteisöjen sijaan on kasvanut uusia tapoja olla yhdessä.

Kun länsimaissa homoseksuaalien näkyvyys kasvoi ja yhteinen eetos turvallisesta seksistä 
oli melko vallitseva, MSM miehiä myös tavoitettiin paremmin hiv-valistukseen ja -testeihin. 
Viimeaikaiset muutokset ovat johtaneet ehkäisyohjelmien lopahtamiseen. Länsimaissa tarvitaan-
kin kokonaan uusia lähestymistapoja, jotta hiv-valistus ja testaus voisivat tehokkaasti tavoittaa 
MSM-miehet.

Myös Venäjällä ARV-lääkityksen saatavuus MSM-miehillä on parantunut. Vielä tällä hetkellä 
keskeinen haaste on kuitenkin hiv-valistuksen ja testien huomattavasti parempi saavutettavuus. 
Tässä työssä homoseksuaalien omat yhteisöt ovat merkittäviä, vaikkakaan ne eivät saa jäädä 
ainoiksi väyliksi. Mutta myös Venäjällä on tarpeen varautua pitkällä aikavälillä samantapaisiin 
muutoksiin kuin länsimaissa nyt.

Valistuksen ja testien saavutettavuuden eräänä suurimpana esteenä on stigma. Silti tuore 
tutkimus eri maista osoittaa, että hiv-ohjelmissa ja tutkimuksissa stigmaa ei juurikaan käsitellä. 
Stigman vähentämisessä on otettava huomioon, että sen taustalla on poliittinen, sosiaalinen ja 
taloudellinen eriarvoisuus, joka johtaa leimaamiseen, yleistämiseen, eristämiseen ja syrjintään. 
Ensimmäisenä askeleena stigma on määriteltävä, sen määrä on mitattava ja sen vaikutukset 
hiv-preventioon arvioitava. Sen jälkeen on etsittävä keinot sen vähentämiseen eri yhteisöissä 
monilla eri keinoilla.
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Hiv-infektioiden ennaltaehkäisy ja hoito Leningradin alueella
Aleksei Kovelenov, johtaja, Igor Uljukin, ylilääkäri, Oleg Bogatšov, osastopäällikkö − 
lääketieteellis-sosiaalinen kuntoutus, Svetlana Semikova, osastopäällikkö − epidemiologian 
osasto, Nikolai Štšerbak, lääkäri, Leningradin alueen Aidsin ja infektiosairauksien ennalta-
ehkäisy- ja torjuntakeskus

Hiv-tilanteen kehitys on Leningradin alueella samansuuntainen kuin koko Venäjän alueella (kuvio 
1). Ensisijaisia tartuntatapoja ovat edelleen parenteraalinen tartunta suonensisäisessä huumeiden 
käytössä (tartuntojen osuus 52,6 %), ja heteroseksuaalinen tartunta (tartuntojen osuus 46,0 %). 
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Kuvio 1. Hiv-tartuntojen dynamiikka leningradin alueella verrattuna koko venäjän sairastavuustilanteeseen 
vuosina 1987–2007 (100 000 asukasta kohden)

Käytettyjen ruiskujen keräyspiste.
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Hiv-positiiviset ovat enimmäkseen nuoria, 20–34-vuotiaita (76,9 %). Miesten ja naisten suhde on 
1,8:1. Merkittävää on että 15–18-vuotiaiden uusista tartunnoista vuonna 2007 yli puolet todettiin 
tytöillä (kuvio 2).

Kuvio 2. vuonna 2007 todettujen uusien hiv-tartuntojen sukupuolijakauma
 

Tällä hetkellä suurin osa tartunnan saaneista asuu Pietarin naapurikunnissa Vsevoložskin, 
Hatšinan ja Tosnon piireissä, joista käydään Pietarissa töissä ja opiskelemassa.

Leningradin alueen Aids-keskus 

Leningradin alueen Aidsin ja infektiosairauksien ennaltaehkäisy- ja torjuntakeskus (jäljempänä 
Aids-keskus), perustettiin vuonna 2001. Keskus rekisteröitiin viranomaiseksi vuonna 2006, siihen 
asti se oli toiminut Venäjän terveysministeriön alaisen Tasavallan kliinisen tartuntatautisairaalan 
yksikkönä Ust-Ižoran kylässä. Vuoden 2006 tammikuussa Aids-keskuksesta tehtiin Leningradin 
alueen iho- ja sukupuolitautisairaalan yksikkö. 

Leningradin alueen hallitus antoi Aids-keskukselle Leningradin alueen terveydenhuollon 
valtionlaitoksen statuksen, oman henkilöstön ja budjettirahoituksen 12.05.2006 asetuksella nro 
161-r, terveydenhuollon valtionlaitoksen ”Leningradin alueen iho- ja sukupuolitautisairaalan 
uudelleen järjestämisestä”. Koska Leningradin alueen terveyslautakunnalla ei Aids-keskuksen 
perustamishetkellä ollut vapaita tiloja, se sijoitettiin Venäjän Lääketieteen Akatemian alaisuudessa 
toimivan valtion Influenssatutkimuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella ja Akatemian 
Luoteisen osaston suostumuksella tutkimuslaitoksen yhteyteen.

