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Täytyy myöntää että tuntuu 
hieman oudolta kirjoittaa 
tätä alkukirjoitusta Poveriin. 

Hämmentyneenä otin myös vastaan 
luottamustehtävän Positiivisten halli-
tuksessa vuosi sitten ja vielä suurem-
man hämmennyksen vallassa puheen-
johtajuuden viime keväänä, edellisen 
puheenjohtajan, Tapanin, siirtyessä 
järjestön työntekijäksi.

Tätä kirjoittaessani en kuitenkaan voi 
olla muuta kuin iloinen ja kiitollinen 
tästä mahdollisuudesta palvella minulle 
henkilökohtaisesti niin rakasta järjestöä.  
On ollut hienoa olla mukana edistä-
mässä asiaa, joka omakohtaisesti myös 
minun elämääni koskettaa. Ja mitä 
kaikkea menneet kuukaudet onkaan 
tuoneet tullessaan!  

Mahdollisuus heinäkuussa osallistua 
AIDS2018 kongressiin Amsterdamissa 
oli mullistava kokemus monella tapaa. 
Kaikki se tieto mitä seminaareista sain 
ja kaikki ne henkilökohtaiset tarinat 
mitä kuulin auttoi minua paremmin 
ymmärtämän mistä hivin vastaisessa 
taistelussa oikeasti on kyse vuonna 2018.  

Kongressin aikana tuli selkeästi esiin 
ne yhteiskunnalliset kipukohdat mihin 
kansainväliset hiv-verkostot haluavat 
muutosta. Yhteisenä tavoitteena on hil-
litä maailmanlaajuista hiv-epidemiaa ja 
vähentää hiviin liittyvää stigmaa. Stig-
ma on elämää rajoittava tekijä ja sen 
seurauksena on kokonaisia ihmisryhmiä 
ajettu marginaaliin. Nämä ihmisryhmät 
kohtaavat valitettavasti myös suurem-
man riskin saada hiv-tartunta.  

Chase the virus not people!  
Kova huumepolitiikka ei ainoastaan 
ole epäonnistunut yrityksessään kitkeä 
huumeiden käyttöä. Huumeiden täysi-
kielto ja rankaiseva huumepolitiikka on 
myös ajanut huumeiden käyttäjät mo-
nessa maassa yhteiskunnan ulkopuolel-
le. Tällä hetkellä maailmassa arvioidaan 
olevan 250 miljoonaa huumeidenkäyt-
täjää joista noin 30 miljoonaa ongelma-
käyttäjää. Inhimillisempi huumepoli-
tiikka ja dekriminalisaatio yhdistettynä  
huumeidenkäytön haittoja vähentä-
vään toimintaan on yksi tehokkaimmis-
ta tavoista ehkäistä hiviä.  

Bring on the T to 
the decisionmaking!
Transihmiset on yksi haavoittuvimmista 
vähemmistöistä etenkin vähävarai-
sissa maissa, jossa syrjintä, väkivalta, 
köyhyys ja perustavanlaatuisten 
ihmisoikeuksien puuttuminen on vali-
tettavan usein transihmisten, etenkin 
naisten, todellisuutta. Transnaisilla on 
alisteisesta asemasta johtuen myös 
moninkertainen riski hiv-tartuntaan. 
Amsterdamissa transjärjestöt nostivat 
esiin näitä epäkohtia sekä vaativat että 
heidät otettaisiin paremmin mukaan 
päätöksentekoon. Bring on the T to the 
decisionmaking!  

Transjärjestöt kyseenalaistavat myös 
vahvasti sitä, että seuraava konferenssi 
järjestetään San Franciscossa. Trum-
pin hallituksen aikana transoikeudet 
ovat entisestään heikentyneet ja San 
Franciscon korkeiden majoituskustan-
nusten sekä maahantuloon liittyvien 
vaikeuksien takia myös kansainvälisen 
transyhteisön osallistuminen kongres-
siin vaikeutuu.  

Minulle henkilökohtaisesti ehkä kos-
kettavimmat kohtalot oli hivin kanssa 
elävien lasten tarinat. Suomessa tämä 
on onneksi toimivan terveydenhuollon, 
hiv strategian ja sairaanhoidon myötä 
hyvin harvinaista. Mutta muualta maa-
ilmasta, etenkin Afrikasta, löytyy miljoo-
nia tartunnan saaneita lapsia. Heidän 
tarinoitaan kuunnellessa ei minun 
hetkeäkään tarvitse miettiä onko tämä 
asia, jonka eteen haluan tehdä töitä!  

Tähän loppuun haluan todeta, että 
vaikka Amsterdamissa sai kasvotusten 
kohdata maailman epäoikeudenmu-
kaisuuden, jäi mieleen ja muistoihin 
kuitenkin siellä vallinnut lämmin, rak-
kaudellinen ilmapiiri. Vaikeitakin asioita 
tuotiin näkyviin myös ilon ja huumorin 
kautta. Sain matkustaa kotiin reppu 
ja sydän täynnä uutta tietoa, kauniita 
muistoja ja kivoja kohtaamisia. Voi-
maantuneena ja toiveikkuutta täynnä.  

Voimaa osallistumisesta
Nonni Mäkikärki, Positiiviset ry:n puheenjohtaja
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SeksiPertti on miestenvälisen seksin ja seksuaalisuuden 
ekspertti. SeksiPertti haluaa parantaa maailmaa siten, 

että ketään ei syrjittäisi hiv-statuksen perusteella. Erityisesti 
SeksiPertti haluaa vaikuttaa homoyhteisöön, koska siellä on 
hiv-tartunnan saaneita monikymmenkertainen määrä koko 

väestöön verrattuna. SeksiPertin neuvot ovat kohdennettuja 
miehille, joilla on seksiä miesten kanssa. Lue tästä, mitä 

yli tuhat miestä vastasi SeksiPertin kyselyihin! 

kuvitukset: Juha Harju

Eero Kettunen ja Sini Pasanen

SeksiPertti on Positiivisten ja 
Hivpointin kolmivuotinen 
kampanja, joka alkoi vuonna 

2015 ja päättyi varsinaisesti kesällä 
2018 Helsingin Pride-tapahtumassa.

Rennolla otteella toteutetun kam-
panjan tavoitteena on ollut vähentää 
hiviin liittyvää stigmaa homoyhteisössä 
ja edistää homo- ja bimiesten seksu-
aaliterveyttä. Kampanjalla on omat 
seksipertti.fi-verkkosivut. SeksiPertin 
näkyvyyttä on lisätty jakamalla kahta 
turvaseksipakkausta sekä esitteitä Älä 
syrji – ota selvää ja Anaaliseksin ABC 
muun muassa Pride-tapahtumissa. 
SeksiPertin naama on komeillut myös 
kangaskasseissa ja T-paidoissa. Seksi-
Pertti-piirroshahmo on Juha Harjun 
kynästä. Kampanjan ilmeen ja graafi-
sen suunnittelun on toteuttanut Mika 
Ruusunen.   

SeksiPertti-kyselyt homo- ja bi-mies-
ten seksitavoista, hiviin kohdistuvista 
asenteista ja hiv-tiedoista toteutettiin 
vuosina 2015 ja 2017. Vuoden 2015 
kyselyn tuloksia on hyödynnetty 
muun muassa SeksiPertti-kampanjan 
suunnittelussa, kohdentamisessa ja 
arvioinnissa. 

