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Miten hiv-tartunnan 
saaneet voivat Suomessa?

Hiv-tartunnan saaneiden elä-
mänlaatu kiinnostaa. Hivin hoito on 
kehittynyt, ja nykyään kiinnitetään 
yhä enemmän huomiota myös hiv-
hoitojen pitkäaikaisvaikutuksiin ja 
hiv-positiivisten elämänlaatuun. 
Positiiviset ry teki kyselyn hiv-tartun-
nan saaneiden elämänlaadusta vuo-
den 2016 lopussa. Kyselyn tuloksia on 
esitelty muun muassa keväällä 2017 
järjestetyssä keskustelutilaisuudessa, 
mutta halusimme raportoida tuloksis-
ta kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Mitä elämänlaatu on? 

Miten elämänlaatu määritellään, mi-
ten sitä mitataan, mikä elämänlaa-
dussa on tärkeää… Elämänlaatuun 
liittyvät kysymykset eivät vähällä 
lopu. Seuraavassa esitellään Wikipe-
dian määritelmä elämänlaadulle sekä 
elämänlaatu tieteellisenä käsitteenä.

Elämänlaatu tarkoittaa sitä, millainen 
ihmisen elämä on tai millaiseksi hän 
elämänsä kokee. Elämänlaatu-käsite 
viittaa ”elämisen ja elinolojen laatuun 
henkisin arvoin mitattuna”. 

Elämänlaatu-käsitteen sisarkäsitteitä 
ovat elintaso, elinolot ja hyvinvointi, 
jotka osaltaan vaikuttavat elämänlaa-
tuun. Elämänlaatu on kuitenkin näitä 
käsitteitä henkisempi ja abstraktim-
pi. Elämänlaatu lienee lähellä hen-
kistä hyvinvointia. Käsite kuvaa sitä, 
missä määrin ihminen on sinut elä-
mänsä kanssa ja nauttii siitä. Se ker-
too ihmissuhteiden toimivuudesta, 
harrastuksiin jäävästä ajasta ja mah-

dollisuuksista luovuuteen. Elämänlaa-
tu muodostuu vastauksista seuraaviin 
kysymyksiin: Saako yksilö tehdä sitä, 
mitä hän haluaa, ja käyttää kykyjään 
mielekkäästi? Kuinka muut ihmiset 
kohtelevat? Onko elämässä riittävästi 
mahdollisuuksia lepoon? Miellyttää-
kö elinympäristö, ja vastaako se omia 
mieltymyksiä? Elämänlaatu ei siis ole 
yhtä kuin aineellinen elintaso ja yh-
teiskunnallinen asema, joskin ne voi-
vat osaltaan kohentaa elämänlaatua.

Monet tieteenalat tuntevat elämän-
laatu-käsitteen. Yhteiskuntatieteis-
sä puhutaan elämänlaadusta, ja lää-
ketieteessä käsitettä käytetään muun 
muassa arvioitaessa hoitotuloksia. 
Elämänlaadun mittaamiseksi onkin 
kehitetty menetelmiä. Maailman ter-
veysjärjestö WHO aloitti vuonna 1991 
projektin, jonka tavoitteena on ke-
hittää menetelmiä arvioida globaa-
lia elämänlaatua. Projektin tarkoituk-
sena on arvioida yksilön kokemusta 
elämänsä laadusta hänen kulttuurin-
sa, henkilökohtaisten elämäntavoit-
teidensa ja arvojärjestelmänsä kon-
tekstissa. 

Suomalainen sosiologi Erik Allardt on 
kirjoittanut hyvinvoinnista ja siihen 
liittyvistä käsitteistä, muun muassa 
elämänlaadusta, erityisesti 1980-lu-
vulla. Allardtin mukaan elämänlaa-
tu sisältää laajassa merkityksessään 
kaiken sen, mikä on tarpeen, jotta ih-
minen voi hyvin. Elämänlaatu kattaa 
aineellisen elintason, sosiaaliset suh-
teet, elämän mielekkyyden ja virittä-

vyyden, subjektiivisen tyytyväisyyden 
ja viihtyisän elinympäristön. Allardt 
vertaa elämänlaatu-käsitettä hyvin-
voinnin käsitteeseen, jonka hän ja-
kaa omistamiseen (tulot, asuminen, 
terveys ja muut elintason osatekijät), 
rakastamiseen (ihmissuhteet ja per-
hekiinteys) sekä olemiseen (itsensä 
toteuttaminen ja vaikuttamismahdol-
lisuudet). Monissa muissa tutkimuk-
sissa elämänlaatu jaetaan objektiivi-
seen (toimintakyky ja elinolosuhteet) 
sekä subjektiiviseen (hyvinvointi, on-
nellisuus, tyytyväissyys elämään ja 
yksilön oma arvio elämästään) elä-
mänlaatuun. 

Mitkä tekijät vaikuttavat hiv- 
positiivisten elämänlaatuun? 

Hiv voi vaikuttaa monella tavalla elä-
mänlaatuun. Hiv on krooninen viru-
sinfektio, mutta se on myös historial-
linen ja yhteiskunnallinen ilmiö, joka 
kantaa mukanaan valtavaa taakkaa. 
Sosiaaliset, poliittiset ja juridiset ra-
kenteet vaikuttavat olennaisesti hiv-
tartunnan saaneiden elämänlaatuun.

Hivin kanssa elämiseen ja hiv-posi-
tiivisten elämänlaatuun vaikuttavi-
na tekijöinä mainitaan usein hiv-lää-
kitys, lääkitykseen sitoutuminen ja 
sen haittavaikutukset, muut krooni-
set sairaudet, avoimuus hiv-tartun-
nasta (kenelle hiv-tartunnasta kerro-
taan) ja seksielämä. Hiv-positiivisen 
elämänlaatuun vaikuttaa usein myös 
se, kuinka kauan hän on elänyt hivin 
kanssa. 

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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Millainen on hiv-tartunnan saanei-
den elämänlaatu nykyään? 

Hiv ja aids ovat olleet Suomessa yli  
30 vuotta. Näihin vuosiin mahtuu 
paljon kokemuksia hivin kanssa elä-
misestä. Kokemus hivistä elämän-
kumppanina riippuu muun muassa 
siitä, milloin hiv-tartunta on saatu ja 
kuinka pitkään hivin kanssa on elet-
ty. Positiivisissa halusimme tietää, 
millainen hiv-tartunnan saaneiden 
elämänlaatu on nykyään, joten emme 
jääneet pohtimaan niitä hiviin ja hiv-
tartunnan saamisen ajankohtaan liit-
tyviä tekijöitä, jotka ovat olleet osal-
taan vaikuttamassa elämänlaatuun. 
Halusimme tietää, viihtyykö hiv-po-
sitiivinen elämässään tänä päivänä ja 
voimmeko yhdistyksenä jotenkin pa-
rantaa hiv-positiivisten elämänlaatua.
On myös tärkeää muistaa, ettei hivillä 
välttämättä ole mitään tekemistä sen 
kanssa, että on tyytymätön elämään-
sä tai ettei koe elävänsä laadukasta 
elämää. Tyytymättömyyden syyt voi-
vat olla muualla – esimerkiksi siinä, 

ajatteleeko positiivisesti vai negatiivi-
sesti. Elämänlaatu ei ole vain sairau-
den puuttumista, ja kokemus elä-
mänlaadusta voi muuttua hetkessä. 
Kuppi kahvia tai teetä voi joskus pa-
rantaa olennaisesti elämänlaatua,  
ainakin hetkellisesti.

Vuoden 2016 kyselyssä nousi eri-
tyisesti esiin parisuhteen myöntei-
nen merkitys elämänlaadulle: 

Parisuhteessa elävien määrä on pu-
donnut melko paljon kolmessa vuo-
dessa, mikä on huolestuttava asia, sil-
lä parisuhteen merkitys sosiaaliseen 
verkostoon ja henkiseen hyvinvoin-
tiin on suuri.

Kumppanittomat vastaajat ovat kes-
kimääräistä useammin sitä mieltä, 
että heillä ei ole erityisen hyvä sosi-
aalinen tukiverkosto ja he haluaisi-
vat, että heillä olisi enemmän ystäviä 
ja he kokevat itsensä varsin  usein yk-
sinäisiksi. He eivät myöskään ole ko-
vin tyytyväisiä seksielämäänsä. Lisäk-

si hiv-tartunta estää heitä tekemästä 
asioita, joita he haluaisivat tehdä. He 
ovat myös keskimääräistä useammin 
erittäin huolissaan ikääntymisestä.
Kyselyssä oli kaksi osuutta, joista toi-
nen käsitteli elämänlaatua ja hyvin-
vointia sekä toinen osa Positiiviset 
ry:n palveluja ja toimintaa. Positiiviset 
ry:n toimintaa käsittelevät kysymyk-
set julkaistiin Poverissa 1/2017. 
Samoin kuin vuonna 2013, myös 
2016 kyselyssä tuli ilmi, että vastaa-
jat, jotka ovat Positiiviset ry:n jäseniä 
kokevat elämänsä myönteisemmäk-
si kuin muut.
Heille hiv on tuonut keskimääräis-
tä enemmän positiivisia asioita elä-
mään, heihin ihmisten asenteet vai-
kuttavat vähemmän, heillä on hyvä 
tukiverkosto eikä hiv-tartunta estä te-
kemästä asioita, joita he haluavat. He 
eivät koe niin paljon yksinäisyyttä ja 
häpeää, eivätkä tunne itseään hivin 
vuoksi niin ”likaisiksi” kuin muut vas-
taajat.

En	  osaa	  
sanoa	  

1-‐	  Voin	  
eri-äin	  
huonos1	  	  

2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  -‐	  Voin	  
eri-äin	  
hyvin	  	  

Kuinka	  hyvinvoivaksi	  koet	  itsesi	  juuri	  tällä	  hetkellä?	  	  
Henkinen	  ja	  fyysinen	  hyvinvoin6	  	  

Fyysinen	  hyvinvoin1	   Henkinen	  hyvinvoin1	  

Kuinka hyvinvoivaksi koet itsesi juuri tällä hetkellä?
Henkinen ja fyysinen hyvinvointi 

Fyysinen hyvinvointi                     Henkinen hyvinvointi
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Kiitos kaikille kyselyyn osallistu-
neille! 

Olemme hyödyntäneet kaikkia vas-
tauksia Positiiviset ry:n toiminnan 
suunnittelussa, ja tulemme hyödyn-
tämään jatkossakin. 

Vastaavanlainen elämänlaatukyse-
ly toteutettiin vuonna 2013. Tässä ky-
selyssä on useiden kysymysten osalta 
verrattu vuosien 2013 ja 2016 vasta-
uksia. Vastaajia vuonna 2013 oli 114 
ja vuonna 2016 117. Molempina vuo-
sina kyselyn aineiston on kerännyt 
IROResearch Oy. 
 

Kyselyyn vastattiin täysin anonyymis-
ti Positiiviset ry:n nettisivujen kautta. 
Vastausaikaa oli elokuun puolivälistä 
vuoden 2016 loppuun. Koko kartoi-
tukseen vastaaminen vei aikaa arviol-
ta 15–30 minuuttia.