Aids-keskuksessa on poliklinikka, epidemiologian osasto, lääkinnällis-sosiaalisen kuntou-
tuksen yksikkö ja laboratorio. Lisäksi keskuksessa on ylilääkärin ja apulaisylilääkärin työhuoneet, 
kirjanpito ja kokoushuone. Keskuksessa on tällä hetkellä 51 työntekijää.

Näissä tiloissa tapahtuu avohoidon päivystys, kunnallispiireistä (rajoneista) saatavan tie-
don keruu ja käsittely, saatujen tietojen epidemiologinen analysointi, piirikohtaisten raporttien 
laadinta, hiv-positiivisten tietokantojen hallinta ja antiretroviruslääkkeiden jako (lääkemäärä-
yksillä). Keskuksessa tehdään myös organisatorista työtä, kehitetään metodiikkaa, järjestetään 
hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyyn liittyvää yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja kolmannen sektorin 
toimijoiden sekä tiedotusvälineiden kanssa. 

15–18-vuotiaden ikäryhmässä

Miehiä
37,0

Naisia
63,0

Kaikissa ikäryhmissä

Miehiä
59,0

Naisia
41,0
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Laboratoriotoiminta

Koska käytössä oleviin tiloihin ei ole mahdollista perustaa laboratoriota, Leningradin alueella 
todettujen hiv-positiivisten laboratoriotutkimuksia varten on perustettu Aids-keskuksen labora-
torioyksikköjä Tasavallan kliinisen tartuntatautisairaalan, Influenssatutkimuslaitoksen ja Hatšinan 
piirin keskussairaalan yhteyteen. 

Hatšinan piirin keskussairaalassa on varattu 141,5 neliömetrin tila Aids-keskuksen labora-
torioyksikölle ja piirihallinnolta on saatu lupa sen luovuttamiseksi keskukselle maksuttomaan 
käyttöön. Terveyslautakunnan 19.02.2008 antaman määräyksen nro 54 mukaisesti keskukselle 
varattuihin tiloihin on sijoitettu tutkimuslaitteita immuunivasteen ja virusten määrittämiseksi 
verestä sekä virushepatiittiarvojen mittareita . Henkilöstöä on palkattu ja laboratorion toimiluvan 
hankinta on työn alla.

Aids-keskuksen laboratorioyksikölle ollaan suunnittelemassa sivutoimipisteitä Kingiseppin 
ja Tosnon piirien keskussairaaloihin. Niiden tehtävät olisivat samat kuin laboratorioyksikön.

Hiv-infektion hoito

Hiv-infektion diagnoosin tekemisen ja infektion vaiheen toteamisen jälkeen – jos potilas on sitou-
tunut hoitoon mikä vahvistetaan psykologin/psykoterapeutin lausunnolla – potilaalle määrätään 
kliinisten laboratoriotutkimusten perusteella antiretroviraalinen hoito. Hoidon ensimmäisen 
linjan määrää Aids-keskuksen infektiolääkäri keskuksen antiretroviraalihoidosta päättävän ko-
mitean päätöksen mukaisesti. Hoidon toteutumista valvoo valtuutettu infektiolääkäri potilaan 
kotipaikkakunnalla sekä Aids-keskuksen psykologi tai potilaan kotipaikkakunnalla toimiva 
psykologi. Toisen ja seuraavien linjojen hoidon määrää Aids-keskuksen infektiolääkäri potilaan 
kliinisessä tutkimuksessa määritetyn sairauden kehitysvaiheen perusteella sekä yleiskliinisten, 
immunologisten ja virologisten määritysten ja potilaan hoitoon sitoutumisen perusteella. Kont-
rollitarkastukset ja sairauden kulun määritys laboratoriotutkimuksilla tehdään ohjeasiakirjoissa 
määrätyllä tavalla. Antiretroviruslääkkeiden saatavuus on kattava.

Hiv-positiivisia hoidetaan terveydenhoidon standardien mukaisesti (Venäjän terveys- ja 
sosiaaliministeriön määräykset nro 474/9.7.2007 ja nro 475/9.7.2007). Potilas voi halutessaan 
saada lääkkeet Aids-keskuksesta tai asuinpaikkakunnan terveyskeskuksesta. Lääkkeet annetaan 
kummassakin paikassa hoitavan lääkärin määräyksen perusteella. Mikäli potilailla diagnosoidaan 
tuberkuloosi, heidät lähetetään tuberkuloosisairaalaan, jossa heitä hoidetaan infektiolääkärin 
valvonnassa. Mikäli tarvitaan somaattisen tai kirurgisen sairauden hoitoa, potilas lähetetään 
hänen suostumuksellaan hoidettavaksi asuinpaikkakunnan terveyskeskukseen asianmukaiselle 
osastolle.

Antiretroviraalista hoitoa seurataan sekä Aids-keskuksessa että asuinpaikkakunnan terveys-
keskuksessa. Neljännesvuosittain keskukseen toimitetaan epikriisit niiden potilaiden hoitovai-
heista, jotka saavat hoitoa kotipaikkakunnallaan. Jos hoito-ohjelma on vaihdettava, keskukseen 
toimitetaan myös epikriisi hoito-ohjelman vaihdosta. Mikäli potilas syystä tai toisesta keskeyttää 
hoidon, Aids-keskukselle lähetetyssä epikriisissä ilmoitetaan keskeyttämisen syy.