Kumpaankin kyselyyn, joissa oli 40 
kysymystä, tuli yli tuhat vastausta. 
Kysymykset koskivat seksikäyttäyty-
mistä, turvallista seksiä sekä suhtautu-
mista hiviin ja hiv-tartunnan saaneisiin. 
Hiviin ja hivin tarttumiseen liittyviä 
tietoja testattiin tosiasiaväittämillä. 
Vuoden 2017 kyselyssä painotettiin 
PrEPiä enemmän kuin vuoden 2015 
kyselyssä. Molemmissa kyselyissä oli 
myös seksitautien tarttumiseen liittyviä 
kysymyksiä. Uutena aiheena vuoden 
2017 kyselyssä oli ChemSex ja päihtei-
den käyttö yleensäkin. Ella Saarinen on 
yhdessä työryhmän kanssa kirjoittanut 
vuoden 2017 kyselyn pohjalta artikkelin 
CHEMSEX – Päihteiden käyttö miesten 
välisessä seksissä, joka on luettavissa 
kampanja verkkosivuilla seksipertti.fi. 

Taustatiedot
Vuonna 2015 kyselyyn vastasi 1100 ja 
vuonna 2017 1018 henkeä. Taustatietoi-
na tiedusteltiin ikää, asuinpaikkaa, su-
kupuolta, seksuaalista suuntautumista 
ja mahdollista kuulumista sukupuolivä-
hemmistöön. Sukupuolivähemmistöön 
kuulumisesta kysyttiin vuoden 2015 
kyselyssä hieman eri tavalla kuin vuo-
den 2017 kyselyssä, jossa kysymysten 
järjestys ja sanajärjestys olivat erilaisia. 

SeksiPertti-kyselyn tuloksia
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Vuoden 2017 kyselyn vastauksissa 
nousi esiin enemmän kuulumista suku-
puolivähemmistöön kuin vuoden 2015 
kyselyn vastauksissa. On tosin niin, että 
osa vastaajista selvästi sekoitti käsitteet 
sukupuolivähemmistö ja seksuaalivä-
hemmistö keskenään.

Vuoden 2017 vastaajista vain 12,5 % 
kertoi vastanneensa myös vuoden 2015 
kyselyyn. Tosin vastaajista 21,9 % ei 
muista, oliko osallistunut vuoden 2015 
kyselyyn. Kampanjan vaikuttavuutta 
arvioitaessa lienee siis viisasta sanoa 
vain yleisellä tasolla, että kampanjalla 
on ollut/ei ole ollut vaikutusta homo- ja 
bimiesten yhteisöön Suomessa.

Eniten vastauksia SeksiPertti sai ikä-
ryhmästä 30–39-vuotiaat. Vastaajista 
28 % kertoo kuuluvansa tähän ikäryh-
mään. Noin 52 % vastaajista kuuluu 
30–49-vuotiaisiin. Noin seitsemällä pro-
sentilla vastaajista oli todettu hiv-tar-
tunta. Mainittakoon, että Suomessa 
on todettu eniten hiv-tartuntoja juuri 
30–40-vuotiailla.

Lähes puolet vastaajista (47 %) asuu 
pääkaupunkiseudulla ja yli sadan-
tuhannen asukkaan kaupungissa 
vajaa neljännes (24,7 %). Vastaajista 
9,7 % ilmoittaa asuinpaikakseen 
50 000–100 000 asukkaan kaupungin. 
20 000–50 000 asukkaan taajamassa elää 
10 % vastaajista ja alle 20 000 asukkaan 
väestökeskittymässä 8,5 %. Todetta-
koon, että Suomessa on todettu lähes 
4000 hiv-tartuntaa, joista yli puolet 
HUSin alueella.

Vuoden 2017 vastaajista 79 % määritteli 
itsensä homoksi (v. 2015 76,4 %). Bisek-
suaalina itseään piti 17 % vuoden 2017 
vastaajista (v. 2015 19,5 %). Heteroksi 
itsensä koki noin prosentti vuoden 
2017 vastaajista. Kolme prosenttia 
ilmoitti, ettei mikään edellä mainituista 
vaihtoehdoista kuvaa heidän seksuaa-
lista suuntautumistaan. 

Vuoden 2017 vastaajista 64 % (v. 2015 
61 %) ilmoitti halujensa yksinomaiseksi 
kohteeksi miehet ja 19 % kertoi, että 

heidän seksuaaliset tunteensa ja ajatuk-
sensa suuntautuvat lähes yksinomaan 
miehiin.

Vuoden 2017 vastaajista 85 %:lla on 
seksiä yksinomaan tai lähes yksin-
omaan miesten kanssa (v. 2015 83 
%:lla). Lähes kaksi prosenttia (1,8 %) 
vuoden 2017 vastaajista ilmoitti, ettei 

heillä ole lainkaan seksikokemuksia (v. 
2015 4,5 %). Loput sijoittuvat seksikoke-
mustensa osalta jatkumolle  ”Useimmin 
miesten kanssa kuin naisten kanssa – 
Yksinomaan naisten kanssa”. 

Seksikumppaneiden määrä 
SeksiPertti tiedusteli miehiltä seksi-
kumppaneiden määrää viimeisen 12 
kuukauden aikana. Verrattuna vuoden 
2015 vastaajiin vuoden 2017 vastaajilla 
oli ollut keskimäärin enemmän seksi-
kumppaneita. Yksiavioisesti oli elänyt 19 % 
vastaajista. Enemmistö (55 %) ilmoitti, 
että heillä oli ollut kahdesta kymme-
neen kumppania. Vastaajista 17 %:lla oli 
ollut 11–50 kumppania. Yli 50 kumppa-
nin kanssa seksiä kertoi harrastaneensa 
3,1 %. Kuudella prosentilla ei ole ollut 
yhtään seksikumppania viimeisen 12 
kuukauden aikana.

Kokemus seksitautiriskin suuruudesta
SeksiPertti kysyi, miten suureksi miehet 
mieltävät riskin saada jokin seksin 
välityksellä tarttuva tauti. Seksitautiris-
kin koki hyvin suureksi 5,2 % vuoden 
2017 vastaajista (v. 2015 3,7 %). Melko 
suureksi riskin näki vuonna 2017 24,1 % 
(v. 2015 25,2 %). Vuonna 2017 riskin 
koki melko pieneksi 60,7 % (v. 2015 60, 
5 %). Vuoden 2017 vastaajista 7,2 % 
ilmoitti, ettei heillä ole ollut riskiä saada 
seksitautia (v. 2015 7,7 %). Kumpanakin 
vuonna noin 3 % vastaajista ei osannut 
ottaa kantaa seksitautiriskinsä suuruu-
teen.

Maksullinen seksi
Vuoden 2017 kyselyssä tiedusteltiin 
seksipalvelujen ostamisesta ja myymi-
sestä viimeisen 12 kuukauden aikana. 
Kaikista vastaajista 4 % kertoi myy-
neensä ja 4,6 % harkinneensa myydä 
seksipalveluja. Alle 30-vuotiaista 6,1 % 
oli myynyt ja 11,2 % oli harkinnut myy-
vänsä seksiä. Kaikista vastaajista 6,3 % 
kertoi ostaneensa seksiä, ja asiaa oli 
harkinnut 4,6 %. Yli 40-vuotiaista 9,9 % 
oli maksanut seksistä ja asiaa harkinnut 
5,8 %. Seksiä ostaa eniten 40–49-vuoti-
aat; heistä 12,8 % on maksanut seksistä 
ja vastikkeellista seksiä on harkinnut 
5,4 %.
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Suhtautuminen hiviin ja hiv-tartun-
nan saaneisiin 
SeksiPerttiä kiinnosti suhtautuminen hi-
viin ja hiv-tartunnan saaneisiin Suomen 
homo- ja bimiesten yhteisössä. Vuoden 
2017 vastaajista 38,7 % allekirjoittaa 
täysin väitteen ”Hiviin ja hiv-positiivisiin 
liittyy edelleen syrjiviä asenteita suo-
malaisessa homoyhteisössä”. Jokseen-
kin samaa mieltä oli 44,1 % vastaajista, 
jokseenkin eri mieltä 3,7 % ja täysin eri 
mieltä 1,1 %. Vastaajista 12,5 % ei tiedä, 
pitääkö väite paikkansa. 