Tutkimusaineiston kokosi IRORese-
arch Oy. Tutkimuksen tiedonkeruus-
sa ja datan käsittelyssä korostui ehdo-
ton luottamuksellisuus. Kaikki tiedot 
ja vastaukset käsiteltiin TOTAL -tasolla 
ja tilastollisissa ryhmittelyissä on pi-
täydytty niin isoissa alaryhmissä, että 
yksittäisen vastaajan tunnistaminen 
on mahdotonta. IROResearch Oy:ssä 
vastaavana tutkijana toimi asiakkuus-
johtaja Vesa Väisänen.

Kyselyn tekemisen mahdollisti MSD 
Finland Oy:n taloudellinen tuki. MSD 
Finland ei omista oikeuksia kyselyn si-
sältöön.
 
Lisätiedot kyselyyn liittyen:   

Sini Pasanen 
Toiminnanjohtaja 
Positiiviset ry  
sini.pasanen@positiiviset.fi
puh. (09) 692 5441

Kyselyn ovat aukikirjoittaneet 
Eero Kettunen ja Sini Pasanen.
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Kyselyn tulokset
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Suur-‐Helsinki	  58%	  

Muu	  yli	  30	  000	  asukkaan	  
kaupunki	  

Muu	  kaupunki	  	  

Maaseutu	  

Ei	  halua	  vastata	  	  

TAUSTATIEDOT

Suur-Helsinki 58%
Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki
Muu kaupunki
Maaseutu
Ei halua vastata

58 % 

ilmoittaa  elävänsä  
Suur-Helsingin  

alueella. 

Asuinpaikka 

Kyselyyn vastasi 117 henkeä, 
vuonna 2013 vastaajia oli 114. Vastaa-
jista 74 prosenttia oli miehiä, ja heis-
tä 91 prosenttia on syntynyt Suomes-
sa. Vastaajat ovat syntyneet vuosina 
1936–1995. Heistä 29 prosenttia oli 
nähnyt päivänvalon ensi kertaa 1960- 
ja 1970-luvuilla, ennen 1960-lukua 26 
prosenttia ja 1980-luvun jälkeen 17 
prosenttia. 
Jonkin tyyppisessä parisuhteessa il-
moittaa elävänsä 38 prosenttia vas-
taajista, ja parin kanssa elävistä 23 
prosentilla on hiv-positiivinen elä-
mänkumppani. Vastaajista 53 pro-
senttia eli yksin, ja yhdeksällä prosen-
tilla asuu lapsi taloudessa.
Akateemisen loppututkinnon on suo-
rittanut 23 prosenttia vastaajista, ja 
21 prosentilla on keskikoulupohjalta 
suoritettu opisto- tai ammattitutkin-
to. Vastaajista puolet käy ansiotyös-
sä, ja 23 prosenttia nauttii eläkkeestä. 

Vastaajista 62 prosenttia ei ole kos-
kaan ollut poissa työstä tai opinnois-
ta hiv-tartunnasta johtuvan sairau-
den tai oireiden vuoksi. 
Heteroseksuaalina itseään pitää 30 
prosenttia vastanneista. Homosek-
suaaliksi itsensä mieltää 58 prosent-
tia. Kuusi prosenttia kokee olevan-
sa biseksuaali. Toiset kuusi prosenttia 
ei halua sijoittaa itseään mihinkään 
edellä mainittuun kategoriaan. 
Kun kysytään asuinpaikkaa, vastaa-
jista 58 prosenttia ilmoittaa elävän-
sä Suur-Helsingin alueella. Yli 30 000 
asukkaan kaupungissa elää 19 pro-
senttia ja tätä pienemmässä kaupun-
gissa 11 prosenttia. Maaseudun rau-
hasta nauttii yhdeksän prosenttia. 
Kolme prosenttia ei halunnut kertoa 
asuinpaikkaansa.
Vastaajista 30 prosenttia oli saa-
nut tietää hiv-tartunnastaan vuosina 
2011– 2016. Vuosina 2006–2010 tieto 

hiv-positiivisuudesta oli tavoittanut 
31 prosenttia. Vuosina 2001– 2005 
positiivisen testituloksen saaneita oli 
14 prosenttia vastaajista. Yhdeksän 
prosenttia oli tullut tietoiseksi hiv-
tartunnastaan vuosina 1996–2000 
ja vuosina 1991–1995. Tieto hiv-tar-
tunnasta oli tavoittanut seitsemän 
prosenttia vastaajista vuosina 1980–
1990. 
Työssä käyviltä ja opiskelijoilta kysyt-
tiin, ovatko he joutuneet olemaan 
poissa töistä tai opinnoista hiv-tar-
tunnasta johtuvan sairauden tai oi-
reen vuoksi. Kuukausittain tai noin 
kerran kolmen kuukauden jaksos-
sa poissa aktiivielämästä oli kummas-
sakin luokassa yksi prosentti, kerran 
puolessa vuodessa neljä prosenttia, 
kerran vuodessa yksi prosentti ja tätä 
harvemmin kahdeksan prosenttia. Tä-
hän kysymykseen ei halunnut vastata 
23 prosenttia kyselyyn osallistuneista.
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Kyselyn tulokset

70%	  on	  ollut	  harvemmin	  kuin	  kerran	  vuodessa	  tai	  ei	  koskaan	  poissa	  
työstä	  tai	  opinnoista	  hiv-‐tartunnasta	  johtuvan	  sairauden	  tai	  

oireiden	  vuoksi.	  	  

Kuukausi(ain	  -‐	  joka	  kolmas	  kk	  

Puolivuosi(ain	  

Kerran	  vuodessa	  

Harvemmin	  

En	  lainkaan	  /	  En	  ole	  koskaan	  ollut	  hivin	  takia	  pois	  työstä/opinnoista	  62%	  

En	  halua	  vastata	  	  

Jos olet työelämässä tai opiskelet, joudutko olemaan hiv-tartunnasta johtuvan sairauden tai oireiden  
vuoksi poissa työstä tai opinnoista? 

Kuukausittain - joka kolmas kk
Puolivuosittain
Kerran vuodessa
Harvemmin
En lainkaan/En ole koskaan ollut hivin 
takia pois työstä/opinnoista 62% 
En halua vastata

Teetkö	  nykyisin	  palkallista	  ansiotyötä?	  	  

Kyllä,	  ansiotyössä	  

Väliaikaises1	  ei	  

Ansiotyössä,	  lomaute5u	  kuukaudeksi	  tai	  vähemmäksi	  aikaa/virkavapaalla/hoitovapaalla/opintovapaalla	  
yms	  

Ei	  ansiotyössä,	  eläkeläinen	  

Ei	  ansiotyössä/työtön/lomaute5u	  yli	  kuukaudeksi	  

Ei	  ansiotyössä/koululainen/opiskelija	  

Ei	  ansiotyössä,	  muu	  syy	  

Teetkö nykyisin palkallista ansiotyötä? 

Kyllä, ansiotyössä
Väliaikaisesti ei
Ansiotyössä, lomautettu kuukaudeksi tai  
vähemmäksi aikaa/virkavapaalla/hoitovapaalla/ 
opintovapaalla yms. 
Ei ansiotyössä, eläkeläinen
Ei ansiotyössä/työtön/lomautettu yli kuukaudeksi
Ei ansiotyössä/koululainen/opiskelija
Ei ansiotyössä, muu syy
En halua vastata

Minä vuonna sait tietää tartunnastasi? Minä	  vuonna	  sait	  ,etää	  tartunnastasi?	  

2011-‐2016	  

2006-‐2010	  

2001-‐2005	  

1996-‐2000	  

1991-‐1995	  

1980-‐1990	  	  

2011-2016
2006-2010
2001-2005
1996-2000
1991-1995
1980-1990
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”Hivin takia  
valitsen  
ystäväni  

tarkemmin.”

SOSIAALINEN TUKIVERKOSTO

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan 
omaa fyysistä toimintakykyä koko-
naisuutena asteikolla 10–0 Voin erit-
täin hyvin–Voin erittäin huonosti. 
Vastanneista 78 prosenttia sijoitti  
itsensä välille 8–10. Fyysistä toimin-
takykyä koskevien vastausten kes-
kiarvo on 8,1. Henkisen hyvinvoin-
nin asteikolla 10–0 vointinsa välille 
8–10 arvioi 75 prosenttia vastaajis-
ta, ja henkisen hyvinvoinnin keskiar-
vo on 7,8. 
 
Sekä vuoden 2013 että vuoden 2016 
kyselyssä pyydettiin ottamaan kan-
taa siihen, missä määrin tietyt hy-
vinvointiin liittyvät väittämät pitävät 
paikkansa. Eniten keskiarvo on laske-
nut väitteen ”lasten hankinta on hi-

vin myötä vaikeutunut” kohdalla. Se 
oli vuonna 2013 7,1 ja vuonna 2016 
5,2. Vastaajien kokemuksen keskiarvo 
on myös laskenut väitteen ”Hivin ta-
kia valitsen ystäväni tarkemmin” koh-
dalla (v. 2013 6,3 ja v. 2016 5,7). 
 
Hiv-tartunta hävetti vuonna 2016 (5) 
vähemmän kuin vuonna 2013 (5,6). 
Se ei enää estä tekemästä asioita, joi-
ta hiv-tartunnan saaneet haluaisivat 
tehdä, yhtä paljon kuin aikaisemmin 
(v. 2013 5,7 ja v. 2016 4,8). Yksinäisyy-
den kokemus on vähentynyt (v. 2013 
5,6 ja v. 2016 4,7), samoin häpeän ja 
syyllisyyden tunteminen (v. 2013 5,2 
ja v. 2016 4) sekä itsensä likaiseksi ja 
saastaiseksi kokeminen (v. 2013 4,4 ja 
v. 2016 3,5). 

Vastaajista 57 prosenttia on Positiivi-
set ry:n jäseniä. Yhdistykseen kuulu-
vat kokevat elämänsä myönteisem-
mäksi kuin muut vastaajat. Heille hiv 
on tuonut keskimäärin enemmän po-
sitiivisia asioita elämään, ihmisten 
asenteet vaikuttavat heihin vähem-
män, heillä on hyvä tukiverkosto, eikä 
hiv-tartunta estä heitä tekemästä asi-
oita, joita he haluavat tehdä. Yhdis-
tyksen jäsenet eivät koe niin paljon 
yksinäisyyttä ja häpeää eivätkä tunne 
itseään hivin vuoksi niin likaisiksi kuin 
muut vastaajat. 

 

”Elämänlaatu paranisi jos  
löytäisin partnerin”

”Minun pitäisi jälleen löytää 
motivaatio enemmän  
terveellisempään ruokavalioon  
ja salitreeneihin palaamiseen”

”Olen tyytyväinen tähän,  
paljon  huonomminkin ollut” 
 
”Olispa lottomiljonääri”
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Henkinen	  hyvinvoin:	  

2016	   2013	  

Henkinen hyvinvointi

10 -  Voin erittäin hyvin 
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En osaa sanoa

Kaikki 2016 Kaikki 2013
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Fyysinen hyvinvointi
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1- Voin erittäin huonosti
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Kaikki 2016 Kaikki 2013
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Missä määrin koet seuraavia asioita? Missä määrin väittämät pitävät paikkansa? (ei lainkaan 1-10 täysin) 

Missä määrin koet seuraavia asioita? Missä määrin väittämät pitävät paikkansa? (ei lainkaan 1-10 täysin) 

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

Olen	  itse	  usein	  yhteydessä	  sukulaisiini	  ja	  ystäviini	  	  

Minulla	  on	  hyvä	  sosiaalinen	  tukiverkosto	  

Sukulaiseni	  ja	  ystäväni	  ovat	  minuun	  usein	  yhteydessä	  

Koen,	  eCä	  sosiaalinen	  tukiverkostoni	  on	  riiCävä	  

Hivin	  takia	  huolehdin	  paremmin	  terveydestäni	  

Hiv	  on	  tuonut	  myönteisiä	  asioita	  elämääni	  

Olen	  tyytyväinen	  parisuhteeseeni	  

Hivin	  takia	  valitsen	  ystäväni	  tarkemmin	  

Ihmisten	  ennakko-‐odot./asenteet	  hiviä	  kohtaan	  vaik.	  

