
Muistiinpanoja 
Jos joudut tällaiseen tilanteeseen, toimi seuraavasti:
l Pyydä luottamuksellista neuvontaa ja tukea HIV-järjestöltä.
l Varmista, että saat asiantuntevaa oikeusapua mahdollisimman pian ja ennen kuin puhut 

poliisille.

Tässä esitteessä kerrotaan Englannissa ja Walesissa voimassa olevasta laista.
l Pohjois-Irlannin laki on samankaltainen.
l Skotlannissa henkilö voidaan tuomita, vaikka hän ei tartuttaisikaan HIV:tä.
l Eri maissa on erilaiset lait. Lisätietoja asiasta on verkkosivuillamme www.aidsmap.com/

law-country ja GNP+-verkkosivuilla www.gnpplus.net/criminalisation.

Perusasiat
Tarttuminen ja laki

Haluatko tietää enemmän?
NAM on Isossa-Britanniassa toimiva hiv-järjestö. Toimimme läheisessä yhteistyössä 
lääketieteen, tutkimuksen ja sosiaalialan asiantuntijoiden sekä hivin kanssa elävien 
ihmisten kanssa. Tuotamme painettua ja verkkopohjaista tietoa hivistä englanniksi 
sekä hivin kanssa eläville ihmisille että sen parissa työskenteleville ammatti-ihmisille.

Tämä materiaali perustuu alkuperäiseen NAM:n tekijänoikeuksien suojaamaan 
julkaisuun. NAM ei ole vastuussa käännöksen virheettömyydestä eikä sen 
sopivuudesta paikalliseen käyttöön.

Valitettavasti englanninkielisenä järjestönä emme pysty kommunikoimaan suomeksi. 
Verkkosivuillamme aidsmap.com on kuitenkin hakutoiminnolla varustettu tietokanta 
palveluista ympäri maailman. Voit etsiä sen avulla lähelläsi olevan järjestön tai 
terveyspalvelun. 

Voit myös lukea ja ladata muita käännettyjä materiaalejamme vierailemalla 
verkkosivuillamme aidsmap.com.

Hiv-tartunnan saaneiden edunvalvonta- ja vertaistukijärjestö Suomessa Positiiviset ry 
positiiviset.fi.

NAM
77a Tradescant Road
London SW8 1 XJ
Puhelin: +44 (0) 20 3242 0820
Verkkosivusto: 
www.aidsmap.com
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Tässä esitteessä annetut tiedot heijastavat hivin 
hoitokäytäntöä ja hoito-ohjeita Euroopassa.
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Tietoa ja tukea hiv-tartunnan saaneille
Positiiviset ry, HivFinland
Malminkatu 24 C
00100 Helsinki
Puhelin: (09) 6925 441
Verkkosivusto: positiiviset.fi
S-posti: positiiviset@positiiviset.fi

Hiv-tukikeskus, Finnish AIDS council
hivtukikeskus.fi
Vaihde 0207 465 700
Neuvonta ja ajanvaraus hiv-testiin 0207 465 705



Hivin tartuttaminen 
huolimattomuuttaan tarkoittaa 
sitä, että henkilö ei tartuttanut 

hiviä tahallisesti mutta 
ei myöskään estänyt sitä 

tapahtumasta.

Jotkut ihmiset ovat joutuneet vankilaan, koska he ovat tartuttaneet hivin toiseen ihmiseen.

Tärkeää l Lakia rikotaan vain, jos 
kaikki nämä viisi kohtaa 
pätevät.

l Ei ole lainvastaista olla 
suojaamattomassa 
yhdynnässä.  

l Ei ole lainvastaista olla 
kertomatta kumppanillesi, 
että sinulla on hiv.

l Tuomio voidaan antaa vain, 
jos hiv tarttuu.

Tämä laki koskee Englantia ja Walesia. Muistiinpanoja-kohdassa on tietoja muissa maissa voimassa olevista laeista.

Heidät on tuomittu 
”törkeästä pahoinpitelystä 

tai törkeän pahoinpitelyn 
yrityksestä”. 

Mitä ”Hivin 
tartuttaminen 

huolimattomuuttaan” 
tarkoittaa?

Milloin henkilö voidaan tuomita hivin tartuttamisesta huolimattomuuttaan?
Henkilö voidaan todeta syylliseksi, jos yhdynnässä ollessaan:

ja ja ja ja
hän on tiennyt 

sairastavansa hiviä
hän on 

ymmärtänyt, miten 
hiv tarttuu

seksikumppani ei 
tiedä, että henkilöllä 

on hiv

hän on yhdynnässä 
ilman kondomia

hän tartuttaa hivin 
seksikumppaniinsa.

Olen hiv-
positiivinen Hiv tarttuu 

suojaamattomassa 
yhdynnässä

?

Hiv