Vuosien 2015 ja 2017 kyselyissä 
tiedusteltiin suhtautumisesta seksin 
harrastamiseen hiv-tartunnan saneen 
kanssa. Vuonna 2015 vastaajista 54 % ei 
halunnut olla minkäänlaisessa seksi-
kontaktissa hiv-positiivisen kanssa, 
vuonna 2017 näin jyrkän kannan otti 
enää 45 %.  Seksiin hiv-lääkityksellä 
olevan hiv-positiivisen kanssa, kun 
kondomia käytetään ryhtyisi 32 %, ja 
suojaamattomaan seksikontaktiin niin 
hiv-positiivisen kuin hiv-negatiivisen 
kanssa oli vuonna 2017 valmis noin 5 % 

vastaajista. 13 % vastasi, että voi olla 
seksikontaktissa yhtä hyvin hiv-posi-
tiivisen kuin hiv-negatiivisen kanssa, 
mutta käyttää (aina) kondomia.  
 
SeksiPertti kysyi miehiltä, kiinnostaako 
heitä tietää seksikumppanin hiv-status. 
Vuonna 2017 vastaajista 37,1 % kertoi 
kysyvänsä aina seksikumppaniltaan, 
onko hänellä hiv-tartunta, jos ei sitä 
jo valmiiksi tiennyt (v. 2015 33,6 %). 
Vuoden 2017 vastaajista 70,2 % oletti, 
että seksikumppani kertoo, jos hänellä 
on hiv-tartunta, vuonna 2015 vastaavan 
oletuksen teki 68,5 %. Toisaalta niistä 
vuoden 2017 kyselyyn osallistuneista 
hiv-positiivisista, joilla on ollut seksiä 
hiv-tartunnan toteamisen jälkeen, 
satunnaiselle seksikumppanille omasta 
hiv-tartunnastaan on aina kertonut vain 
6,6 % (v. 2015 16,7 %). 

Seurustelusuhteessa hiv-tartunnasta 
kerrotaan lähes aina. Vakituisille sek-
sikumppaneille, kuten esimerkiksi ”vaki-
panoille”  asiasta mainitaan harvemmin 
(v. 2015 53 %; v. 2017 36,1 %). 

Yleisestikin ottaen omasta hiv-tar-
tunnasta kertominen on vähentynyt 
kahden vuoden aikana:

homoyhteisössä 25,4 % (v. 2015 26,8 %)
terveydenhuollossa 68,7 % (77,5 %)
työyhteisössä 9 % (11,3 %)
treffeillä 17,9 % (21,1 %)
seksiseuraa hakiessa 32,8 % (39,4%)
homoystäville 58,2 % (63,4 %)
sukulaisille 37,3 % (49,3 %)

Muille kuin homoystäville omasta 
hivistä kertomisessa ei ole tapahtunut 
juurikaan muutosta (v. 2017 50,8 %; v. 
2015 50,7 %). 

Omasta hiv-positiivisuudesta jättämi-
nen kokonaan kertomatta on lisäänty-
nyt paljon (v. 2017 12 %; v. 2015 2,8 %). 

Myös muiden tutkimusten valossa 
näyttää siltä, ettei hiv-tartunnasta enää 
kerrota yhtä paljon kuin aikaisemmin 
(esim. Positiivisten elämänlaatukyselyt). 
Aiemmin hiv eteni aidsiksi ja kuolema 
tuntui väistämättömältä. Niinpä hivistä 
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oli lähes pakko kertoa. Nykyään hiv ei 
enää näy ulospäin eikä aiheuta muita 
oireita tai sairauksia, joten siitä ei tarvit-
se enää välttämättä kertoa kenellekään. 
Toimivalla lääkityksellä oleva hiv-positii-
vinen ei myöskään enää ole tartuttava.

SeksiPertti esitti joukon väittämiä ja ky-
syi, ovatko miehet samaa mieltä hänen 
kanssaan vai eroaako heidän näkemyk-
sensä SeksiPertin kannasta. Vuoden 
2017 kyselyyn vastanneista 92 % oli sitä 
mieltä, että hiv-lääkkeiden ansiosta 
hiv-tartunnan saaneilla on mahdolli-
suus normaalipituiseen elämään, kolme 
prosenttia oli eri mieltä, ja viisi prosent-
tia ei osannut ottaa kantaa. Verrattuna 
vuoden 2015 kyselyyn näissä vastaukis-
sa on vain muutaman prosentin eroja. 
Vuoden 2017 kyselyyn vastanneista 
54 % pitää totena väitettä ”Tuoreessa 
hiv-infektiossa virusmäärä on erittäin 
korkea”, väitteen totuudenmukai-
suuteen ei uskonut 12 %, ja 34 % ei 
osannut muodostaa siihen kantaa. Tätä 
väitettä ei ollut vuoden 2015 kyselyssä

Tietämys hivin tartuntatavoista
SeksiPertti testasi miesten tietoja hivin 
tartuntatavoista. Vastaajista 83 % tiesi, 
ettei hiv voi tarttua suudellessa. Tosin 
11 % uskoi hivin voivan tarttua tällä ta-
valla. Kuusi prosenttia ei osannut ottaa 
kantaa kysymykseen. 

Vastaajista 46 % oli sitä mieltä, että hiv 
voi tarttua suuseksissä sille osapuolelle, 
jonka penistä imetään. Vastaajista 39 % 
tiesi oikean vastauksen eli, että imettäjä 
ei altistu hiville. Kantaansa kysymyk-
seen ei osannut muodostaa 16 %. 
Vastaajista kahdeksan prosenttia oli sitä 
mieltä, että anaaliyhdynnässä sisään 
työntyvällä osapuolella on suurempi 
hiv-tartunnan riski kuin vastaanotta-
valla osapuolella. Vastaajista 76 % tiesi, 
ettei asia ole näin. Kantaansa tähän 
kysymykseen ei osannut muodostaa 
16 %. 

Vastaajista 27 % uskoi, että kumppanin 
peniksen tyydyttäminen kädellä sisäl-
tää pienen hiv-tartunnan riskin. Sen, 

ettei hiv tartu käsipelillä, tiesi 63 %. Kym-
menen prosenttia ei osannut sanoa, 
pitääkö väite paikkansa vai ei. 

Vastaajista 70 % tiesi, että kondomin ja 
liukuvoiteen käyttö anaaliyhdynnässä 
estää hivin tarttumista. Vastakkaista 
mieltä oli 26 %, ja neljä prosenttia ei 
osannut ottaa kantaa kysymykseen. 

Vastaajista 60 % tiesi, että hiv-tartun-
tojen esiintyvyys on homomiehillä 
suurempi kuin koko väestöllä keskimä-
rin. Tätä tosiasiaa ei tiennyt 26 % vastaa-
jista, ja 14 % ei lähtenyt edes arvuutte-
lemaan, pitääkö väite paikkansa vai ei. 
Vastaajista 75 % tiesi, että ulkomailla 
on suurempi riski saada hiv-tartunta 
kuin Suomessa. Miehistä 12 % uskoi, 
ettei hiv-riski ole ulkomailla suurempi 
kuin Suomessa. Asiaan ei osannut ottaa 
kantaa 14 %. 

Tiesitkö, että lääkittynä 
hiv ei tartu seksissä.
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Tietämys hiv-lääkityksestä
Yksi SeksiPertti-kampanjan tavoitteista oli lisätä 
tieto tehoavan hiv-lääkityksen vaikutuksesta 
hivin tarttuvuuteen. Vuoden 2017 vastaajista 
76 % tiesi, että toimiva hiv-lääkitys vähentää 
hivin tarttuvuutta huomattavasti. Vuoden 2015 
vastaajista tämän tosiasian tunsi vain 60 %. 
SeksiPertin viesti on siis mennyt perille. 