Haluaisin,	  eCä	  minulla	  olisi	  enemmän	  ystäviä	  

Lasten	  hankinta	  on	  hivin	  myötä	  vaikeutunut	  

Missä määrin koet seuraavia asioita? Missä määrin 
väittämät pitävät paikkansa? (ei lainkaan 1 - 10 

täysin) 
Ei	  ole	  jäsen	  	   On	  jäsen	  

Lasten hankinta on hivin myötä vaikeutunut

Haluaisin, että minulla olisi enemmän ystäviä

Ihmisten ennakko-odot./asenteet hiviä kohtaan vaik. 

Hivin takia valitsen ystäväni tarkemmin

Olen tyytyväinen parisuhteeseeni

Hiv on tuonut myönteisiä asioita elämääni

Hivin takia huolehdin paremmin terveydestäni

Koen, että sosiaalinen tukiverkostoni on riittävä

Sukulaiseni ja ystäväni ovat minuun usein yhteydessä

Minulla on hyvä sosiaalinen tukiverkosto

Olen itse usein yhteydessä sukulaisiini ja ystäviini

Koen oloni hivin takia likaiseksi/saastaiseksi

Teen kaksi kertaa kovemmin töitä kuin ennen hiv-tarvuntaa 

Tunnen häpeää ja syyllisyyttä

Uskottelen, hiv-tart. estää minua tekem.asioita  
joita haluaisin tehdä 

Koen oloni usein yksinäiseksi

Häpeän hiv-tartuntaani

Hiv-tart. estää minua tekemästä asioita joita haluaisin tehdä 

Minun on helppo löytää kumppani/tyttö-tai poikaystävä

Tunnen itseni välillä huonommaksi kuin muut

Hivin takia olen jättänyt yht.pid. joihinkin kaver./tutt.

Olen tyytyväinen seksielämääni

  Ei ole jäsen                          On jäsen

  Ei ole jäsen                          On jäsen

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

Olen	  tyytyväinen	  seksielämääni	  

Hivin	  takia	  olen	  jä<änyt	  yht.pid.	  joihinkin	  kaver./tu<.	  

Tunnen	  itseni	  välillä	  huonommaksi	  kuin	  muut	  

Minun	  on	  helppo	  löytää	  kumppani/ty<ö-‐	  tai	  poikaystävä	  

Hiv-‐tart.	  estää	  minua	  tekemästä	  asioita	  joita	  haluaisin	  tehdä	  

Häpeän	  hiv-‐tartuntaani	  

Koen	  oloni	  usein	  yksinäiseksi	  

Usko<elen,	  hiv-‐tart.	  estää	  minua	  tekem.	  asioita	  joita	  haluaisin	  tehdä	  

Tunnen	  häpeää	  ja	  syyllisyy<ä	  

Teen	  kaksi	  kertaa	  kovemmin	  töitä	  kuin	  ennen	  hiv-‐tartuntaa	  

Koen	  oloni	  hivin	  takia	  likaiseksi/saastaiseksi	  

Missä määrin koet seuraavia asioita? Missä määrin seuraavat 
väittämät pitävät paikkansa? (ei lainkaan 1 - 10 täysin) 

Ei	  ole	  jäsen	  	   On	  jäsen	  

Huom!  Kysymyksiä, joissa vertaillaan Positiiviset ry:n jäsenten ja ei-jäsenten vastauksia.
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Missä määrin koet seuraavia asioita? Missä määrin väittämät pitävät paikkansa? (ei lainkaan 1-10 täysin) 

Missä määrin koet seuraavia asioita? Missä määrin väittämät pitävät paikkansa? (ei lainkaan 1-10 täysin) 

Lasten hankinta on hivin myötä vaikeutunut
Haluaisin, että minulla olisi enemmän ystäviä

Ihmisten ennakko-odot./asenteet hiviä kohtaan vaik. 
Hivin takia valitsen ystäväni tarkemmin

Olen tyytyväinen parisuhteeseeni
Hiv on tuonut myönteisiä asioita elämääni

Hivin takia huolehdin paremmin terveydestäni
Koen, että sosiaalinen tukiverkostoni on riittävä

Sukulaiseni ja ystäväni ovat minuun usein yhteydessä
Minulla on hyvä sosiaalinen tukiverkosto

Olen itse usein yhteydessä sukulaisiini ja ystäviini

Koen oloni hivin takia likaiseksi/saastaiseksi

Teen kaksi kertaa kovemmin töitä kuin ennen hiv-tarvuntaa* 

Tunnen häpeää ja syyllisyyttä

Uskottelen, hiv-tart. estää minua tekem.asioita  
joita haluaisin tehdä*

Koen oloni usein yksinäiseksi

Häpeän hiv-tartuntaani

Hiv-tart. estää minua tekemästä asioita joita haluaisin tehdä* 

Minun on helppo löytää kumppani/tyttö-tai poikaystävä

Tunnen itseni välillä huonommaksi kuin muut

Hivin takia olen jättänyt yht.pid. joihinkin kaver./tutt.

Olen tyytyväinen seksielämääni

2013                                        2016

 2013                                      2016

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

Olen	  itse	  usein	  yhteydessä	  sukulaisiini	  ja	  ystäviini	  	  

Minulla	  on	  hyvä	  sosiaalinen	  tukiverkosto	  

Sukulaiseni	  ja	  ystäväni	  ovat	  minuun	  usein	  yhteydessä	  

Koen,	  eCä	  sosiaalinen	  tukiverkostoni	  on	  riiCävä	  

Hivin	  takia	  huolehdin	  paremmin	  terveydestäni	  

Hiv	  on	  tuonut	  myönteisiä	  asioita	  elämääni	  

Olen	  tyytyväinen	  parisuhteeseeni	  

Hivin	  takia	  valitsen	  ystäväni	  tarkemmin	  

Ihmisten	  ennakko-‐odot./asenteet	  hiviä	  kohtaan	  vaik.	  minuun	  

Haluaisin,	  eCä	  minulla	  olisi	  enemmän	  ystäviä	  

Lasten	  hankinta	  on	  hivin	  myötä	  vaikeutunut	  

Missä määrin koet seuraavia asioita? Missä määrin seuraavat väittämät 
pitävät paikkansa? (ei lainkaan 1 - 10 täysin) 

2013	   2016	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

Olen	  tyytyväinen	  seksielämääni	  

Hivin	  takia	  olen	  jä<änyt	  yht.pid.	  joihinkin	  kaver./tu<.	  

Tunnen	  itseni	  välillä	  huonommaksi	  kuin	  muut	  

Minun	  on	  helppo	  löytää	  kumppani/ty<ö-‐	  tai	  poikaystävä	  

Hiv-‐tart.	  estää	  minua	  tekemästä	  asioita	  joita	  haluaisin	  tehdä*	  

Häpeän	  hiv-‐tartuntaani	  

Koen	  oloni	  usein	  yksinäiseksi	  

Usko<elen,	  hiv-‐tart.	  estää	  minua	  tekem.	  asioita	  joita	  haluaisin	  tehdä*	  

Tunnen	  häpeää	  ja	  syyllisyy<ä	  

Teen	  kaksi	  kertaa	  kovemmin	  töitä	  kuin	  ennen	  hiv-‐tartuntaa*	  

Koen	  oloni	  hivin	  takia	  likaiseksi/saastaiseksi	  

Missä määrin koet seuraavia asioita? Missä määrin seuraavat 
väittämät pitävät paikkansa? (ei lainkaan 1 - 10 täysin) 

2013	   2016	  

Huom!  Kysymyksiä, joissa vertaillaan vuoden 2013 ja 2016 vastauksia.

*Ei mukana 2013 
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Missä määrin nämä asiat huolettavat sinua ikääntymiseen liittyen?

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

Miten	  hiv-‐infek6ooni	  suht.	  sairaal./terv.asemilla	  

Yksinäisyys	  

Ennenaikainen	  vanheneminen	  

Lääkemäärän	  lisääntyminen	  

Riippuvuus	  toisista	  ihmistä	  

Miten	  pärjään	  vanhetessani	  

Miten	  hiv-‐infek.	  suht.	  vanhainkodissa/palvelutalossa	  

Muis6n	  heikentyminen	  

Kogni6ivisten	  kykyjen	  heikkeneminen*	  

Demen6a	  

Muiden	  sairauksien	  lisääntyminen	  

Missä	  määrin	  nämä	  asiat	  huoleMavat	  sinua	  ikääntymiseen	  liiMyen?	  
	  Kaikki	  vastaajat	  	  

Kaikki	  2016	   Kaikki	  2013	  

Muiden sairauksien lisääntyminen

Dementia

Kognitiivisten kykyjen heikkeneminen*

Muistin heikentyminen

Miten hiv-infek.suht. vanhainkodissa/palvelutalossa

Miten pärjään vanhetessa

Riippuu toisista ihmisistä

Lääkemäärän lisääntyminen

Ennenaikainen vanheneminen

Yksinäisyys

Miten hiv-infektiooni suht. sairaal./terv.asemilla

Kaikki 2016 Kaikki 2013

0 = ei pidä lainkaan paikkaansa, 10 = pitää täysin paikkansa

*Ei mukana 2013
Kuuluu kognitiivisten kykyjen heikkenemiseen 

56 % 

on erittäin tai jossain 
määrin  huolissaan 

omasta ikääntymises-
tä vuonna 2016.

Omasta ikääntymisestään erittäin tai 
jossain määrin huolissaan on vuoden 
2016 vastaajista 56 prosenttia, vuo-
den 2013 vastaajista 60 prosenttia. 

Huoli ikääntymisestä on siis helpotta-
nut jonkin verran. Ikääntymisessä vas-
taajia huolestuttivat dementia, kog-
nitiivisten kykyjen heikkeneminen ja 
muiden sairauksien lisääntyminen. 



13

Oletko huolissasi ikääntymisestä?

Kaikki 2016                     Kaikki 2013

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	   80	   90	   100	  

En	  osaa	  sanoa	  

En	  ole	  lainkaan	  huolissani	  

En	  ole	  juurikaan	  huolissani	  

Kyllä,	  jossain	  määrin	  huolissani	  

Kyllä,	  eri>äin	  huolissani	  

Oletko	  huolissasi	  ikääntymisestä?	  

Kaikki	  2016	   Kaikki	  2013	  

Kyllä, erittäin huolissani

Kyllä, jossain määrin huolissani

En ole juurikaan huolissani

En ole lainkaan huolissani

En osaa sanoa

Kerroit olevasi erittäin huolissasi 
ikääntymisestä. Voisitko tarkentaa 
ja perustella vastaustasi?

“Jos oma terveyteni heikkenee etten 
pysty elämään omassa kodissani jou-
dun paljastamaan hoito- ja lääketar-
peeni. Ei elämä ole enää elämisen ar-
voista.”