Alueen jokaisessa terveyskeskuksessa on nimetty vastuuhenkilöt, jotka hankkivat ja säilyttä-
vät lääkkeitä ja jakavat ne potilaille. Aids-keskuksessa vastuuhenkilönä on polikliinisen yksikön 
ylihoitaja ja alueen terveyskeskuksessa valtuutetut hiv-infektiolääkärit sekä paikallisten terveys-
keskusten tartuntatautivastaanottojen ylihoitajat. Aids-keskuksen asiantuntijat käyvät viikoittain 
alueen kunnallispiireissä auttamassa lääkäreitä, jotka vastaavat piireissä hiv-positiivisten parissa 
tehtävästä työstä.
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Jokaisessa terveyskeskuksessa on riittävä antiretroviruslääkkeiden varasto sekä suunnitelmaan 
perustuvan ja kiireellisen ennaltaehkäisevän hoidon lääkevarasto. Aluesairaaloiden varastossa on 
kontaktin jälkeisen ennaltaehkäisevän lääkehoidon yhdistelmälääkkeitä. Synnytyssairaaloissa on 
myös lääkkeitä hiv-infektion äiti-lapsi tartunnan kiireelliseen ennaltaehkäisevään hoitoon.

Hiv-potilaan kuollessa ruumiinavaus tehdään noudattaen voimassaolevien ohjeiden mukai-
sesti. Kaikilta kuolleilta otetaan myös verinäyte hivin toteamiseksi vasta-ainetestillä mikäli: 
• kuolema on aiheutunut myrkytyksestä,
• vainajan ihossa on tyypillisiä huumausaineiden pistojälkiä,
• 14–49-vuotias on kokenut väkivaltaisen kuoleman,
• vainaja on ulkopaikkakuntalainen,
• kaikilta viiden viime vuoden aikana vankeusrangaistusta suorittaneilta, joko väkivaltaisen 

tai luonnollisen kuoleman kohdanneilta, 
• loiseläinten aiheuttamiin tauteihin tai verenmyrkytykseen kuolleilta, 
• ruumiinavauksessa havaitaan aidsiin tai muuhun immuunikatoon viittaavia muutoksia.

Hiv vankiloissa

Venäjän oikeusministeriön alaisen vankeinhoitolaitoksen yksiköissä on Leningradin alueella 
huomattava määrä hiv-positiivisia henkilöitä, joista noin puolet on lähtöisin alueelta. Vuonna 
2007 vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltoyksikön pyynnöstä yhdessä vankilassa aloitettiin hiv-
positiivisten vankien terveystarkastus- ja hoito-ohjelma. Koska hoidon edistymistä ei kuitenkaan 
valvottu vankilan terveysasemalla, kaikki potilaat keskeyttivät hoidon. Vankeinhoitolaitoksella 
ei ole hiv-positiivisten hoitoon soveltuvaa laboratoriotoimintaa eikä koulutettua henkilökuntaa. 
Vaikeuksia on verinäytteiden otossa ja näytteiden toimittamisessa laboratorioon sekä hoidon 
kliinisessä ja laboratorioseurannassa.

Vankeinhoitolaitos ja Aids-keskus ovat parhaillaan valmistelemassa kumppanuussopimusta. 
Hiv-positiivisten vankien hoito- ja tutkimuskulut tulisi maksaa oikeusministeriön määrärahoista, 
koska Leningradin alueen terveydenhuollolla ei ole määrärahoja tähän tarkoitukseen. Edellä 
selostetun hoito-ohjelman rahoitti globaalirahasto. 

Valistus- ja koulutustyö

Aids-keskuksen työntekijät ovat vuoden 2008 ensimmäisen puoliskon aikana järjestäneet itse tai 
osallistuneet aktiivisesti seuraaviin hiv-tartuntojen ja aids-potilaiden kuolleisuuden vähentämiseen 
sekä paikallisen väestön valistamiseen ja hallinnon informoimiseen liittyviin tapahtumiin:
1.  Hatšinan piirin paikallisradiossa lähetettiin helmikuussa tiedotus Aids-keskuksen labora-

torion avaamisesta ja keskuksen ylilääkärin haastattelu. 
2.  Korpunoin kylän kulttuuritalolla Lomonosovin piirissä järjestettiin toukokuussa paikallisten 

viranomaisten aktiivisella tuella tapahtuma, jonka mottona oli ”Elämä jatkuu!” Tapahtumaan 
osallistui edustajia kansalaisjärjestöistä kuten Positiivisen aallon (Pozitivnaja volna) säätiöstä, 
Humanitaarinen toiminta -nimisestä hyväntekeväisyyssäätiöstä, Hyvän myllärin ja hänen 
ystäviensä klubista ja Muutos -nimisestä kuntoutuskeskuksesta. Eri arvioiden mukaan tapah-
tumaan osallistui sata henkilöä. Tapahtumasta uutisoitiin 100-kanavalla samana päivänä.