PrEP ja PEP
Pre Exposure Prophlaxis (PrEP) on lääkitys, 
jota käyttämällä on mahdollista ennaltaeh-
käistä hiv-tartunta. SeksiPertti kysyi mie-
hiltä, ovatko he käyttäneet tai käyttävätkö 
he prepiä. Alle prosentti vastaajista kertoi 
käyttäneensä tai käyttävänsä prepiä. Kah-
dessa vuodessa oli tapahtunut selkeitä 
muutoksia prepiin liittyen. Vuonna 2015 
vain 8,4 % vastaajista oli etsinyt tieto 

prepistä, mutta vuoden 2017 vastaa-
jista jo 23,6 % oli hankkinut tietoja 
siitä. Myös kiinnostus prepin käyttöä 
kohtaan oli lisääntynyt: vuoden 2017 
vastaajista jo 42,4 % oli kiinnostunut 
valmisteen käytöstä (v. 2015 31,7 %). 
Prep hankitaan pääsääntöisesti 

netistä. Osa vastaajista sekoittaa prepin 
PEP-lääkitykseen (Post Exposure Prophyla-

xis), joka on hiviä ehkäisevä lääkitys yksittäisen 
hiville altistumisen jälkeen.

ChemSex
Vuoden 2017 kyselyssä oli mukana kysymyksiä 
päihteiden käytöstä seksin yhteydessä. Oman 
päihteiden käyttönsä koki ongelmalliseksi neljä 
prosenttia vastaajista. Vaihtoehdon ”En osaa 
sanoa” valitsi 6,5 prosenttia.

ChemSex näyttää rantautuneen Suomeen. 
Vuonna 2015 ilmiö ei ollut ajankohtainen, 
eikä siihen liittyviä kysymyksiä ollut mukana 
vuoden 2015 SeksiPertti-kyselyssä. ChemSexillä 
viitataan huumeiden käyttöön seksin yhteydes-
sä ja nimenomaan seksin harrastamista varten. 
ChemSexiin liittyviä huumeita ovat erityisesti 

mefedroni, gamma/lakka, metamfetamiini ja 
ketamiini. Kansainvälisissä tutkimuksissa Chem-
Sexiin on yhdistetty sekä seksiin että huumei-
siin liittyvää riskikäyttäytymistä. Ella Saarinen 
on analysoinut SeksiPertti-kyselyn vastauksia 
päihdenäkökulmasta osana A-klinikkasäätiön 
Muunto-hanketta, jonka tavoitteena on selvittää 
uusia päihdekulttuureita.

SeksiPertti tiedusteli miehiltä, mitä päihteitä tai 
lääkkeitä nämä ovat käyttäneet seksitilanteissa 
viimeisen 12 kuukauden aikana. Alkoholia kertoi 
käyttäneensä 52 % ja poppersia 28 % vastaajista. 
Erektiolääkkeillä mieskuntoaan kertoi kohotta-
neensa 21 %. Kokemusta kannabiksesta oli kah-
deksalla, ekstaasista viidellä, GHB:sta/GBL:stä, 
amfetamiinista ja metamfetamiinista kolmella 
prosentilla sekä kokaiinista ja kloorietaanista 
kahdella prosentilla kustakin. Bentsoja (rauhoit-
tavia), ketamiinia ja ilokaasua oli käyttänyt yksi 
prosentti kutakin. Samoin yksi prosentti vastaa-
jista kertoi käyttäneensä muita opioideja, muita 
päihteitä, psykedeelejä ja piristäviä lääkkeitä. 
Kukaan vastaajista ei kertonut käyttäneensä 
mefedronia, Buprenorfiinia tai MDPV:tä. 

Seuraavassa eritellään päihteiden käyttöä seksi-
tilanteissa ikäryhmittäin. Alle 30-vuotiaista 43 % 
ei ollut käyttänyt lainkaan päihteitä seksitilan-
teissa. Seksin yhteydessä alkoholia tai poppersia 
oli käyttänyt 44 %, ja 13 % kertoi seksitilanteisiin 
liittyneen huumeitten tai muiden päihteiden 
käyttöä. Ikäryhmässä 30–39-vuotiaat päihtee-
töntä seksiä oli 38 %:lla, alkoholia tai poppersia 
käyttäneitä oli 47 % ja huumeita tai muita päih-
teitä 15 %. Ikäryhmässä 40–49-vuotiaat raittiina 
sekstaili 38%, alkoholin tai poppersin vaiku-
tuksen alaisena 49 % ja huumeiden tai muiden 
päihteiden 13 %. Ikäryhmässä 50-vuotiaat tai 
sitä vanhemmat seksiä harrasti selvinpäin 45 %, 
alkoholista tai poppersista lisäpotkua haki 45% 
ja huumeista tai muista päihteistä 10 %. Todet-
takoon, että MSM-ryhmässä päihteiden käyttö 
näyttää painottuvan vanhempiin ikäryhmiin 
kuin koko väestössä. 
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ChemSex-ilmiö on saapunut Suomeen. 
Seksin yhteydessä käytetään kuitenkin 
enemmän perinteisiä huumeita ja mui-
ta päihteitä. Huumeidenkäyttö seksin 
yhteydessä ei ole erityisesti nuorten 
harrastus. Huumeidenkäyttö seksin 
yhteydessä on yleisempää pääkaupun-
kiseudulla kuin muualla Suomessa, ja 
niiden käyttö painottuu miehiin, jotka 
harrastavat seksiä päihtyneenä myös ul-
komailla. Huumeitten tai muitten päih-
teiden käyttö näyttää myös korostuvan 
ulkomailla. Huumeidenkäyttö seksiti-
lanteissa on yhteydessä suojaamatto-
maan seksiin, toisaalta huumeita seksin 
yhteydessä käyttävät kävivät myös 
muita useammin seksitautitesteissä.
 
Seksielämän laatu
SeksiPerttiä kiinnosti, kuinka tyyty-
väisiä miehet ovat seksielämäänsä. 
Vuoden 2017 vastausten keskiarvo 
verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon 
on vain hieman parempi (v. 2017 7,5; 
v. 2015 7,4). Yli puolet (51 %) vuoden 
2017 vastaajista antoi seksielämälleen 
kouluarvosanan seitsemän (20,9 %) tai 
kahdeksan (30,1 %). Täyden kympin 
seksielämälleen antoi 7,6 % vastaajista, 
toisaalta nelosen antoi 4,1 %.

Kampanjan näkyvyys
SeksiPerttiä kiinnosti, ovatko mie-
het huomanneet hänet esimerkiksi 
esitteissä, julisteissa tai turvaseksipak-
kauksissa. SeksiPertin kertoi bongan-
neensa noin puolet vastaajista (50,6 %). 
SeksiPerttiä ei ollut huomannut 39,7 % 

vastaajista, 9,7 % ei muistanut, olivatko 
he törmänneet häneen aikaisemmin.