“Koska liikuntakyky heikkenee ja yh-
teiskunnassa aina huonommin van-
huksia kohdellaan. Kuka minusta huo-
lehtii. Kunnioittavasti?”

“Pelkään sairastumista, sairastumi-
sesta johtuvaa häpeää. Pelkään, että 
sairastun esim. syöpään ja se on hiv-
positiivisuuteni ja elämäntapojeni ai-
heuttamaa. Pelkään myös yksinäisyyt-
tä tietyillä elämän alueilla.”

Kerroit olevasi jossain määrin huo-
lissasi ikääntymisestä. Voisitko tar-
kentaa ja perustella vastaustasi?

“Huolettaa terveydelliset asiat, 
sekä riski sairastua muihin sai-
rauksiin helpommin.”

“Ikääntyminen ja mahdolliset sen mu-
kana tulevat sairaudet huolestuttavat 
ja miten mahdolliset lääkkeet vaikutta-
vat hiv lääkitykseeni.” 

“Epävarmuutta, miten HIV vaikuttaa 
kun ikää kertyy; ovatko ”vanhuuden 
vaivat” vaikeampia.”

“Esim. hivin ja syöpäsairauksien yhteys 
mietityttää joskus.”

“Miten lääkkeet vaikuttavat 
terveyteeni pitkällä ajalla.”

“Mitä sitten kun joutuu hiv positiivise-
na laitokseen? Kun immuunipuolustus 
romahtaa? Kuolenko liitännäissairauk-
siin kivuliaasti?”

“No kuka sitä haluiaisi vanhentua :) ”

“Pelkään että tulevia vanhuussairauk-
sia pistetään hivn piikkiin kun yleislää-
kärit eivät tunne sairauttani.”

“Pelkään, että minusta tulee yksinäi-
nen. Entä jos elän vanhuksena vaikka-
pa hoitokodissa ainoana hiv-positiivi-
sena? Pitääkö minusta kukaan huolta, 
kun vanhenen?” 

“Olen siinä määrin huolissani ikään-
tymisestä kuin kuka tahansa ihminen. 
Suomessa hyvinvointipalvelut eivät ole 
hetkeen olleet itsestäänselviä ja varsin-
kin vanhustenhoidossa on melkoisia 
puutteita.”

Kerroit ettet ole juurikaan huolis-
sasi ikääntymisestä. Voisitko tar-
kentaa ja perustella vastaustasi?

“Elämä menee eteenpäin, vaikkakin 
olen eläköitymisen kynnyksellä. Menen 
eteenpäin niin kauan, kuin jalka nou-
see :) “

“Elän elämääni kuin eläisin ilman hi-
viäkin en pelkää vanhenemista.”

“En ajattele missä olen vaikka kymme-
nen vuoden päästä. Elän päivän ker-
rallaan.”  

“Seksuaalisuden ja seksin vähenemi-
nen huolettaa”

“Vanhainkodin tai terveyskeskuksen 
henkilökunnan suhtautuminen, asen-
ne pienellä paikkakunnalla”
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Oletko kertonut seuraaville henkilöille saaneesi hiv-tartunnan?

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	   80	   90	   100	  

Lähimmät	  ystävät	  

Tu7avat	  ja	  muut	  ystävät	  

Satunnaiset	  seksikumppanit	  

Työkaverit	  

Vanhemmat	  

Omat	  lapset	  

Lastenlapset	  

Sisar/veli,	  sisarukset	  

Muut	  kuin	  hiviä	  hoitavat	  terveydenhuollon	  ammaIlaiset	  

Oletko	  kertonut	  seuraaville	  henkilöille	  saaneesi	  hiv-‐tartunnan?	  	  

Kyllä	   Osalle	  kyllä,	  osalle	  en	   En	   Minulla	  ei	  ole	  

Muut kuin hiviä hoitavat  
terveydenhuollon ammattilaiset 

Sisa,veli, sisarukset

Lastenlapset

Omat lapset

Vanhemmat

Työkaveri

Satunnaiset seksikumppanit

Tuttavat ja muut ystävät

Lähimmät ystävät

Kyllä            Osalle kyllä, osalle en          En          Minulla ei ole

Hiv-tartunnastaan on puolisolleen 
tai vakituiselle kumppanilleen kerto-
nut 94 prosenttia vuoden 2016 vas-
taajista, vuoden 2013 vastaajista 96 
prosenttia. Tyttö- tai poikaystävälleen 
kertoneita on vuoden 2016 vastaa-
jista 91 prosenttia, vuoden 2013 vas-
taajista 86 prosenttia. Seurustelusuh-
teessa hiv-tartunnasta kertominen 
on siis hieman lisääntynyt ja vakiin-
tuneessa suhteessa laskenut. Työnan-
tajalleen hiv-positiivisuudestaan on 
kertonut sama määrä vastaajista (23 
prosenttia) sekä vuonna 2013 että 
vuonna 2016.  

Kyselyssä tiedusteltiin myös hiv-tar-
tunnasta kertomisesta muille lähei-
sille toimijoille. Muille kuin hivin hoi-
toon liittyville terveydenhuollon 
ammattilaisille omasta hiv-tartunnas-
taan on kertonut 44 prosenttia vuo-
den 2016 vastaajista, vuoden 2013 
vastaajista 49 prosenttia. Sisaruksil-
leen asiasta on kertonut vuoden 2016 
vastaajista 43 prosenttia, vuoden 
2013 vastaajista 46 prosenttia. Lähim-
mille ystävilleen oman hiv-tartuntan-
sa on paljastanut 40 prosenttia vuo-
den 2016 vastaajista, vuoden 2013 

vastaajista 47 prosenttia. Vanhemmil-
leen asiasta on maininnut 38 prosent-
tia vuoden 2016 vastaajista ja 39 pro-
senttia vuoden 2013 vastaajista. 

Läheisille jätetään siis yhä useammin 
kertomatta omasta hiv-tartunnasta. 
Toisaalta on niin, että valikoiva kerto-
minen lähisuhteissa on lisääntynyt.

Satunnaisille seksikumppaneille ker-
rotaan entistä harvemmin omasta 
hiv-positiivisuudesta. Vuonna 2016 
omasta hiv-tartunnastaan mainitsi sa-
tunnaiselle seksikumppanille aina 16 
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prosenttia vastaajista, vuoden 2013 
vastaajista 20 prosenttia. Sama trendi 
näkyy myös tuttaville ja muille ystä-
ville (v. 2016 8 % ja v. 2013 11 %) sekä 
omille lapsille (v. 2016 15 % ja v. 2013 
17 %) kertomisessa. Työkavereille asi-
asta avaudutaan hieman enemmän 
(v. 2016 6 % ja v. 2013 5 %). Vuonna 
2016 kysyttiin, onko hiv-tartunnas-
ta kerrottu lastenlapsille. Kukaan vas-
taajista ei kertonut ottaneensa asiaa 
puheeksi lastenlastensa kanssa. 

Elämänlaatukyselyssä tiedusteltiin, 
onko kyselyyn osallistuvalla läheisiä, 
joille hän olisi halunnut kertoa omas-

ta hiv-positiivisuudestaan mutta joil-
le hän ei ole syystä tai toisesta pysty-
nyt kertomaan. Kaikista vuoden 2016 
vastaajista myönteisesti vastasi 59 
prosenttia, vuonna 2013 48 prosent-
tia. Naisista kysymykseen myöntei-
sesti vastasi 67 prosenttia. Positiiviset 
ry:n jäsenistä tartuntansa salaa har-
vempi (49 %) kuin järjestöön kuulu-
mattomista (72 %). 

Seuraavaksi käydään läpi merkittä-
vimmät syyt olla kertomatta omas-
ta hiv-tartunnasta läheisille. Vuoden 
2016 vastaajista 74 prosenttia ilmoitti 
syyksi halun olla rasittamatta tai tuot-

tamatta murhetta läheisilleen, vuon-
na 2013 69 prosenttia vastasi näin. 
Vastaajat eivät myöskään halua, että 
heidät nähdään pelkästään hiv-tar-
tunnan saaneina. Vuoden 2016 vas-
taajista ajatteli näin 55 prosenttia, 
vuonna 2013 67 prosenttia. Vuon-
na 2016 vastaajista 45 prosenttia pel-
käsi, että tietoa hiv-tartunnasta voi-
daan käyttää heitä vastaan. Vuonna 
2013 tällainen pelko oli 51 prosen-
tilla. Hiv-tartunnasta vaietaan myös 
siksi, että hiv-positiiviset pelkäävät 
ihmisten puhuvan asiasta asianomai-
sen selän takana (v. 2016 45 % ja v. 
2013 47 %).      

Oletko kertonut seuraaville henkilöille saaneesi hiv-tartunnan?

Kyllä            En           Minulla ei ole

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	   80	   90	   100	  

Puoliso	  /	  vakituinen	  kumppani	  

Ty=ö-‐/poikaystävä	  

Työnantaja	  

Oletko	  kertonut	  seuraaville	  henkilöille	  saaneesi	  hiv-‐tartunnan?	  	  

Kyllä	   En	   Minulla	  ei	  ole	  

Työnantaja 

Tyttö-/ poikaystävä

Puoliso/vakituinen kumppani

23 % 

on kertonut  
työnantajalleen
hiv-positiivisuu- 

destaan.
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Onko sinulla läheisiä henkilöitä, joille olisit halunnut kertoa tartunnastasi,  
mutta et ole syystä tai toisesta pystynyt sitä kertomaan?

Mitkä ovat tärkeimpiä syitä, miksi et ole kertonut heille? Vastaajat, joilla on läheisiä henkilöitä, joille ei ole kertonut

Muu syy 
Pelkään, että homo- tai biseksuaalisuuteni paljastuu

Kerron asiasta myöhemmin 
En vain uskalla

Häpeän hiv-tartuntaani**
Pelkään heidän hylkäävän minut

En halua tuottaa läheisilleni pettymystä
En halua heidän syyllistävän minua*

Minusta se ei kuulu heille
Pelkään ihmisten puhuvan minusta selkäni takana

Pelkään, että tietoa voidaan käyttää minua vastaan
En halua ihm. ajatt. minua pelkästään hiv-tart. saaneena

En halua rasittaa heitä, tuottaa heille murhetta

Kaikki 2016 n=69               Kaikki 2013 n=55

Kyllä             Ei            Ei osaa sanoa

  *2013: Pelkään heidän syyllistävän minua 
 **2013: Ei mukana 2013 
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En	  halua	  rasi5aa	  heitä,	  tuo5aa	  heille	  murhe5a	  

En	  halua	  ihm.	  aja5.	  minua	  pelkästään	  hiv-‐tart.	  saaneena	  

Pelkään,	  e5ä	  Cetoa	  voidaan	  käy5ää	  minua	  vastaan	  

Pelkään	  ihmisten	  puhuvan	  minusta	  selkäni	  takana	  

Minusta	  se	  ei	  kuulu	  heille	  

En	  halua	  heidän	  syyllistävän	  minua*	  

En	  halua	  tuo5aa	  läheisilleni	  pe5ymystä	  

Pelkään	  heidän	  hylkäävän	  minut	  

Häpeän	  hiv-‐tartuntaani**	  

En	  vain	  uskalla	  

Kerron	  asiasta	  myöhemmin	  

Pelkään,	  e5ä	  homo-‐	  tai	  biseksuaalisuuteni	  paljastuu	  

Muu	  syy	  

Mitkä	  ovat	  tärkeimpiä	  syitä,	  miksi	  et	  ole	  kertonut	  heille?	  	  
Vastaajat,	  joilla	  on	  läheisiä	  henkilöitä,	  joille	  ei	  ole	  kertonut	  	  

2016	   2013	  
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Kaikki	  2016,	  N=117	  

Kaikki	  2013,	  N=114	  

Nainen,	  n=30	  

Mies,	  n=86	  

SUKUPUOLI	  

1971+,	  n=49	  

1962-‐1970,	  n=33	  

1961	  tai	  aiemmin,	  n=35	  

SYNTYMÄVUOSI	  

Jäsen,	  n=67	  

Ei	  ole	  jäsen,	  n=50	  

POSITIIVISET	  RY	  

Onko	  sinulle	  läheisiä	  henkilöitä,	  joille	  olisit	  halunnut	  tai	  haluaisit	  
kertoa	  tartunnastasi,	  muPa	  et	  ole	  syystä	  tai	  toisesta	  pystynyt	  

sitä	  kertomaan?	  	  