3.  Yhteistyössä riippumattoman voittoa tavoittelemattoman Pietarin hiv-infektion tutkimus-
keskus -nimisen järjestön kanssa järjestettiin toukokuussa paneeli haittojen vähentämisoh-
jelmien toteutumisnäkymistä Leningradin alueella, läsnä oli 12 henkilöä.
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4.  Yhteistyössä Positiivisen aallon säätiön kanssa järjestettiin toukokuussa paneeli tukipalve-
lujen kehittämisestä Leningradin alueella hivin kanssa eläville. Tilaisuuteen osallistui 13 
henkilöä. 

5.  Hiville ja aidsille alttiin venäläisen väestön hoitostrategian kehittämisen ohjelman puitteissa 
on järjestetty seminaareja aiheesta Vapaaehtoisen neuvonnan ja testauksen perusteet. Semi-
naareja on järjestetty mm. Kirovskissa, Kirišissä ja Priozerskissa, Käkisalmessa. Koulutukseen 
on osallistunut yleislääkäreitä, sisätautilääkäreitä ja ihotautilääkäreitä. Yhteensä on koulutettu 
58 henkilöä. 

6.  Suomalais-venäläisen Hiv-positiivisten naisten psykososiaalinen tukeminen Leningradin 
alueella 2007–2009 -projektin puitteissa on pidetty kahdeksan koulutustilaisuutta lääkäreille 
ja sosiaalityöntekijöille.

7.  Työntekijät valmistelivat ja jakoivat kuntien ja alueen terveydenhuoltolaitoksiin tiedotteen 
hiv-positiivisten laboratoriotutkimusten, sairaalaseurannan ja hoidon organisoinnista Le-
ningradin alueella. 

8.  Alueen joukkotiedotusvälineissä on julkaistu neljä lyhyttä lehtikirjoitusta hiv-infektiosta.
9.  Tähän mennessä Aids-keskuksen työntekijät ovat julkaisseet yhden ohjekirjan ja yhden ar-

tikkelin alan julkaisussa. Työn tulokset on esitelty kahdessa kansainvälisessä kongressissa.

Haasteet

Aids-keskuksen toiminnan ongelmat ovat varmaankin pääasiassa samankaltaiset kuin muissa 
vastaavissa laitoksissa. Asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi huumeiden käyttäjiä (entisiä ja nykyi-
siä), mikä merkitsee, että heidän sosiaalinen asemansa on heikko, heillä esiintyy psykososiaalista 
sopeutumattomuutta yms. Täältä juontuvat myös ongelmat sitoutumisessa hoitoon ja sairaala-
seurantaan sekä terveeseen elämään. Toisin sanoen, potilaiden ongelmat ovat tyypillisiä kaikille 
niin sanotuille sosiaalisille sairauksille. Ne voidaan ratkaista ainoastaan kaikkien väestön kanssa 
työtä tekevien toimijoiden yhteisin ponnistuksin toimialasta ja omistusmuodosta riippumatta.



��

Pelot – toivo – luottamus

Stakes, Työpapereita 39/2008

Sanoista tekoihin – Kokemuksia Barentsin hiv/aids-ohjelman 
monitoroinnista
Ali Arsalo, Kevi Consulting Oy

Yhteistyötä infektioiden torjumiseksi

Norja johti – Suomen vahvasti tukemana – vuosina 1999–2003 Itämeren Task Force -ohjelmaa 
(BSTF) infektiotautien leviämisen torjumiseksi. Prosessiin ja sen työryhmiin osallistuivat lähes 
kaikki Itämeren alueen valtiot, ja tässä yhteydessä luotiin arvokkaita ministeriöiden, laitosten ja 
yksittäisten asiantuntijoiden välisiä suhteita. Opittiin tuntemaan kollegoita ja toisten ajattelutapoja. 
Monilta osin syntyi vahvaa yhteen hiileen puhaltamisen henkeä yli historiallisten, poliittisten ja 
kielirajojen. Stakesin ulkomaanavun yksikkö oli alusta alkaen merkittävällä panoksella mukana. 
Task Forcen päättyessä alettiin rakentaa Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuus-
ohjelmaa, josta muodostui vielä laajempi kokonaisuus sekä maantieteellisesti että sisällöllisesti. 

Samoihin aikoihin hiv-infektion leviäminen erityisesti Suomen naapurialueilla idässä ja ete-
lässä vaikutti ajoittain hallitsemattomalta. Oli selvää, että kyse ei ollut yksin HI-viruksesta, vaan 
kokonaisuudesta, johon liittyivät muutkin infektiot, erityisesti tuberkuloosi ja sukupuolitaudit, 
suonen sisäisten huumeiden käytön leviäminen, prostituutio, terveyspalvelujen ja terveyden-
huoltojärjestelmien ongelmat.

Task Forcen perillisenä, Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuusohjelman 
tuotteena ja monivuotisen yhteistyön mahdollistamana ryhdyttiinkin vuonna 2003 kehittelemään 
ajatusta monikansallisen hiv/aids-ohjelman rakentamiseksi Barentsin alueelle.