SeksiPertti halusi tietää, missä miehet 
olivat törmänneet häneen. Useimmat 
(58,1 %) muistivat kohdanneensa Seksi 
Pertin homobaareissa- ja yökerhoissa. 
Moni oli nähnyt SeksiPertin menossa 
mukana Helsingin Pride-tapahtumassa 
(43,7 %). Myös muissa Pride-tapahtu-
missa hänet oli nähnyt (7,9 %), samoin 
Vinokino-elokuvatapahtumissa (2,9 %).
MSC:n tapahtumissakin SeksiPerttiin 
on törmätty (11,7 %). Usea muisti 
kohdanneensa SeksiPertin Hivpointin 
tai Positiivisten tiloissa (24,2 %). Moni 

Seksielämän laatuun liittyvistä avovastauksista käy ilmi, mitkä 
seikat vaikuttavat siihen, miten tyytyväisiä vastaajat ovat 
seksielämäänsä. Moni koki, että vakikumppani parantaisi 
seksielämän laatua. Seksin nautinnollisuutta lisäisi myös 
kumppanin luotettavuus, seksin turvallisuus ja uusien 
asioiden kokeilu. Myös kokemus siitä, että kumppani 
hyväksyy minut sellaisena kuin olen ja että kelpaan 
omana itsenäni, lisää seksielämän laatua. Toisaalta 
seksielämän laatua laskee pienten kaupunkien 
ja maaseutupaikkakuntien vähäinen tarjonta. 
Ongelmia seksielämässä aiheuttavat myös 
testosteronin puute, erilaiset sairaudet ja 
satunnaiset erektio-ongelmat.

kertoi törmänneensä väsymättömään 
valistajaamme cruisailupaikoissa, kutun 
videopaikoissa (9,5 %), homosaunassa 
(12,7 %) ja levähdyspaikoilla tai puistos-
sa (2,7 %). Toisaalta SeksiPertin kanssa oli 
tehty tuttavuutta järjestöjen nettisivuilla 
(seksipertti.fi 35,5 %, miestenkesken.fi 
35,5% ja ranneliike.net 28,3 %). Myös ne-
tin seuranhakupalveluissa oli hierottu 
tuttavuutta komistuksemme kanssa 
(Gayromeo 14,3 %, Grinder 24,2 % ja 
Scruff 12,2 %). SeksiPerttiä oli myös seu-
rattu tämän omissa sosiaalisen median 
kanavissa Facebookissa, Instantgramis-
sa ja Twitterissä (20,4 %). 
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Hiv-testi
Hiv-testissä käyminen on lisääntynyt 
SeksiPertti-kampanjan aikana. Vuo-
den 2017 kyselyyn vastanneista oli 
kuluneen kuuden kuukauden aikaan 
hiv-testissä käynyt 28 % (v. 2015 20,8 
%). Vuonna 2017 vastaajista 22,2 % ker-
toi, ettei ollut koskaan käynyt hiv-testis-
sä, vuonna 2015 hiv-testissä kokonaan 
käymättömien osuus oli 27,6%.

SeksiPertti halusi tietää, miksi hiv-testis-
sä ei käydä. Niistä vuosien 2015 ja 2017 
vastaajista, jotka eivät olleet käyneet 
hiv-testissä viimeisen kolmen vuoden 
aikana, noin 80 % ilmoitti, etteivät he 
usko hiv-tartunnan mahdollisuuteen 
kohdallaan. Näin vastanneiden määrä 
on jopa noussut hieman vuodesta 2015 
(78,8 %) vuoteen 2017 (80,8 %). 

Muita syitä jättää hiv-testi väliin olivat 
uskalluksen puute (v. 2017 11,9 %; v. 
2017 10,4 %) ja se, ettei asia ole tullut 
mieleen (v. 2017 16,7 %; v. 2015 12,3 %). 

Myös se, ettei tiedetä testauspaikko-
ja, on syy olla käymättä hiv-testissä 
(v.2017 12,5 %; v. 2015 13 %). Testin ei 
ole myöskään saatu aikaiseksi mennä 
(v. 2017 22,8 %; v. 2015 22,6 %). Jotkut 
ihmiset eivät halua tietää, ovatko he 
saaneet hiv-tartunnan (v. 2017 3,2 %; v. 
2015 2,6 %). 

Miehet myös pelkäävät, että tieto mah-
dollisesta positiivisesta testituloksesta 
leviää (v. 2017 2,6 %; v. 2015 3,3 %).

Lopuksi poimintoja SeksiPertin 
fanipostista:

”Onnistunut kampanja mielestäni. 
Plussaa siitä, että näkökulma on 
seksipositiivinen, korostaa nautin-
non merkitystä ja ottaa huomioon 
erilaiset tavat harrastaa seksiä.”

”Mahtava kampanja mutta lisää 
näkyvyyttä!”

”Hyvä, että löytyy jopa sovelluk-
sista! Voisi olla vaikka tietoiskuja 
päivittäin ; )”

”Hyvä kysely. Testausmahdolli-
suudet pitää pitää hyvinä. Ei vain 
kunnallista vaan muitakin.”

”SeksiPertti-materiaali on hyvää ja 
kuvitus on mukava ja kiinnostusta 
herättävä materiaalin lukemiseksi.”

”Hyvä kun jaatte oikeata tietoa ja 
enemmänkin saisi jakaa, pus pus : )”



11

Vau, mikä kesäkokemus ja muisto hei-
näkuun perheleiriltä Salonsaaressa 
2018. Olin perheeni kanssa leirillä,  mikä 
oli vailla vertaansa.

Salonsaari näytti taas parhaat puolensa 
henkilökunnan, asumisen, ympäristön, 
leiriohjelman ja ohjaajien puolesta. 

Nauru, ilo, välittäminen ja lämpö henki-
vät vastaan jo soratietä ajaessa 
pihapiiriin. Ennestään tuttu maisema 
ja osa henkilökunnassa sai olomme 
tuntumaan tervetulleeksi jo autosta 
ulos astuessa. 

Ne herkulliset kotiruuat, monipuolinen 
lomaohjaus, ympäristön kesäinen 
kauneus ja oma huone rivarissa ja 
itse leiriläiset antoivat koko viikolle ja 
loppuvuodelle hyvää mieltä ja kauniita 
muistoja.

Sekä ennestään tutut että uudet per-
heet ja heidän kanssa osallistuminen 
mm. saunomiseen, uimiseen, mölkkyki-
saan, taideaskarteluun, kävelyreissulle 
ja moneen muuhun yhdessä touhua-
miseen sai itsensä tuntemaan tervetul-
leeksi ja osalliseksi yhteisöön.

Jumppa piti paikat notkeana, tukkakin 
sai uuden lookin ja hartiat vapautuivat 
jumeista.  Joka päivä oli mahdollisuus 
saunomiseen, uimiseen, souteluun ja 
kalastamiseen mikä toi kesän tunnel-
man ja ilon sydämeen. Lapset juoksivat 
ja kirmailivat pitkin pihaa ja vanhem-
milla oli mahdollisuus lepohetkeen 
halutessaan. Leiriohjelma on vapaava-
lintainen ja jokaisella oli mahdollisuus 
osallistua siihen tai ei.

Kävimme myös tutustumaasa Vääksyyn. 
Kyläkierros tehtiin paikallisissa nähtä-

vyyksissä, museossa, kalasatamassa, eri 
kaupoissa ja Vääksyn Myllyssä. Saimme 
seurata Vääksyn kanavan veden laskua 
ja nousua. Paikallinen käsityö ja eri 
taidenäyttelyt sekä luomuruuan myynti 
toivat tuulahduksen Päijät-Hämeestä. 
Viikon aikana jokaiselle löytyi jotain 
mielekästä tekemistä tai olemista. 
Saimme uusia ystäviä ja toivottavasti 
taas tavataan seuraavalla leirillä, jolloin 
jo pienimmätkin lapset ovat hujahta-
neet pidemmäksi.

Perjantai-illan kruunasi hurmaavan 
lomaohjaamamme Samin meille 
järjestämän muotinäytöksen, laulujen, 
leikkien kera ja lopuksi talo tarjosi her-
kullista täytekakkua.

Kiitämme mieltä virkistävästä leiristä!

Leirimuistoja Salonsaaresta heinäkuulta 2018
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Aids-konferenssi järjestettiin kesällä Amsterdamissa ja Positiivisista mukana
oli 7 työntekijää tai aktiivista yhdistyksen jäsentä.  