Kyllä	   Ei	   Ei	  osaa	  sanoa	  

Positiiviset ry
Ei ole jäsen, n=50 

Jäsen, n=67 
 

Syntymävuosi 
1961 tai aiemmin, n=35 

1962-1970, n=33 
1971+, n=49 

Sukupuoli
Mies, n=86 

Nainen, n=30

Kaikki 2013, n=114 
Kaikki 2016, n=117
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Kun vuosien 2016 ja 2013 elämän-
laatukyselyjen tuloksia vertaa aiem-
min tehtyjen tutkimusten tuloksiin, 
näyttää siltä, että hiv-tartunnasta 
ei enää kerrota läheisille yhtä usein 
kuin hiv-epidemian alkuaikoina. Mo-
net hiv-tartunnan saaneet ovat sano-
neet, että aiemmin hiv-näkyi jossain 
vaiheessa päällepäin ja että kuolema 
tuntui väistämättömältä. Niinpä oli 
lähes pakko kertoa. Nyt hiv ei enää 
näy päällepäin eikä aiheuta muita oi-
reita tai sairauksia, joten siitä ei tar-
vitse kertoa kenellekään. 

Seksuaalisuus ja seksi muodosta-
vat tärkeän osan monen ihmisen 
elämässä, ja niillä on myös suuri 
vaikutus yksilön elämänlaatuun. Hiv-
tartunta vaikuttaa olennaisesti yk-
silön seksi- ja rakkauselämään. Kun 
hiv-diagnoosi on varmistunut, sek-
si jää usein taka-alalle. Hiv-diagnoo-
si ei kuitenkaan estä seksielämän jat-
kumista. 
Joidenkin on muita helpompi hyväk-
syä oma sairautensa ja kertoa siitä 
kumppanilleen/kumppaneilleen. Jot-
kut käsittelevät omaa hiv-tartuntaan-
sa läpi elämänsä löytämättä itselleen 
sopivaa tapaa puhua tai jakaa muil-
le kokemuksiaan hiv-tartunnastaan. 
Osa hiv-positiivisista päättää lopet-
taa seksin harrastamisen kokonaan, 

koska asiasta on tullut ylitsepääsemä-
tön ongelma.  

Yksilön seksuaalisuuteen ja kykyyn 
nauttia seksistä vaikuttavat monet te-
kijät, kuten esimerkiksi itsearvostus, 
itsetunto, oma vartalokuva ja lähei-
syyden pelko. Niiden lisäksi hiv-tar-
tunnan saaneen seksielämään saat-
taa vaikuttaa pelko siitä, että hän 
tartuttaa hivin kumppaniinsa. Hiv-
positiivinen voi myös kokea vaikeak-
si löytää seksikumppaneita ja solmia 
parisuhteita.  

Elämänlaatukyselyssä pyydettiin arvi-
oimaan omaa seksielämää asteikolla 
10–1. Täysin tyydyttävä seksielämä–
Minulla ei ole mitään seksiä. Merkil-
le pantavaa on, että 19 prosenttia 
vastaajista ilmoittaa, ettei heillä ole 
lainkaan seksielämää, ja että 15 pro-
senttia antaa seksielämälleen toisek-
si alimman arvion. Kiitettävän (9–10) 
seksielämän omaa vain 13 prosenttia 
vastaajista. Toisaalta tyydyttävänä (7–
8) seksielämänsä kokee 32 prosenttia. 
Vastaajien seksielämälleen antamien 
”arvosanojen” keskiarvo on viisi. To-
dettakoon, että verrattuna koko väes-
töön hiv-positiivisten kokemus omas-
ta seksielämästään on kielteisempi 
kuin väestöllä keskimäärin.  
 

Oletko kokenut diskriminointia tai epäasiallista kohtelua hiv-tartuntasi takia viimeisen 5 vuoden aikana?

Terveydenhuoltoon liittyen (esim.  
hammaslääkäri, sairaala, terveyskeskus)

Sosiaali palveluihin liittyen
Työpaikalla 

Koulussa tai opiskelupaikassa
Vapaa-ajan harrastuksiin liittyen

En ole kokenut
Jossain muualla

En osaa sanoa
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En	  osaa	  sanoa	  

Jossain	  muualla	  

En	  ole	  kokenut	  

Vapaa-‐ajan	  harrastuksiin	  lii?yen	  

Koulussa	  tai	  opiskelupaikassa	  

Työpaikalla	  

Sosiaalialan	  palveluihin	  lii?yen	  

Terveydenhuoltoon	  lii?yen	  (esim.	  hammaslääkäri,	  sairaala,	  terveyskeskus)	  

Oletko	  kokenut	  diskriminoinMa	  tai	  epäasiallista	  kohtelua	  hiv-‐tartuntasi	  takia	  viimeisen	  5	  
vuoden	  aikana?	  

”Esimerkiksi hammaslääkärini 
huomautti minulle:  
Oletko ajatellut kuinka kalliiksi 
sinä tulet yhteiskunnalle.” 
 

”Hiv-tartunnan tultua ilmi  
on asenne muuttunut.  
Tiettyjä toimenpiteitä on  
kieltäydytty tekemästä,  
vaikka se ei ole ollut perustel-
tua. Nyrjähtänyttä nilkkaa  
hoitanut lääkäri suuttui, kun  
en maininnut hiv-tartuntaa, 
vaikkei se liittynyt asiaan  
millään tavalla; hän saarnasi  
siitä, että aina pitää kertoa.”
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En	  osaa	  sanoa	  

1	  -‐	  Minulla	  ei	  ole	  mitään	  seksiä	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

9	  

10	  -‐	  Täysin	  tyydy>ävä	  seksielämä	  

Millaiseksi	  koet	  tällä	  hetkellä	  seksielämäsi?	  
Kaikki	  vastaajat	  Millaiseksi koet tällä hetkellä seksielämäsi?

10- Täysin tyydyttävä seksielämä 

9

8

7

6

5

4

3

2

1 - Minulla ei ole mitään seksiä 

En osaa sanoa

 

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan, mis-
sä määrin hiv-tartunta on vaikutta-
nut seksielämään viimeisen 12 kuu-
kauden aikana asteikolla 10- todella 
paljon 1- ei lainkaan. Lisäksi oli mah-
dollista valita vaihtoehdot ”En osaa 
sanoa” ja ”On parantunut hiv-tar-
tunnan takia”. Hivin takia seksistä il-
moitti pidättyvänsä yhdeksän pro-
senttia vastaajista ja 21 prosenttia 
kertoi, ettei hiv ole vaikuttanut lain-
kaan heidän seksielämäänsä. Kolme 
prosenttia totesi, että seksielämä on 
parantunut hiv-tartunnan takia. Hivin 

vaikutusta seksielämään ei osaa arvi-
oida 14 prosenttia. Vastausten keski-
arvo on 5,1. 
Kyselyssä tiedusteltiin, kuinka huo-
lestunut hiv-positiivinen on siitä, että 
hän saattaisi tartuttaa henkilön, jonka 
kanssa hänellä on tai on ollut seksiä 
ja jolla ei ole todettu hiv-tartuntaa. 
Huolta pyydettiin arvioimaan astei-
kolla 10–1 Erittäin huolissaan–Ei lain-
kaan huolissaan. Mahdollista oli myös 
valita vaihtoehdot ”En osaa sanoa” ja 
”Ei ole ollut seksiä hiv-tartunnan to-
teamisen jälkeen”. Asiasta ei ollut lain-
kaan huolissaan 23 prosenttia vastaa-
jista. Erittäin huolissaan oli kahdeksan 
prosenttia. Viisi prosenttia ei osan-
nut ottaa kantaa kysymykseen, ja toi-
set viisi prosenttia ei ollut harrastanut 
petipuuhia hiv-tartunnan toteamisen 
jälkeen. Vastaajien keskiarvo oli 4,4.  

19 % 

 vastaajista ilmoittaa,
ettei heillä ole lainkaan

seksielämää.

 

Todettakoon, että nykytiedon 
valossa hiv-positiivinen, joka 
käyttää hiv-lääkkeitä säännöl-
lisesti ja jonka virukset ovat 
mittaamattomissa, ei voi välit-
tää tartuntaa eteenpäin seksin 
välityksellä.  

Positiiviset ry:n jäsenet ovat keski-
määrin vähemmän huolissaan hiv-
tartunnan edelleen tartuttamisesta. 
Kehittyneestä lääkehoidosta huoli-
matta hiv on edelleen sairaus, johon 
liittyy paljon salailua, ja harva kertoo 
avoimesti positiivisuudestaan. Tämän 
takia hiv-tartunnan kanssa elävien 
elämänlaatua tutkittaessa on koettu 
tärkeäksi tunnistaa, missä määrin hiv-
positiiviset ovat tavanneet muita hiv-
tartunnan saaneita sekä vaihtaneet 
ajatuksia ja kokemuksia hivin kanssa 
elämisestä.  

16 % 

 vastaajista  
illmoitti kertoneensa  

hiv-tartunnasta  
satunnaiselle  

seksikumppanille.
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On	  parantunut	  hiv-‐tartunnan	  takia	  

En	  osaa	  sanoa	  

1	  -‐	  Ei	  lainkaan	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

9	  

10	  -‐	  Tod.	  paljon,	  ei	  lainkaan	  seksiä	  hivin	  takia	  

Missä	  määrin	  hiv-‐tartunta	  on	  vaikuEanut	  	  
seksielämääsi	  viimeisen	  12	  kk	  aikana?	  

	  Kaikki	  vastaajat	  	  
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Ei	  ollut	  seksiä	  hiv-‐tart.	  toteam.	  jälkeen	  

En	  osaa	  sanoa	  

1	  -‐	  En	  lainkaan	  huolissani	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

9	  

10	  -‐	  Eri?äin	  huolissani	  

Kun	  sinulla	  on/on	  ollut	  seksiä	  ihmisen	  kanssa,	  
	  jolla	  ei	  ole	  tode?u	  hiv-‐tartuntaa	  	  

Kuinka	  huolestunut	  olet,	  e?ä	  saa?aisit	  tartu?aa	  tämän	  henkilön?	  
Kaikki	  vastaajat	  	  

Missä määrin hiv-tartunta on vaikuttanut seksielämääsi viimeisen 12 kk aikana?