Kiirettä Murmanskin kaduilla.
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Barentsin hiv/aids-ohjelman synty

Barentsin hiv/aids-ohjelman suunnittelu toteutettiin innovatiivisesti ja – lienee oikeutettua 
todeta – ainutlaatuisella tavalla koko maailmankin mittakaavassa. Suomi ja Stakes olivat tässä 
avainasemassa. Palkattiin asiantuntija, joka oli osoittanut vahvuutensa jo Task Forcen yhteydessä 
ja jonka olivat oppineet tuntemaan useimmat alueen toimijoista Norjasta Venäjälle ja Murmans-
kista Krakovaan saakka. Hän vieraili laajasti alueen kaikissa keskeisissä organisaatioissa, tapasi 
laitosten ja kansalaisjärjestöjen edustajia, viranomaisia, yksittäisiä asiantuntijoita ja kansalaisia 
hankkien tietoa hiv-tilanteesta, terveysongelmista ja -palveluista, sosiaalisista kysymyksistä, 
vankiloiden olosuhteista, ihmisoikeusasioista, lainsäädännöstä, institutionaalisista näkökoh-
dista, hankeosaamisesta ja -koordinaatiosta, sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä, kaikesta asiaan 
vähänkin liittyvästä.

Tuloksena oli ongelma- ja kehittämistarveanalyysin ensi versio, joka jaettiin kaikille prosessiin 
osallistuneille. Tämän pohjalta järjestettiin Petroskoissa mittava paripäiväinen kokous, jossa ensi 
vaiheen tuloksia ja ehdotusta avoimesti ruodittiin ja kommentoitiin useissa työryhmissä. Tämän 
tuloksena syntyi kehittämisohjelman seuraava toinen versio. 

Stakesin asiantuntija lähti tämän jälkeen taas kierrokselle käymään jatkokeskusteluja. Nytkin 
saatiin runsaasti palautetta ja kommentteja, joiden perusteella suunnitelma edelleen täydentyi. 
Oli saatu aikaan ehdotus Barentsin alueen yhteiseksi ohjelmaksi hivin leviämisen estämiseksi ja 
aidsin haittojen torjumiseksi. Ehdotuksen suurin voima oli siinä, että se oli tuotettu laajasti osal-
listavasti ja kaikki mukana olleet löysivät ehdotuksesta oman tilanteensa ja pystyivät näkemään 
ohjelman osana oman alueensa kehittämistyötä.

Kunnianhimoinen monikansallinen hanke

Ehdotus esiteltiin Barentsin terveystyöryhmälle Helsingissä toukokuussa 2004 ja samalla pää-
tettiin tämän kunnianhimoisen yhteishankkeen muodostamisesta. Norja otti vastaan hankkeen 
ohjausryhmän puheenjohtajuuden ja Venäjä varapuheenjohtajan tehtävän. Suomi päätti ryhtyä 
rahoittamaan sekä hankkeen koordinaatiota että osana kokonaisuutta varsin ennakkoluulotonta 
komponenttia niin sanotun matalan kynnyksen keskuksen (Low Threshold Support Centre, LTSC) 
toimintojen kehittämiseksi Murmanskissa. Toteutus käynnistyi monikansallisen ohjausryhmän 
johdolla vuonna 2005. Koordinaatiovastuu tuli Stakesin ulkomaanavun yksikölle.

Barentsin hiv/aids-ohjelman kokonaisuus muodostuu kuudesta pääkomponentista, jotka 
kohdistuvat lainsäädännön päivitykseen, teknisen osaamisen kehittämiseen, ennaltaehkäisyyn 
ja valvontaan, lääkehoitoon, ihmisoikeuksien edistämiseen sekä viranomaisten välisen koordi-
naation kehittämiseen.

Vaikka työn painopiste on ollut Barentsin alueella Luoteis-Venäjällä, hankkeen pääkompo-
nenttien sisältö on rakentunut osakokonaisuuksista, joista moniin voisi yhtä hyvin paneutua myös 
pohjoismaissa. Periaatteessa hankesuunnitelman osat ja niiden sisällöt on muotoiltu niin, että ne 
kuvastavat projektiaihioita, joista jokainen prosessiin osallistuva alue voi valita itselleen merkittävät 
ja muotoilla niistä konkreettiset kehittämisprojektit paikallisten olosuhteiden mukaan.

Käytännön toimiin mukaan lähtivät alusta alkaen Venäjän Arkangeli, Murmansk ja Karjalan 
tasavalta sekä pohjoismaista Suomi, Ruotsi ja Norja. Komin tasavalta liittyi mukaan myöhemmin. 
Lisäksi Pietarin asiantuntijoita on ollut tiiviisti koko ajan mukana. Murmanskin LTSC-osapro-
jekti arvioitiin jo vuonna 2007, jolloin todettiin toiminnan lähteneen hyvin käyntiin, matalan 
kynnyksen palvelujen olevan tarpeellisia ja kysynnän kasvavan jatkuvasti. 
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Yllätyksellinen väliarviointi

Jo aikaisemmin oli päätetty, että ulkopuolinen asiantuntija monitoroi vuoden 2008 aikana hank-
keen kokonaisuuden ja laatii väliarvion koko hankkeen toimivuudesta sekä toimintaympäristön 
mahdollisista muutoksista. 