Positiiviset ry:n toiminnanjohtaja Sini Pasanen oli mukana AIDS 2018 konfe-
renssia koordinoivassa komiteassa edustamassa Eurooppalaista johtajuutta 
roolissaan AIDS Action Europen ohjausryhmän jäsenenä ja EU:n Hiv/aids 

kansalaisjärjestöfoorumin puheenjohtajana.  

AIDS 2018 Amsterdamissa 
Sini Pasanen
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Kansainvälinen aids-konferenssi 
on suurin maailmanlaajuinen 

terveyteen keskittyvä konferenssi. En-
simmäisen kerran konferenssi pidettiin 
vuonna 1985 ja se tarjoaa edelleen 
ainutlaatuisen foorumin tieteelle, 
edunvalvonnalle, vaikuttamistyölle 
ja ihmisoikeuksien puolustamiselle. 
Jokainen konferenssi tarjoaa tilaisuu-
den vahvistaa politiikkoja ja ohjelmia, 
joilla varmistetaan näyttöön perustuva 
vastausta hiv/aids-epidemian kukista-
miseksi. AIDS 2018, 22. kansainvälinen 
aids-konferenssi järjestettiin Amsterda-
missa, Hollannissa 23.-27.7.2018. 

AIDS 2018 -konferenssin teemana oli 

”Breaking Barriers, Building Bridges”.  
Teemalla haluttiin kiinnittää huomiota 
siihen, että tarvitaan oikeuksiin perus-
tuvia lähestymistapoja, jotta voidaan 
saavuttaa tehokkaammin avainase-
massa olevat väestöryhmät, myös 
Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa sekä 
Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueilla, 
joissa epidemia on edelleen kasvussa.  

Paikalliset ja alueelliset jäsenet kon-
ferenssin korkeimpaan päättävään 
elimeen ovat haussa jo kauan ennen 
edellisen konferenssin päättymistä. 
AIDS Action Europe ja European AIDS 
Treatment Group hakivat yhdessä EU:n 
kansalaisjärjestöfoorumin nimissä 

Conference Coordinating Committee

AIDS 2018 Local Chair:
Peter Reiss, the Netherlands
Academic Medical Center (AMC)
University of Amsterdam 

Local and Regional Partners 

Local Community Partner: 
Alexander Pastoors, the Netherlands
Dutch Association of PLHIV 

Regional Community Partner:
Nataliya Leonchuk, Ukraine
East Europe & Central Asia Union of 
People Living with HIV (ECUO) 

Vakituisten komitean jäsenten lisäksi Amsterdamin

konferenssia oli organisoimassa paikallisia toimijoita.

Local Leadership Partner:
Monique Middelhoff, the Netherlands
Dutch Ministry of Foreign Affairs 

Regional Leadership Partner:
Sini Pasanen, Finland
AIDS Action Europe 

Local Scientific Partner:
Marc Van der Valk, the Netherlands
Dutch society of HIV treating physicians 

Regional Scientific Partner:
Fiona Mulcahy, Ireland
European AIDS Clinical Society (EACS)  

Euroopan johtajuus paikkaa ”Regional 
Leadership” konferenssin järjestelyko-
miteaan. Kansalaisjärjestöjen hakemus 
arvioitiin yli muiden hakijoiden, ja 
lopulta komiteassa pääsivät mukaan 
Luis Mendao Portugalista EATG:n edus-
tajana ja Sini Pasanen Positiivisista AIDS 
Action Europen edustajana.   

Muutaman vuoden urakka tarjosi 
erittäin hienon mahdollisuuden päästä 
vaikuttamaan ohjelman sisältöön, 
avajaisohjelmaan ja konferenssin 
painotuksiin. Ja totta kai oli mielenkiin-
toista seurata miten maailman suurin 
terveysalan konferenssi järjestetään! 

Local/Regional SPC Co-Chair:
Sheena McCormack, United Kingdom
University College London 

Local/Regional CLPC Co-chair: 
Louise Van Deth, the Netherlands
Aidsfonds - Soa Aids Nederland 

Muut komitean jäsenet löytyvät 
aids2018.org -sivuilta. 



14

SUCCESSFUL PARTNERSHIPS: 
PUBLIC SECTOR & CIVIL SOCIETY 

WORKING TOGETHER IN 
HIV PREVENTION

BEST PRACTICES IN HIV/AIDS RESPONSE - THE FINNISH WAY

IF YOU SET TARGETS TOGETHER…
Finland has a new HIV strategy for years 2018-2020 written together with HIV specialists, 
government officials and civil society.

The Finnish government and local 
municipalities play a significant role as 
a funding source for NGOs.  

The current strategy places NGOs at the 
heart of HIV prevention efforts, especially 
among key populations. 

Finland’s HIV policy is a result of inclusive 
co-operation. Members of the National 
HIV and Hepatitis Expert Group are 
public sector HIV specialists, government 
officials, and representatives from NGOs 
working on HIV and/or hepatitis. 

People living with HIV are 
represented in decision-making processes.

Vuonna 2016 aloitettiin kampanja 
nimeltään U=U (undetectable = 

untransmittable), jolle useat merkit-
tävät tieteelliset organisaatiot ovat 
antaneet tukensa. Kampanja tuo esille 
tieteellisen näytön siitä, että lääke-
hoidolla oleva henkilö ei tartuta hiviä 
eteenpäin suojaamattomassa seksissä, 
jos hänen virusmääränsä on alle 
mittausrajan. Maailman AIDS-kokouk-
sessa Amsterdamissa julkaistiin uusi 
tutkimus, joka vahvistaa tätä näyttöä 
edelleen.  Myös Suomi osallistui tutki-
mukseen. 

Esitettyjen tutkimustulosten valossa 
moni hiv-tartunnan saanut pelkää 
turhaan tartuttavansa hivin eteen-
päin. Tieto lääkehoidon vaikutuksesta 
tartuntariskiin voi rohkaista ihmisiä 
testaukseen sekä motivoida tartun-
nan saaneita aloittamaan elinikäinen 

lääkehoito ja sitoutumaan siihen. Tieto 
voi myös vähentää hiviin liittyvää 
stigmaa ja syrjintää.  

Hiviin liittyvä rikoslainsäädäntö ja sen 
tulkinnat eivät kuitenkaan vielä useas-
sa maassa huomioi tieteellistä näyttöä 
lääkehoidon vaikutuksesta tartunta-
riskiin. Myös Suomessa hiv-tartunnan 
saaneille on langetettu rikosoikeu-
dessa rangaistuksia seksikumppanin 
altistamisesta hiville, vaikka heidän 
virusmääränsä on ollut alle mittaus-
rajan. …  

Lue AIDS-konferenssiin osallistunei-
den (THL, Auroran sairaala/Infekti-
osairauksien poliklinikka, Positiiviset 
ry, Hivpoint ja Pro-tukipiste) yhteinen 
uutinen kokonaisuudessaan: thl.fi/fi/-/
laakitys-estaa-hivin-tarttumisen

Hivin lääkehoito estää hiv-tartunnan saaneiden sairastumista 
aidsiin ja aids-kuolemia. Lisäksi se ehkäisee merkittävästi 
tartuntoja.  Kun lääkehoito on onnistunut, hiv-positiivinen 

henkilö ei tartuta hiviä eteenpäin seksissä. Tartuntoja estävä 
hiv-lääkitys (PrEP) puolestaan suojaa hiv-negatiivista partneria 

tartunnalta.

Suomalaisten yhteinen viesti konferenssista oli   

Lääkitys estää hivin 

tarttumisen

Q&A

HIV and the criminal code 
in the Nordic countries

Yhteisesti viestittiin myös Suomen hyvistä 
saavutuksista hivin ennaltaehkäisyssä ja 
hiv-positiivisten hoidossa ja tukipalveluissa. 
Esitteessä haluttiin nostaa erityisesti esiin 
Suomessa erinomaisesti toiminut järjestöjen 
ja viranomaistahojen yhteistyö, mitä ilman 
hiv-epidemian kukistaminen on mahdotonta. 
Oheista esitettä jaettiin mm. Global Villagessa. 