Kun sinulla on/on ollut seksiä ihmisen kanssa, jolla ei ole todettu hiv-tartuntaa,
kuinka huolestunut olet, että saattaisit tartuttaa tämän henkilön?

10- Tod. paljon, ei lainkaan seksiä hivin takia 

9

8

7

6

5

4

3

2

1 - Ei lainkaan 

En osaa sanoa

On parantunut hiv-tartunnan takia

10-Erittäin huolissani 
9
8
7
6
5
4
3
2

1 - Ei lainkaan 
En osaa sanoa

Ei ollut seksiä hiv-tart. toteam. jälkeen

21 % 

vastasi, että hiv  
ei ole vaikuttanut  
lainkaan heidän  
seksielämäänsä.

23 % 

Ei ollut lainkaan  
huolissaan, että  
tartuttaisi hivin  

seksikumppaniinsa.
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Suurin osa vertaistukeen osallistuvis-
ta kokee, että ajatusten ja kokemus-
ten vaihto helpottaa elämää. Tutki-
muksissa ei ole raportoitu huonoista 
kokemuksista, vaan toisten hiv-tar-
tunnan saaneiden tapaaminen koe-
taan hyvin voimauttavaksi ja vapaut-
tavaksi. 

Ohessa muutamia ajatuksia Positiivi-
set ry:n toiminnasta ja vertaistuesta:  
 
 
 

”Positiivisissa on ihan rentoa. Hyvä, 
että on paikka käydä. Missään muualla 
ei tapaa muita hiv-positiivisia.  
Täällä on kaikenlaista porukkaa.”  

”Koen vertaistuen positiivisena. Hiv-
lääkitys aiheutti minulle masennuksen, 
ja Auroran psykiatrinen sairaanhoita-
ja kehotti minua tulemaan mukaan yh-
distyksen toimintaan. Tiesin kyllä aikai-
semminkin, että yhdistys on olemassa, 
mutta luulin, että tuntisin itseni ulko-
puoliseksi.  
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En	  tunne	  enkä	  3etääkseni	  ole	  tavannut	  

Olen	  tavannut	  hiv-‐tartunnan	  saaneita,	  en	  
varsinaises3	  tunne	  

Kyllä,	  olen	  tavannut	  ja	  tunnen	  useita	  (esim.	  
Posi3iviset	  ry:ssä),	  muHa	  he	  eivät	  kuulu	  

Kyllä,	  lähipiirissäni	  on	  yksi	  

Kyllä,	  lähipiirissäni	  on	  useita	  

Tunnetko	  tai	  oletko	  tavannut	  toisia	  hiv-‐tartunnan	  saaneita?	  	  
Kaikki	  vastaajat	  	  

Kaikki	  2016,	  N=117	   Kaikki	  2013,	  N=114	  

Tunnetko tai oletko tavannut toisia hiv-tartunnan saaneita?

Kyllä, lähipiirissäni on  useita

Kyllä ,  lähipiirissäni on yksi 

Kyllä, olen tavannut ja tunnen useita  
(esim. Positiiviset ry:ssä) 

Olen tavannut hiv tartunnan saaneita,  
en varsinaisesti tunne

En tunne enkä tietääkseni ole tavannut

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten seksuaalista identiteettiäsi?

Olen heteroseksuaali

Olen homoseksuaali

Olen biseksuaali 

En halua sijoittaa itseäni  
mihinkään yllä olevista luokista

Kaikki 2016 Kaikki 2013
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En	  halua	  sijoi6aa	  itseäni	  mihinkään	  yllä	  olevista	  luokista	  

Olen	  biseksuaali	  

Olen	  homoseksuaali	  

Olen	  heteroseksuaali	  

Mikä	  seuraavista	  kuvaa	  parhaiten	  seksuaalista	  idenDteeEäsi?	  	  

Kaikki	  2016	   Kaikki	  2013	  

Olen kuitenkin päässyt mukaan, ja var-
sinkin miesten mökkiviikonloppu oli 
tosi kiva.” 

”Minulle Positiiviset ry ja vertaistuki 
ovat kamalan tärkeitä. Ne ovat muut-
taneet kuvani hivistä täysin. Suhtau-
tumiseni hiviin on nyt paljon myöntei-
sempää.” 

”Positiivisissa on paljon parempi olla 
hiv-positiivinen kuin muualla Suomes-
sa.”
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PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ

Kyselyssä tiedusteltiin päihtei-
den käytöstä. Alkoholia säännöllisesti 
tai satunnaisesti ilmoitti käyttävänsä 
82 prosenttia vuoden 2016 vastaajis-
ta, vuonna 2013 heidän osuutensa oli 
80 prosenttia. Tupakointi on vähenty-
nyt. Vuonna 2013 vastaajista 39 pro-
senttia ilmoitti tupakoivansa säännöl-
lisesti tai satunnaisesti, mutta vuonna 
2016 heidän osuutensa oli laskenut 
31 prosenttiin. Säännöllisesti tupa-
koivien osuus oli laskenut 25 prosen-
tista 15 prosenttiin, ja tupakoimatto-
mien osuus noussut 61 prosentista 68 
prosenttiin. Naiset ja miehet tupakoi-
vat yhtä paljon. 
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Kaikki	  2013,	  N=114	  

Kaikki	  2016,	  N=117	  

Käy5ää	  lääkkeitä	  päihtymistarkoituksessa	  

Kaikki	  2013,	  N=114	  

Kaikki	  2016,	  N=117	  

Käy5ää	  huumausaineita	  viihdekäy5öön	  

Kaikki	  2013,	  N=114	  

Kaikki	  2016,	  N=117	  

Käy5ää	  alkoholia	  

Kaikki	  2013,	  N=114	  

Kaikki	  2016,	  N=117	  

Tupakoi	  

Päihteiden	  käy5ö	  	  
Kaikki	  vastaajat	  	  

SäännöllisesH	   SatunnaisesH	   Ei	  lainkaan	   Ei	  halua	  vastata	  

Tupakoi
Kaikki 2016
Kaikki 2013

Käyttää alkoholia
Kaikki 2016
Kaikki 2013 

Käyttää huumeita 
Kaikki 2016
Kaikki 2013 

Käyttää lääkkeitä 
Kaikki 2016
Kaikki 2013

Säännöllisesti           Satunnaisesti            Ei lainkaan           Ei halua vastata 

Huumausaineiden viihdekäyttö on li-
sääntynyt. Vuonna 2013 huumeet 
olivat satunnaisesti viihdekäytössä 
kahdeksalla prosentilla vastaajista, 
vuonna 2016 huumausaineita käyt-
ti satunnaisesti 16 prosenttia vastaa-
jista ja prosentti kertoi käyttävänsä 
huumeita säännöllisesti. Kaikki huu-
mausaineiden viihdekäyttäjät oli-
vat homomiehiä. Lääkkeiden käyttö 
päihtymistarkoituksessa on sen si-
jaan vähentynyt: vuonna 2013 lääk-
keiden päihdyttävää vaikutusta hyö-
dynsi neljä prosenttia vastaajista, 
vuonna 2016 enää yksi prosentti.

Päihteiden käyttö 

16 % 

vastaajista kertoi
käytävänsä huumeita

satunnaisesti.
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En	  halua	  vastata	  

En	  

Kyllä	  

Käytätkö	  tällä	  hetkellä	  hiv-‐lääkitystä?	  

Kaikki	  2016	   Kaikki	  2013	  

Kyllä

En

En halua vastata

Kaikki 2016                     Kaikki 2013

Käytätkö tällä hetkellä hiv-lääkitystä? 

HIV-LÄÄKITYS

Hiv-lääkitys on oleellinen asia, 
kun puhutaan hiv-tartunnan saanei-
den elämänlaadusta. Se vaikuttaa 
hiv-positiivisten elämään sekä myön-
teisesti että kielteisesti. 

Hiv-yhdistelmähoidot mullistivat 
hiv-positiivisten elinajanodotteen 
1990-luvun puolivälissä, ja 2000-lu-
vun alkupuoliskolla tutkimus koh-
distui hiv-lääkkeiden aiheuttamiin 
haittavaikutuksiin. Vakavia hait-
tavaikutuksia voivat olla esimer-
kiksi munuaisten toimintahäiriöt, 
maksasairaudet, haimatulehdus ja 
osteoporoosi. Nykyisin hiv-lääkitys 
aloitetaan mahdollisimman pian hiv-
tartunnan toteamisen jälkeen, heti 
kun hiv-positiivinen on valmis aloitta-
maan sen. 

Lääkehoidon kehitys 1990-luvun 
puolivälissä muutti radikaalisti ”van-
hojen” hiv-tartunnan saaneiden elä-
män. Useiden ihmisten mielestä oli 
helpompi valmistautua kuolemaan 
kuin opetella uudelleen elämään. 
Tänä päivänä hiv-tartunta ei kehit-
tyneen lääkityksen ansiosta juuri ly-
hennä elinajanodotetta, ja tehokas 
lääkitys poistaa tartuntariskin suojaa-
mattomassa seksissä. 

Ensimmäisiin hiv-lääkkeisiin liitty-
neet, erittäin hankalat haittavaikutuk-
set ovat vähentyneet, mutta ne ovat 
silti vaikuttaneet ja edelleen vaikut-
tavat monen hiv-potilaan elämään. 
Haittavaikutuksista mainittakoon 
neuropatiat. Monet hiv-tartunnan 
saaneet kokevat edelleen hiv-lääki-

tyksen haittavaikutuksia. Heistä kol-
mannes on eri tutkimuksissa kertonut 
uupumuksesta ja väsymyksestä. He 
myös kokevat, että terveydenhuol-
lon ammattilaiset eivät ole riittävässä 
määrin kertoneet eri lääkkeisiin liitty-
vistä haittavaikutuksista.
Muissa tutkimuksissa on todettu, että 
hiv-positiiviset saattavat vastata, ettei 
hiv-lääkityksellä ole haittavaikutuksia. 
Kun kysytään erikseen haittavaiku-
tuksista, kuten esimerkiksi ripulista ja 
väsymyksestä, he kertovat kärsivänsä 
niistä, mutta ajattelevat niiden olevan 
osa lääketieteellistä hoitoa. Ne ikään 
kuin kuuluvat asiaan. 

Hiv-lääkityksellä on yhteisvaikutuk-
sia muiden lääkkeiden kanssa, ja eri-
tyiseksi haasteeksi tämä nousee hiv-
tartunnan saaneiden ikääntyessä 
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ja monilääkityksen (polyfarmasian) 
yleistyessä. Kun hiv-positiiviset ikään-
tyvät, myös muut krooniset sairaudet 
lisääntyvät – tämä kuuluu ikäänty-
miseen. Näyttäisi siltä, että hiv-posi-
tiivisilla on hieman enemmän mui-
ta kroonisia sairauksia kuin väestöllä 
keskimäärin, mutta täyttä varmuutta 
asiasta ei ole. 

Hiv-lääkitys pitää hiv-tartunnan saa-
neet hengissä, mutta pelkkä hengis-
sä pysyminen ei ole kuitenkaan sama 
asia kuin hyvä elämänlaatu. Monen 
elämänlaatua laskevat hiv-lääkkeiden 
piilottelu ja pelko siitä, että muut nä-
kevät hiv-lääkkeiden ottamisen. 
Elämänlaatukyselyssä tiedusteltiin 
hiv-lääkityksen käytöstä. Hiv-lääki-
tystä käyttävien määrä on kasvanut: 
vuonna 2013 hiv-lääkitystä kertoi 
käyttävänsä 89 prosenttia vastaajista, 
ja vuonna 2016 hiv-lääkitys oli käy-
tössä 97 prosentilla vastaajista. 