Tämä toteutettiin niin, että hyvin intensiivisillä käynneillä tutustuttiin paikallisiin Aids-
keskuksiin Arkangelissa, Murmanskissa, Petroskoissa, Pietarissa sekä Komin tasavallan Syktyv-
karissa. Käyntien aikana haastateltiin mahdollisimman monia paikallisia avainasiantuntijoita. 
Ensimmäiset käynnit tehtiin pohjoiseen toukokuussa 2008 ja viimeinen Komiin syyskuussa. 
Havainnot ja löydökset olivat monilta osin myönteisesti yllättäviä.

Merkittävintä ja silmiinpistävintä oli kolmen vuoden kuluessa tapahtunut lähes täydellinen 
asenteiden ja ilmapiirin muutos suhteessa hiv-tilanteeseen. Toki hankkeen suunnitteluvaihees-
sakin olivat esimerkiksi monet pietarilaiset tutkijat ja muut asiantuntijat toistuvasti ja avoimesti 
raportoineet hälyttävistä tilastoista ja varoittaneet leviävän hiv-epidemian seurausvaikutuksista. 
Siitä huolimatta vuosituhannen alkuvuosina monet viranomaiset antoivat ymmärtää hiv-ongelman 
kyllä olevan olemassa, mutta lähinnä erilaisiin marginaaliryhmiin kohdistuvana.

Vaikka Pietari ei maantieteellisesti kuulukaan Barentsin alueeseen, sen merkitys Luoteis-Ve-
näjän keskuksena on myös hiv- ja aids-asioissa olennaisen tärkeä. Barentsin hiv- ja aids-ohjelma 
tunnetaan hiv-asiantuntijoiden keskuudessa hyvin ja samalla Suomen kannalta korostuvat pitkä-
aikaiset yhteistyösuhteet Pietariin. Kun tarkastellaan pohjoismaisen ja Luoteis-Venäjän yhteistyön 
yli kymmenen vuoden historiaa, Venäjän viimeaikaista kehitystä, nykypäivän kehittämistehtäviä 
ja tulevaisuuden haasteita, korostuvat pitkäaikaisen ja johdonmukaisen yhteistyön sekä laajojen 
verkostojen merkitys. Tämä on luonnollinen johtopäätös keskusteluista Luoteis-Venäjän Aids-
keskuksessa, kansalaisjärjestöjen edustajien ja Pietarin kaupungin edustajien kanssa. Osaltaan 
Pietarista peräisin oleviin näkemyksiin pohjautuu myös Komin Tasavallan myöhempi mukaan 
tulo Barentsin hiv/aids-ohjelmaan. 

Monitoroinnin ensimmäisessä kohteessa, Arkangelissa, kävi heti ilmi, että valtion viralliseen 
järjestelmään kuuluva Aids-keskus oli saanut aikaisempaan verrattuna varsin merkittävän ja vah-
van aseman. Venäjän federaation kansallinen terveysprojekti on muutamassa vuodessa kanavoinut 
alueille huomattavasti varoja, joiden avulla on saatettu mm. tarpeellista laboratoriolaitteistoa ajan 
tasalle. Samaan aikaan lääkkeiden saatavuus on parantunut merkittävästi ja ihmisoikeuskysy-
myksiin on paneuduttu uudella tavalla. Samalla saattoi myös ihaillen todeta keskuksen avoimen, 
erittäin innostuneen ja aidon motivoituneen suhtautumisen hiv-kysymykseen. 

Erityisesti Arkangelissa näytti myös siltä, että sekä energiaa että luovuutta viruksen leviä-
misen ehkäisyä tukevien ideoiden tuottamiseen riitti rajattomasti. Tästä kertoo myös seuraava 
suora lainaus erään asiantuntijan näkemyksistä: 

 ”Me työskentelemme todella erittäin lujasti, vaikka aina ei ole helppoa hoitaa kaikkia 
vastuitamme. Meidän on kuitenkin pakko toimia näin ihmisten takia ja myös siksi, että 
ihmiset luottavat meihin. Toisaalta erityisesti vaikeina hetkinä saamme tukea ylemmiltä 
viranomaisiltamme – jos ei aina konkreettista, niin ainakin moraalista.”

Arkangelin Aids-keskus ei jäänyt poikkeukseksi. Yhdenmukaista viestiä kertoivat muutkin, Mur-
manskissa, Petroskoissa ja Syktyvkarissa. Tämä kertoo myös koko Venäjän federaation tasolla 
tapahtuneesta muutoksesta ja kehityksestä. Monitoroinnin edetessä yhteisiksi ja leimallisiksi 
piirteiksi osoittautuivat niin Aids-keskusten vahva asema, ammattimaisuus, korkea motivaatio, 
innostus ja luovuus kuin parantuva yhteistyö muiden viranomaisten kanssa ja myös pyrkimys 
yhteistyöhön kansalaisjärjestöjen kanssa.
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Kansalaisjärjestöjen osalta parantamista kuitenkin on ja yhteistyön mahdollisuudet ovat vielä 
pitkälti hyödyntämättä. Olennaista kuitenkin on, että pää on avattu ja kun lisää tehoa hivin vastai-
seen työhön haetaan, parantuvat myös kansalaisjärjestöjen mahdollisuudet vaikuttaa asioihin.