Toinen konferenssia varten tekemämme esite 
oli yhteispohjoismainen hivin tartuttamiseen 
ja tartunnalle altistamiseen liittyvä krimina-
lisiointi esite. Jo useamman kerran päivitetty 
esite löytyy positiiviset.fi -nettisivuilta ja 
HIV-Nordicin hiv-norden.org -sivuilta    

Sini Pasanen



15

Marten van Dijl / IAS

Vakavasta ilmeestäni huolimatta voin hyvillä mielin havaita, että hiviin liittyvän stigman 
vähentämiseen löytyy hurjasti energiaa ja hyvää tahtoa. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

Useissa luennoissa keskityttiin etsimään tapoja torjua leimautumista, 
ennakkoluuloja ja syrjintää terveydenhuollossa, nuorten yhteisössä ja 
oikeuspolitiikassa. Useissa sessioissa kierrelleenä jäi päällimmäisenä 
mieleeni kaksi luentoa, joista tässä niistä mieleenpainuvimmat viestit.

Stigma oli esillä myös 
Amsterdamissa

Tohtori Laura Nyblade, joka on 
työskennellyt stigman parissa 

lähes 20 vuotta, toi puheensa alussa 
esiin kuinka häntä edelleen häiritsee 
päättäjien, rahoittajien ja politiikan teki-
jöiden lausunnot siitä, ettei ole keinoja 
miten osoittaa stigman esiintyvyyttä; 
me emme voi puuttua stigmaan kun 
emme tiedä tarpeeksi emmekä tiedä 
mitä tehdä. Vahva viesti häneltä oli, että 
meillä on käytettävissä hyviä työkaluja 
stigman ja syrjinnän mittaamiseksi. 
Meillä ei ole enää mitään tekosyitä 
ryhtyä toimintaan stigman ja syrjinnän 
vähentämiseksi. Stigman mittaami-
seen kehitettyjä työkaluja on saatavilla 
useita. Tarvitsemme lisää kerättyä 
tietoa stigmasta, jotta voimme osoittaa 
päättäjille ja politiikan tekijöille, miten 
ja missä hiviin liittyvää stigmaa esiintyy.

Kanadan terveysministeri toi esitykses-
sään esille stigman moninaisuuden. 
Stigmalla ja syrjinnällä on monet 
kasvot. Hiviin liittyvän stigman lisäksi 
stigman muotoja ovat myös muun 
muassa rasismi, homofobia, transfobia, 
sisäistetty stigma, huumeidenkäyttä-
jien ja seksityöläisten syrjintä. Stigma 
vaikuttaa niin, ettei uskalleta hakeutua 
terveydenhuollon piiriin. Valitettavasti 
stigma voi vaikuttaa niin ettei hiviä 
tiedosteta. Stigma voi myös edesauttaa 
hiv-epidemian leviämistä maailman-
laajuisesti. Meidän tarvitsee lopettaa 
kaikki stigman muodot ja varmistaa, 

että kaikki, jotka elävät hivin kanssa, 
tietävät hiv-statuksensa ja saavat siihen 
tarvittavan hoidon. 

Ministeri toi esiin myös, että hiviin liit-
tyvissä oikeuskäsittelyissä tulisi hänen 
mukaansa ottaa huomioon tutkimuk-
siin perustuva tieto siitä, ettei hiv tartu, 
kun hiv-positiivinen on toimivalla lää-
kityksellä. Positiivisesta hiv-statuksesta 
kertomatta jättäminen seksikumppanil-
le ei pitäisi olla rangaistava teko, silloin 
kun hiv-positiivinen on lääkityksellä ja 
virukset ovat mittaamattomissa.  

Lähes kaikissa esityksissä tuotiin esiin 
kampanja U=U (undetectable=untran-
smittable) Mittaamaton=Tarttumaton.  
Tietoa kampanjasta löytyy nettisivuilta 
www.preventionaccess.org.  Kampan-
ja perustuu tutkittuun tietoon, jota 
entisestään vahvisti juuri julkaistu 
Partner2-tutkimus. Useissa esityksissä 
tuotiin esiin, että nyt kun meillä on tar-
peeksi tutkimustietoa, ettei lääkitty hiv 
tartu, niin U=U viestiä täytyy jakaa ja 
saada kuuluviin niin päättäjille, politii-
kan tekijöille, kuin myös hiv-tartunnan 
saaneille.

Juha-Erkki Kants
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U=U eli Undetectable = Untransmitta-
ble eli lääkitty hiv ei tartu.  Kyseessä 
on paitsi positiivinen fakta myös 
maailmanlaajuinen liike jotta kyseinen 
lääketieteellinen tosiasia tulisi kaik-
kien tietoon. Päivän aikana esiteltiin 
värikäs paletti vaikuttavia kampanjoi-
ta eri puolilta maailmaa, tieteellistä 
faktaa sekä katsaus liikkeen historiaan. 
U=U vähentää stigmaa ja vapauttaa 
elämään, rakastamaan ja harrastamaan 
seksiä ilman pelkoa. 

Tänään alkoi virallisesti Aids 2018
-konferenssi Amsterdamissa. 
Positiivisista paikan päällä oli 7 
työntekijää ja vapaaehtoista. 
Sunnuntaina osa meistä osallistui jo 
kahteen pre-konferenssiin.

European Civil Society Forumin ständil-
la Coline May kertoo PrEPin käyttööno-
tosta Ranskassa. PrEP oli 7000 henkilön 
saavutettavissa vuonna 2017 Ranskas-
sa. Näistä 97% olivat miehiä, joilla on 
seksiä miesten kanssa.  

maanantai
23.7. 

Global Dialogue: HIV, Rights and the Law 
in the era of the 2030 Agenda käsitteli 
laajasti haitallisiin oikeuskäytäntöi-
hin liittyviä haasteita ja sitä, miten 
hiv-epidemiaa ei voiteta ellei kaikkia 
hiv-positiivisia ja eri marginalisoituihin 
ryhmiin kohdistuvia syrjiviä lakeja ja 
käytäntöjä poisteta.  Yksi olennaisena 
asiana huumeiden käytön dekriminali-
soiminen.

Amsterdamin Aids 2018 -konferenssi

päivä päivältä
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Aids 2018 -konferenssin avajaispäivän marssi Amsterdamissa. 
“Chase virus, not people”,  “No barriers”, “Zero discrimination” -iskusanat kylteissä. 

tiistai 24.7. 

Yhdessä voimme pysäyttää hivin, mutta 
ei vaikenemalla seksuaalioikeuksista 
ja seksuaalisuudesta! Trumpin “suu-
kapulasääntö” oli vastatuulessa myös 
Amsterdamin konferenssissa.

Toni Kitin The Persistence Of Plastic 
-näyttely oli esillä AIDS2018-konferen-
sissa.

Global Villagesta löytyi islantilaisia 
kollegoja.

Jaru ja Nonni seurasivat Aids2018 -konferenssin mehevintä työpajaa: Female con-
dom workshop with fruits and vegetables.



18

keskiviikko
25.7. 

Aids 2018 -konferenssin kolmas päivä: 
tuoda näkymätön näkyväksi on tie 
stigman hävittämiseen.