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan, 
mikä seikka hiv-lääkityksessä on tär-
kein, toiseksi tärkein ja kolmanneksi 
tärkein. Vastaajista 74 prosenttia pi-
tää tärkeimpänä lääkityksen tehoa 
hi-virusta vastaan, 59 prosenttia pi-

tää sen toiseksi tärkeimpänä ominai-
suutena vähäisiä haittavaikutuksia, ja 
61 prosenttia pitää sen kolmannek-
si tärkeimpänä ominaisuutena help-
poutta. 

Vuonna 2016 vastaajista 87 prosent-
tia kertoi ottavansa hiv-lääkkeittä 
kerran päivässä. Tällä tavalla hiv-lää-
kitystä käyttävien määrä on kasvanut 
huomattavasti vuodesta 2013, jolloin 
heidän osuutensa oli 71 prosenttia. 
Vastaavasti hiv-lääkkeitä kaksi kertaa 
päivässä ottavien osuus on laskenut 
29 prosentista 13 prosenttiin.  

Vuonna 2016 hiv-lääkeannoksen ot-
taminen on unohtunut selvästi use-
ammin kuin vuonna 2013. Vuonna 
2013 vastaajista 87 prosenttia ei ol-
lut unohtanut ottaa lääkettä kertaa-
kaan, ja vuoden 2016 vastaajista 73 
kertoi muistaneensa syödä aina hiv-
lääkeannoksensa. Vastaavasti yksi 
tai kaksi kertaa lääkeannoksensa on 
unohtanut vuoden 2016 vastaajista 
25 prosenttia, vuonna 2013 näin vas-
tasi kahdeksan prosenttia. Toisaalta 
kolmesta viiteen kertaan lääkkeensä 
unohtaneiden osuus oli laskenut  
neljästä prosentista nollaan.  

Kyselyssä pyydettiin hiv-lääkitystä 
käyttäviä ottamaan kantaa neljään 
sitä koskevaan väittämään asteikolla 
1–10 Ei pidä lainkaan paikkaansa–Pi-
tää täysin paikkansa. Verrattuna vuo-
den 2013 vastaajiin hieman pienempi 
joukko vuoden 2016 vastaajista us-
koo väitteen ”Tiedän, miten hiv-lääk-
keet vaikuttavat hiv-infektion hoi-
toon” pitävän paikkansa. Laskussa on 
myös tietoisuus hiv-lääkityksen hait-
tavaikutuksista. Toisaalta entistä har-
vempi kantaa huolta hiv-lääkityksen 
onnistumisesta. Hiv-lääkityksen te-
hoon siis luotetaan entistä enemmän. 
Myönteistä on myös se, että verrattu-
na vuoteen 2013 hieman harvempi 
vastaaja ilmoittaa ottavansa hiv-lääk-
keensä aina salassa vuonna 2016. 

97 % 

 vastaajista käytti  
hiv-lääkitystä
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Kyllä                     
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MUUT KROONISET SAIRAUDET

Kyselyssä tiedusteltiin, onko vas-
taajilla hivin ohella muita kroonisia 
sairauksia, joihin he saavat lääke- tai 
muuta hoitoa. Vuonna 2016 vastaa-
jista 44 prosenttia ilmoitti, ettei heillä 
ole muuta kroonista sairautta hivin li-
säksi. Vuonna 2013 tällä tavalla vasta-
si 38 prosenttia. Näyttää siis siltä, että 
hiv-positiivisilla on entistä vähem-
män muita kroonisia sairauksia. 

Yleisin krooninen sairaus vuoden 
2016 vastaajilla oli verenpainetau-
ti, josta kärsi 23 prosenttia, vuonna 
2013 tästä sairaudesta kärsi 20 pro-
senttia. Korkea kolesteroli on menet-
tänyt vuoden 2013 ykkössijansa mut-
ta ylsi hopealle vuonna 2016, jolloin 
siitä kertoi kärsivänsä enää 21 pro-
senttia (v. 2013 24 %). Myös mielen-
terveysongelmat ovat vähentyneet. 

Vuonna 2013 niistä kertoi kärsivänsä 
15 prosenttia vastaajista, mutta vuon-
na 2016 enää kymmenen prosenttia. 
Hengityselinsairauksia potevien mää-
rä on pysynyt lähes ennallaan (v. 2013 
11 % ja v. 2016 10 %). Muita ilmoitet-
tuja kroonisia sairauksia ovat diabe-
tes, reuma, epilepsia ja syöpä. 

Kyselyssä tiedusteltiin, minkä tyyppi-
siä hoitoja kroonisiin sairauksiin on 
käytetty. Luontaistuotteita sekä vita-
miini- ja ravintolisä kertoi käyttävänsä 
säännöllisesti tai satunnaisesti 71 pro-
senttia vastaajista. Masennuslääkkeet 
ovat säännöllisesti tai satunnaisesti 
käytössä 17 prosentilla. Unilääkkeisiin 
turvautuu säännöllisesti tai satun-
naisesti 27 prosenttia, muihin psyy-
kenlääkeisiin seitsemän prosenttia. 
Keskusteluapua tai psykososiaalista 

tukea kertoi hyödyntävänsä säännöl-
lisesti tai satunnaisesti 25 prosenttia. 
Erektiolääkkeitä käytti säännöllises-
ti tai satunnaisesti 29 prosenttia. Sek-
suaaliterapiassa käy säännöllisesti tai 
satunnaisesti kuusi prosenttia. 
 
Kyselyssä tiedusteltiin, kuinka mon-
ta kertaa päivässä syödään muun sai-
rauden kuin hivin hoitoon määrättyjä 
lääkkeitä. Kerran päivässä pilleripur-
kit kaivaa esiin 58 prosenttia vuoden 
2016 vastaajista. Vuonna 2013 itseään 
kerran päivässä lääkitsevien osuus oli 
42 prosenttia. Vastaavasti kaksi kertaa 
päivässä lääkettä ottavien määrä on 
laskenut vuoden 2013 39 prosentista 
29 prosenttiin. Kolme kertaa lääkettä 
ottavien määrä on pysynyt kuudessa 
prosentissa.  
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Onko sinulla muita kroonisia sairauksia, joihin saat tällä hetkellä lääke- tai muuta hoitoa?

Keskimäärin, kuinka monta kertaa päivässä otat lääkkeitä?
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*Ei mukana 2013
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ELÄMÄNLAATU

Kyselyssä pyydettiin pohtimaan omaa 
elämänlaatua kokonaisuutena ja ar-
vioimaan kuinka laadukasta elämä 
on vastaushetkellä. Apuna arvioin-
nissa pyydettiin käyttämään asteik-
koa 10–1 Huippulaadukasta–Erittäin 
huonoa. 

Täyden kympin elämänlaadulleen an-
toi vain kaksi prosenttia vuoden 2016 
vastaajista, vuonna 2013 parhaan ar-
vosanan antoi kuusi prosenttia. Huip-
pulaadukkaana elämänsä kokevien 
määrä on siis vähentynyt vuodesta 
2013 vuoteen 2016 tultaessa. Yhdek-
sikön antajien määrä on säilynyt lähes 
samana: vuonna 2016 tämän arvosa-
nan antoi 17 prosenttia, vuonna 2013 
18 prosenttia. Tyydyttäväksi (7–8) elä-
mänsä kokee 53 prosenttia vuoden 
2016 vastaajista, vuonna 2013 heidän 
osuutensa oli 45 prosenttia. Välttävän 
arvosanan (5–6) antaa 18 prosenttia 
vastaajista; tämän arvolauseen anta-
jien osuus oli sama vuonna 2011. Elä-
mänlaadustaan antoi nelosen tai sen 

alle 12 prosenttia vuoden 2016 vas-
taajista, vuonna 2013 13 prosent-
tia. Vuonna 2016 elämänsä erittäin 
huonolaatuisena kokee yksi prosent-
ti vastaajista, vuonna 2013 neljä pro-
senttia.  

Vuonna 2016 elämänlaadun keski-
arvo oli 6,9, joka on aavistuksen hei-
kompi kuin vuoden 2013 keskiar-
vo 7,0. Vakituisen kumppanin kanssa 
elävien elämänlaadun keksiarvo on 
vuoden 2016 tutkimuksessa 7,5. Se 
on korkeampi kuin yksin elävien kes-
kiarvo 6,6. Myös ansiotyössä käyvien 
elämänlaatu on keskiarvon 7,2 perus-
teella parempi kuin työelämän ulko-
puolella olevien keskiarvo 6,4.
Harri Sintonen on analysoinut hiv-
positiivisten, diabeetikkojen ja koko 
väestön käsityksiä omasta elämän-
ladustaan. Sukupuolielämän osal-
ta hiv-positiivisten mieltävät oman 
elämänlaatunsa paljon heikommak-
si kuin koko väestö. Myös hiv-positii-
visten ahdistuneisuuden, masentu-

neisuuden ja energisyyden kohdalla 
ero verrattuna koko väestöön on suu-
ri. Kun hiv-positiivisten elämänlaatua 
verrataan diabeetikkojen elämänlaa-
tuun, tulos on sama: hiv-positiiviset 
nukkuvat huonommin sekä ovat ma-
sentuneempia, ahdistuneempia ja 
vähemmän energisiä kuin diabeeti-
kot. Erityisen suuri ero näiden kahden 
ryhmän välillä on käsityksessä suku-
puolielämän tilasta, jonka hiv-posi-
tiiviset kokevat paljon heikommaksi 
kuin diabeetikot.            

Sukupuolielämän 
osalta hiv-positiivis-
ten mieltävät oman 

elämänlaatunsa  
paljon heikommaksi 

kuin koko väestö.
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Onko sinulla tällä hetkellä vakituinen kumppani?

Onko vakituinen kumppanisi hiv-positiivinen? Vastaajat, joilla on vakituinen kumppani
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Tiedämme, että monille seksi hiv-
tartunnan toteamisen jälkeen on 
haastavaa. Jos sinä olet kokenut 
näin, onko sinulla ollut kokemuk-
sia, jotka ovat helpottaneet seksi-
elämääsi hiv-tartunnan saaneena? 
Millaisia kokemuksia?

”Aiemmin en ole harrastanut yhden il-
lan juttuja, mutta positiivisena lääki-
tyksellä olevana tiedän etten tartuta ja 
voin joskus harrastaa sellaista, jos koh-
taan jonkun kivan tyypin.”

”Aika haavat parantaa.”

”Ainoa mikä auttoi, oli sinuksi tulo tau-
din kanssa - yli vuosi siihen meni - ja vi-
rustason lasku alle mittaustason. Olin 
vähemmän ”saastainen”. ”

”Ajattelen, että maailmassa on paljon 
ihmisiä, jotka eivät tiedä omaa status-
taan. Miksi minun tulisi stressata?”

”Alkuun pelkäsin jo ajatustakin seksis-
tä, koska pelkäsin tartuttavani silloisen 
kumppanini. Myöhemmin pelot hellitti-
vät, kun sain asioista lisää asiallista tie-
toa ja kun pääsin koko tilanteen kanssa 
alkujärkytyksen jälkeen tasapainoon.”