Barentsin hiv/aids-ohjelman piirissä on nähtävissä huomattavaa muutosta jo lyhyenä aikana. 
Tämä kaikki ei tietenkään ole ainoastaan hankkeen ansiota, mutta voidaan todeta, että ohjelman 
käynnistäminen ja toimintojen ajoitus ovat onnistuneet hyvin. Toiminnat ovat osuneet samaan 
vaiheeseen, kun historiallinen muutos ja kehitys Venäjällä ovat alkaneet vaikuttaa. Pääansio myön-
teiseen kehitykseen on tietysti Venäjällä itsellään sekä paikallisilla asiantuntijoilla ja virkamiehillä. 
Tämän lisäksi samaan aikaan on hankkeen sisältöjen relevanssi osoittautunut korkeaksi, osittain 
suunnittelun toteutustavan ansiota oleva omistajuus on hyvä ja kokonaisuuden koordinaatio on 
toiminut hyvin.

Eri osapuolten, Suomen, Ruotsin, Norjan ja ennen kaikkea Venäjän itsensä, rahoittamat 
yhteiset toiminnat ovat tukeneet toisiaan ja osuneet hyvin ohjelman sateenvarjon alle. Arkan-
gelissa ohjelman strategiakaaviota on käytetty lähes keittokirjamaisesti ja tarkistuslistana, jonka 
mukaan on seurattu tilanteen kehitystä ja tehty työn suunnitteluakin. Murmanskissa ja Karjalassa 
on paneuduttu enemmän varsinkin sellaisiin osa-alueisiin, jotka ovat paikallisesta näkökulmasta 
erityisen merkittäviä. 

Murmanskissa tällainen on huumeongelman ja hivin leviämisen yhteys. Sen vuoksi onkin 
luonnollista, että nimenomaan matalan kynnyksen toimintojen kehittäminen alueellisen Aids-
keskuksen yhteydessä on korostunut. Tämä on osoittautunut menestykseksi, kuten jo aiempi 
väliarviointikin antoi olettaa. Osana Barentsin hankkeen kokonaisuutta LTSC-toimintoja ollaan 
nyt kehittämässä myös Kantalahteen, jonka huumeongelma vaatii aktiivisia toimia. On selvää, 
että tällaisella toiminnalla on viranomaisten vahva tuki.

Karjalassa – jossa on kaikkein pisin ja laaja-alaisin kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä 
– on Aids-keskuksen asema myös vahvistunut. Karjalan Tasavalta on maantieteellisesti omalla 
tavallaan haasteellinen ja myös rajan vaikutus tuntuu selvästi. Aids-keskuksen suunnitelmissa 
onkin kehittää toimintoja siten, että kauempana keskuksesta oleville alueille saataisiin hiv-
tartunnan ehkäisyyn liittyviä palveluja paremmin saataville. Karjalan viranomaiset ovat myös 
pohdiskelleet sitä, miten jo nyt varsin kokonaisvaltainen Barentsin hiv/aids-ohjelma nivoutuisi 
entistä tukevammin osaksi jatkumoa, jonka taustalla on aiempi yhteistyö ja tulevaisuudessa vielä 
laajemmat kokonaisuudet. Niiden tulisi samalla turvata toimintojen jatkuvuutta – toki uusissa 
muodoissa ja tulevaisuuteen tähdäten. 

Monitoroinnin viimeisenä kohteena oli Komin tasavalta. Komi on puunjalostusteollisuuden 
sekä öljyn ja kaasun tuotannon aluetta, jonka kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä sosiaali- ja 
terveysalalla on kuitenkin vielä varsin vähäistä. Sitä merkittävämpää olikin, että myös havain-
not Komista vahvistivat aikaisemmin syntyneet käsitykset Aids-keskusten keskeisestä asemasta 
hiv-ongelman haltuun ottamisessa. Laboratoriolaitteet oli Komissakin kansallisin varoin uusittu 
moderneiksi. Komin erityisiä vahvuuksia oli myös erittäin läheinen yhteistyö ja koordinoiva rooli 
muiden sellaisten laitosten kanssa, joiden vastuualueisiin kuuluvat erilaisten infektioiden hoito. 
Tässä yhteydessä korostuu tuberkuloositilanne, joka näyttää koko alueella jääneen tilanteen va-
kavuuteen nähden liian vähälle huomiolle. Komissa oli selvästi nähtävissä eräänä avaintekijänä 
myös pyrkimys käytännön yhteistyön tiivistämiseen vankilaviranomaisten kanssa. Komissa oli 
erityisen poikkeuksellista se, että viranomaiset tukivat kristillispohjaista hoitoa, joka auttoi huu-
meongelmaisia ja muista addiktioista kärsiviä. 
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”Ylösnousemus” – keskus riippuvuuden hoitamiseksi

Mesjun kylässä, noin 250 kilometriä Komin pääkaupungista Syktyvkarista pohjoiseen löytyy 
erikoinen paikka. Komin viranomaisten, Aids-keskuksen ja terveysministeriön ehdotuksesta 
monitorointiryhmä päätti pitkistä etäisyyksistä ja kireästä aikataulusta huolimatta lähteä käy-
mään Mesjussa – onneksi, sillä tuskin kukaan, joka on tehnyt saman matkan, pystyy sitä unoh-
tamaan.