”Alussa seksi oli haastavaa, mutta nyt 
ei enää, koska partnereistani suurin 
osa on hiv-positiivisia ja lääkityksen 
vuoksi harrastan seksiä myös ei-positii-
visten vuoksi silloin tällöin.”

”Asiasta kertominen on helpot-
tanut. Tieto lääkityksen tehosta 
sekä kondomin käyttö  
auttavat.”

”Avoimuus omasta statuksesta.”

”Ei haastavaa minulle.”  
 
”Ei mitään kokemuksia.”

”Enemmän tietoa, että toimivalla lääki-
tyksellä on tartuttavuuteen vaikutusta, 
lääkitys estää tartunnat.”

”Eniten mua helpotti se, kun sain vii-
me tai kuluvana vuonna tiedon etten 
ole tartuttava henkilö. Koska olen lää-
kityksellä.”

”Hivin myötä kondomin käyttö ollut 
haasteellista. Joutunut turvautumaan 
tällöin Viagraan.”

”Hyvä tuuri. Erittäin ymmärtäväiset ja 
tietoa saaneet kumppanit. Olen otta-
nut seurustelukumppanin myös lääkä-
riin mukaan.”

”Hiv-positiivisena positiivisen 
kanssa seksuaalinen kanssa-
käyminen on helpompaa.   
Viime aikoina olen tosi tark-
kaan miettinyt, mitä oikeasti 
haluan, se on osittain hivin  
ansiota ja parantanut seksielä-
män laatua huomattavasti.”

”Ihaninta on harrastaa seksiä sellaisen 
kanssa, joka jo tietää tartunnasta. Ja 
voisin kuvitella, että seksi toimisi myös 
toisen positiivisen kanssa > ei tarvitsisi 
miettiä sekuntiakaan mahdollista tar-
tuntaa. Eniten kuitenkin seksielämään 
on vaikuttanut nykyiset lääkkeet ja tie-
to siitä, että silloin kun lääkitys pitää vi-
rukset alle mittausrajan, niin hiv ei tar-
tu. Se on valtava helpotus.” 
 
”Heti tartunnan toteamisen jälkeen, 
suhde ei positiivisen kanssa, mutta tie-
toisuus siitä, että jatkuva ehkäisyn 
käyttäminen on aina hankalaa ja tekee 
seksuaalielämän rutiininomaiseksi.”
”Hyväksyntä yhden illan jutuissa tar-
tunnasta huolimatta.”

”Jotkut ulkomaalaiset, joille hiv+ on ar-
kisempaa, ovat suhtautuneet tartun-
taani neutraalin kannustavasti, mikä 
on osaltaan auttanut minua suhtautu-
maan tartuntaan myönteisemmin.”

”Kertominen partnerille etukäteen. Jos-
kus tulee torjutuksi, mutta jos partne-
ri on asian kanssa ok, ei tule syyllisyyttä 
jälkeenpäin.”

”Kyllä seksilelut on keksitty! Sitä paitsi 
jos toinen rakastaa toista, silloin asiat 
on ihan ok, niin kuin oman kumppani-
ni kanssa oli. Suhteemme päättyi ihan 
muista syistä kuin minusta johtuvista 
syistä. Rakastan häntä edelleenkin.”

”Löytänyt oikean kumppanin. Sellaisen 
joka ymmärtää ja ei välitä siitä onko 
tartunta vai ei. Ottanut faktoista selvää 
ja uskoo niihin. Silloin ei pelkää kun tie-
tää ettei voi saada toiselta tartuntaa. 
Kun kumpikaan ei pelkää tartuttamista 
niin seksi sujuu!”

”Minun ei tarvitse enää miettiä mah-
dollista tartuntariskiä ja sen seurauk-
sia. Koska virustasoni on mittaamatto-
missa niin monet negatiiviset haluavat 
suojaamatonta seksiä kanssani koska 
se on turvallisempaa kuin muiden ne-
gatiivisten kanssa.”

”Neljä viidestä viime aikoina 
deittailemastani miehestä  
hyväksyi hivini.”
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Tietoa hivistä ja hivin kanssa elämisestä,  
tukea hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen. 

Positiiviset ry on hiv-tartun-
nan saaneiden edunvalvontajärjes-
tö, jonka tarkoituksena on ylläpitää 
ja parantaa hiv-tartunnan saaneiden 
hyvinvointia. Positiiviset toimii hiv-in-
fektion kanssa elävien ja aidsia sai-
rastavien potilasjärjestönä, tukee tar-
tunnansaaneita ja heidän läheisiään, 
ehkäisee syrjintää sekä syrjäytymistä 
ja parantaa tartunnansaaneiden elä-
mänlaadun yleisiä edellytyksiä.

Positiiviset ry:n kaikessa toiminnassa 
huomioidaan ja tarkoituksena on vä-
hentää uusia hiv-tartuntoja Suomes-
sa, tukea ihmisiä hakeutumaan hiv-
testiin, edistää seksuaaliterveyttä ja 
vähentää hiv-positiivisiin kohdistu-
via ennakkoluuloja. Pyrimme muok-
kaamaan yhteiskunnassa vallitsevia 
asenteita suotuisammiksi.

Hiv-positiivisten ja heidän läheisten-
sä näkemys ohjaa toimintaa kaikilla 
tasoilla. Yhdistyksen yhteisissä tapaa-
misissa, toimitiloissa ja elämänhallin-
takursseilla hiv-positiiviset ja heidän 
läheisensä voivat kohdata samankal-
taisessa elämäntilanteessa olevia.

Positiiviset ry on valtakunnallinen jär-
jestö. Yhdistyksen toimitila sijaitsee 
Helsingissä. Tapaamispaikka ja toi-

misto (os. Malminkatu 24) on avoinna 
kaikille hiv-tartunnan saaneille ja hei-
dän läheisilleen arkisin klo 9–16, tiis-
taisin klo 9–20. 

Tuki – ja neuvontapalvelut

Positiiviset tarjoaa maksutonta am-
matillista seksuaalineuvontaa, elä-
mänhallintaa tukevia keskusteluita 
ja asiakkaan tarpeista lähtöisin ole-
vaa neuvontaa kaikissa hiviin liittyvis-
sä asioissa hiv-tartunnan saaneille ja 
heidän läheisilleen (kumppanit, van-
hemmat sisarukset ja ystävät). Tarjo-
amme tukea ja neuvontaa kasvotus-
ten, Skypen välityksellä, chatissa ja 
puhelimitse. Kaikkiin tuki- ja neuvon-
tapalveluihin voi ottaa yhteyttä ni-
mettömästi ja luottamuksellisesti.

Vertaistuki

Hiv-tartunnan saaneet, joilla on kes-
kenään samankaltaisia elämänko-
kemuksia tai haasteita liittyen hivin 
kanssa elämiseen, voivat saada ver-
taistukea jakamalla kokemuksia ja tu-
kemalla toisiaan elämässä eteenpäin. 
Positiiviset järjestää yhteisiä vertais-
tapaamisia kaikille hiv-tartunnan 
saaneille sekä heidän läheisilleen. 
Järjestämme myös kohdennettuja ta-

paamisia mm. naisille, miehille, joil-
la on seksiä miesten kanssa, nuorille, 
+55-vuotiaille, perheille ja maahan-
muuttajille/ulkomaalaistaustaisille.
Vertaistapaamisia on myös eri puo-
lilla Suomea, muun muassa Oulussa, 
Tampereella ja Turussa.

Järjestämme vuosittain kolmen ker-
ran keskusteluryhmiä ”Minä ja hiv” 
sekä muita ohjattuja keskusteluryh-
miä. Vuosittain järjestetään myös ly-
hytterapiakursseja esim. taidetera-
piaa.   

Tukikeskustelut

Positiivisissa on aina mahdollisuus 
kahdenkeskisiin keskusteluihin Posi-
tiiviset ry:n työntekijän kanssa. Kes-
kustella voi joko puhelimitse, Skypen 
välityksellä tai sopia henkilökohtaisen 
tapaamisen.

Seksuaalineuvonta
 
Seksuaalineuvontaa on tarjolla hiv-
positiivisille, heidän kumppaneilleen 
sekä mahdollisesti hivin tarttumis-
ta paljon pelkääville. Positiiviset ry:n 
henkilökunnassa on koulutettuja sek-
suaalineuvojia. 



31

Chat

Verkkosivuillamme on mahdollisuus 
keskustella luottamuksellisesti ja ma-
talalla kynnyksellä. Chatissa päivys-
tävät sekä työntekijät että koulute-
tut vapaaehtoiset. Keskustelut ovat 
luottamuksellisia ja anonyymejä. Kes-
kustelut ovat kahdenkeskisiä ja suo-
jattuja. 

Edunvalvontaan liittyvissä kysymyk-
sissä voi olla suoraan yhteydessä toi-
minnanjohtajaan.       

Positiiviset julkaisee Poveri-jäsentie-
dotetta. 

Hiv-pikatesti  

Positiiviset ry:ssä on mahdollisuus 
hiv-pikatestiin. Hiv-testausta järjeste-
tään kerran kuukaudessa, mutta hiv-
positiivisten läheisten ja kumppanei-
den on mahdollista tulla hiv-testiin 
lähes milloin tahansa. 

Positiiviset ry tarjoaa kaikkia palvelui-
ta suomeksi ja englanniksi. Helpos-
ti saatavilla olevia muita kieliä ovat 
ruotsi, espanja ja venäjä. 
Soita, tule käymään, laita sähköpostia 
tai käy nettisivuillamme! 
Tietoa, neuvontaa ja tukea on tarjol-
la. Tarkemmat ja ajankohtaiset tiedot 
tapahtumista ja aukioloajoista, chat-
ajat ja yhteystiedot löytyvät verkkosi-
vuiltamme. 

Positiiviset.fi -sivuilta löytyy myös 
keskustelupalsta ja kalenterista löytyy 
tulevat tapahtumat. 

Kunnioitamme jokaisen yksityisyyttä, 
eikä toimintaan tai tapaamisiin osal-
listuminen edellytä Positiiviset ry:n jä-
senyyttä. 

Yhteystiedot:

Malminkatu 24 C 
00100 Helsinki
puh. (09) 692 5441 (ark. 9-16) 
positiiviset@positiiviset.fi 
www.positiiviset.fi

Facebook: Positiiviset ry,  
Hiv-Finland
Twitter: Positiiviset ry@Positiiviset
Instagram: instagram/positiiviset_
hivfinland
Youtube: youtube/positiiviset

“Minun seksielämääni on vaikuttanut 
POSY:n järjestämät terapiat. Niiden kautta 
opin hyväksymään paremmin hiviä ja itseä-
ni, täten pystyin avaamaan itselleni ajatuk-
seni seksin harrastuksesta ja kumppanin 
etsiminen. Henkilön itse täytyy olla sinut 
sairautensa kanssa ennen kuin on negatii-
visen henkilön kanssa. Muuten saattaa siir-
tää omat ahdistuksensa ja turhat pelot  
toiselle koska ei itse ole käsitellyt asiaa.” 

“Tapaamiset nostavat mieleen  
hiviin liittyvät asiat ja tunteet.  
Toisaalta antavat myös toivoa ja  
voimaa. Tapaamispaikassa käyminen 
on aina mahtava elämys: joku fyysi-
nen tila, jossa kaikki tietävät eikä  
kenelläkään tarvi selittää.” 