Varsinaista isompaa Mesjun kylää ei enää ole, kunnon taajamasta puhumattakaan. On yk-
sittäisiä käytössä olevia asumuksia, joista osa kätkeytyy suunnattomien metsien siimekseen. Sen 
sijaan entisessä kylässä on hylättyjä, autioituneita ja tuhoutuvia asumuksia, kunnes näköpiiriin 
tulee selvästi uusittuja, toimivan maatilan rakennuksia: olemme tulleet keskukseen, jolle on osu-
vasti annettu nimi ”Ylösnousemus” (Vozrozhdenije). Yhteisön muodostaa tällä hetkellä noin 60 
ihmistä, joilla kaikilla on jokin riippuvuustausta, lähes kaikilla rankka huumehistoria. Useimmat 
kertoivat käyneensä kuilussa ja kuoleman porteilla, monet huumeiden käyttöön liittyen epätoi-
vossa tehtyjen itsemurhayritysten tai sairauksien tai aliravitsemuksen vuoksi. Toisten kohtalona 
olivat olleet useat epäonnistuneet yritykset päästä irti huumeista. Ylösnousemus-yhteisö oli ollut 
monelle viimeinen oljenkorsi. Se näytti toimivan. 

Yhteisöllä ei ole palkattua henkilökuntaa, vaan jokainen osallistuu työhön, kukin osaami-
sensa ja yhteisön tarpeiden mukaan. Kun yhteisö perustettiin noin 14 vuotta sitten, paikalla oli 
vain hajoamispisteessä olevia hylättyjä rakennuksia. Niitä on kunnostettu ja uusia rakennetaan 
jatkuvasti. Yhteisö on nykyään itse asiassa toimiva, suurehko maatila, joka tuottaa elintarvikkeita 
yli oman tarpeen. Ylijäämä vaihdetaan esimerkiksi rakennustarvikkeisiin, joita on hankittava ul-
kopuolelta. Lämmitetyissä kasvihuoneissa tuotetaan kurkkua ja tomaattia, navetassa on kymmeniä 
lypsäviä lehmiä, joista parhaiden tuotto on hyvää kohtalaista keskitasoa, ja sikalassa kymmeniä 
komeita sikoja ja kymmeniä kasvavia possuja. Omat pellot tuottavat tarpeelliset heinät ja omin 
konein hoidetaan maa.

Yhteisön päiväjärjestys on luostarimainen. Ihmiset majoittuvat uusituissa rakennuksissa 
hyvissä olosuhteissa muutaman hengen huoneissa. Aamun ohjelmassa on rukoushetki ja päivä 
täyttyy työstä sekä ravitsevasta, itse tuotetusta ruuasta. Erityistä henkilökuntaa ei ole. Etumiehenä 
toimii ensimmäisten joukossa aikanaan 14 vuotta sitten kylään tullut entinen huumeiden käyttäjä 
ja taustalla jossakin etäisyydessä on Venäjän protestanttinen kirkko. Käyttäytymissäännöt ovat 
selkeät, vain addiktiivisten nautintoaineiden käyttö ja kiroileminen on kiellettyä. Keskimäärin 
ihmiset viettävät yhteisössä 1–2 vuotta. Mitään erityisiä tilastoja ei ole: ihmiset ovat yksilöitä, 
ihmisiä, eivät tilastonumeroita. Useimmat ovat päässeet huumeista eroon, monet ovat perustaneet 
perheen ja työskentelevät erilaisissa tehtävissä käsityöläisestä liikemiehen ammattiin. Viranomaiset 
eivät sotkeudu yhteisön toimintaan, mutta tukevat sitä tarvittaessa. Huumeongelman jatkuvasti 
pahentuessa tämä onkin Komin viranomaisille erittäin arvokas yhteys ja resurssi.

Vierailupäivän lopuksi pidettiin yhteinen kokoontuminen, jossa kymmenet yhteisön jäsenet 
kertoivat oman elämäntarinansa ja kokemuksistaan. Useimmat olivat olleet Mesjussa muutamasta 
kuukaudesta vähän yli vuoteen, jotkut pitempäänkin. Entisten huumeidenkäyttäjien ”Ylösnouse-
mus”-yhteisössä ihmisten kasvoilta loisti elämän ilo ja kiitollisuus tavalla, jota ei juuri nykypäivänä 
näe. Olisiko tässä opittavaa meillekin?

Yhteistyötä on jatkettava

Barentsin hiv/aids-ohjelma on osaltaan myötävaikuttanut merkittävästi hiv-tilanteen haltuun 
ottamiseen alueella. Ohjelman kokonaisuuteen sisältyy edelleen merkittäviä mahdollisuuksia 
ja toimintasuunnitelmat kannattaa päivittää. On selvää, että alueen kaikkien maiden yhteisen 
pitkän tähtäimen edun mukaista on jatkaa hiv-työn edelleen kehittämistä yli alueellisten ja 
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maiden rajojen. Painopistettä kannattaa tulevaisuudessa siirtää yhä enemmän ennaltaehkäisyn 
kehittämiseen, innovatiivisten mahdollisuuksien löytämiseen ja ennen kaikkea toinen toisilta 
oppimiseen. Myös hankeosaamisen edelleen kehittäminen on välttämätöntä mahdollisimman 
hyvän vaikuttavuuden varmentamiseksi.
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