Luca Modestin mukaan italialaisilla ei 
ole tarpeeksi tietoa hiv-lääkityksen 
tehokkuudesta, joten ammattikuvittaja 
valjasti taiteen välittämään viestiä.
“Tahdon taistella stigmaa vastaan ja 
viedä pois hivin ympärillä leijuvan, 
tappavan halon”. Luca on osa italialaista 
Valkoinen jänis -kollektiivia. Inspiraa-
tion kipinän töihin sytytti edesmennyt 
Keith Haring, joka oli ensimmäisiä 
hiv-stigmaa vastustaneita taiteilijoita. 
“Olen artivisti”, sanoo Luca.  
www.coniglibianchi.it

Päivän ensimmäinen puhuja, tohtori 
Brad Jones kertoo uusimmasta lääke-
tutkimuksesta. Viruksen täydellisen 
hävittämisen haastaa vielä mm. se, että 
hiv-reservin, niin sanottujen nukkuvien 
solujen määrä vaihtelee kehossa, vaikka 
itse virus onkin mittaamattomissa 
niin kauan kun tartunnan saanut saa 
lääkityksen.

Sr Mura Foundation tekee tärkeää työtä 
hiv-positiivisten maahanmuuttajien 
parissa. Tiedotus- ja valistustyön lisäksi 
säätiö tarjoaa ammatillista opetusta. 
Tähän mennessä noin sata aikuista on 
saanut uuden ammatin säätiön tuella. 
Myös lasten koulunkäynnin tukeminen 
on olennainen osa säätiön toimintaa. 
Jarun mukana Suomeen lähti konfe-
renssista onnea tuottamaan virtahepo 
Etelä-Afrikasta.

Judith Currier nosti hivin kanssa van-
henemisesta tutkimustiedon, joka 
julkaistiin jo Aids 2015 -julkaisussa: 
ikääntyvien pohjois-amerikkalaisten ja 
eurooppalaisten hiv-positiivisten elin-
vuosia vähentää enemmän tupakointi 
kuin hiv. 

©Marten van Dijl / IAS
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torstai 26.7. 
©Marcus Rose/IAS

©Marcus Rose/IAS

©Marcus Rose/IAS ©Marcus Rose/IAS

Heti aamusta Peter Piot muistutti meitä, 
että 90-90-90 tavoitteesta jäljelle jäävät 
10 10 10 on se osa, joka ennustaa hiv- 
epidemian tulevaisuuden. Rahoituksen 
on oltava jatkuvaa. Esimerkkinä malaria 
epidemia, joka palasi hyvin pian ra-
hoituksen vähentämisen jälkeen. Ja 
sama tulee tapahtumaan hiv-epidemi-
alle, jos rahoitusta vähennetään.

David Malebranchen esityksessä Gor-
don Ramsey pääsi osaksi hiv-positiivis-
ten hoitopolkua: ”Jos Ramseyn 
ravintolaan tulee ensin 100 asiakasta 
ja kuukauden päästä 40, syyttäkö hän 
asiakkaita vai henkilökuntaa? Miksi 
lähes aina terveyspalveluissa vikaa hae-
taan asiakkaista/potilaista eikä palvelun 
tarjoajasta?”

Nuoren Yanan puheenvuorossa kuulijoi-
ta muistutettiin, että asiallinen ja 
oikea tieto suojelee nuoria. Oikea tieto 
seksistä ja seksuaaliterveydestä ei ole 
koskaan haitallista!

Mielenosoitukset olivat yleisiä konferensissa poliittisten puheenvuorojen aikana.
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Kanadan terveysministeri toi esiin, että 
hivin kriminalisointiin liittyvää lakia 
tulisi muuttaa niin, ettei hiv-positiivisen 
tarvitsisi paljastaa hiv-statustaan, kun 
hi-virukset ovat mittaamattomissa.

Aids 2018- konferenssin näkyvin uutin-
en oli Partner2 -tutkimuksen julkaisemi-
nen. Jatkotutkimuksessakaan ei tullut 
yhtään hiv-tartuntaa 77000 suojaamat-
tomassa yhdynnässä, kun yksi osapuoli 
oli lääkityksellä ja toinen negatiivinen.
Tutkimus vahvistaa U=U -viestin: unde-
tectable = untransmittable, kun 
virustaso veressä on mittaamattomissa 
lääkityksen ansiosta, ei hiv-tartuntaa 
voi tapahtua millään tavalla. Tämä 
tieto vie hiv-stigman romukoppaan. 
Seuraava konferenssi kokoontuu San 
Franciscoon heinäkuussa 2020.

Anaaliseksiä harrastetaan entistä enemmän myös heteroseksuaalien parissa. Henry 
de Vries avasi session anaaliseksistä Aids 2018- konferenssissa. 

perjantai 
27.7. 

Aids 2018 viides päivä rakensi siltoja 
nuorille. Lasten ja nuorten opettaminen 
seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden 
kysymyksissä antaa heille eväät tehdä 
omat elämänpäätökset. Hollannin 
ulkoministeri muistutti, että Unesco 
on tänä vuonna julkaissut uudistetut 
seksuaalikasvatuksen ohjeet .

©Marten van Dijl / IAS
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Aids-Konferenssi on maailman 
suurin terveysasioita käsittele-

vä tapahtuma, joka järjestettiin jo 22. 
kerran. Osallistujia oli yli 16.000 noin 
160:stä maasta. Messukeskus RAI oli 
koko viikon täynnä tapahtumia, toimin-
taa ja ihmisiä.  

Koko kaupunki tuntui osallistuvan 
tapahtumaan tavallaan. Mainoksia, kylt-
tejä ja valtavia punaisia nauhoja näkyi 
kaikkialla. Muuallakin ihmisiä tavatessa 
oli luontevaa jutella konferenssiin osal-
listumisesta. 

Konferenssin avajaisia juhlisti värikäs ja 
iloinen kulkue keskustasta messukeskus 
RAI:hin.  Toisia suomalaisia en kulkuees-
sa vielä kohdannut. Marssin yhdessä 
saksalaisten ystävieni kanssa. Tutustuin 
myös viehättävään Michelleen, joka 

Jarun terveiset Amsterdamista

kyltteineen ja valtavine kukkakoreineen 
oli kulkueen näyttävimpiä persoonia. 

Osa tapahtumista ja seminaareista oli 
avoin vain rekisteröityneille osallistu-
jille. Global Village oli ilmainen, kaikille 
avoin ja hyvin eläväinen osasto. Itse 
olin paikalla Global Villagessa kolmen 
päivän ajan, maanantaista keskiviik-
koon. Siellä oli esillä kymmenittäin eri-
laisia järjestöjä ja toimijoita sekä lähes 
koko ajan ohjelmaa niin päälavalla kuin 
pikkuosastoilla. 

Itse koin erityisen kiinnostavina köyhis-
sä Afrikan ja Aasian valtioissa toimivat 
järjestöt. Tärkeitä esille otettuja asioita 
olivat myös seksityöntekijöiden oikeu-
det ja transihmisten asema. Etenkin 
transmiesten on vaikea löytää paik-
kaansa yhteiskunnassa.  

Kaikkia koskettava yhteinen ongelma 
on yhä kriminalisaatio. Myös rahoituk-
sen ongelmat ovat huolestuttavia. Ja 
murheellisen iso joukko ihmisiä jää yhä 
kaikkea hoitoa vaille.  

Stigmalle sen sijaan voimme heittää 
hyvästit! Ihana kirjainyhdistelmä U=U 
oli syystäkin paljon esillä. 
Undetectable = Untransmittable; 
mittaamaton = tarttumaton. 

Konferenssissa julkaistiin Partner2-jat-
kotutkimuksen tuloksena edelleen:  
virustason ollessa mittaamaton ei 
tartunnan riskiä ole.  

Matkan parasta antia oli tavata paljon 
motivoituneita ja energisiä ihmisiä. It-
sekin palasin voimaantuneena Suomen 
ihan erilaisiin kuvioihin.  

Jaru 

Kansainvälinen Aids-konferenssi järjestettiin tänä vuonna Amsterdamissa.  Ja minnepä 
muualle vuoden teema ”Breaking Barriers - Building Bridges”  olisikaan paremmin sopinut 

kuin tuohon siltojen ja kanavien halkomaan kuvankauniiseen kaupunkiin!
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Euroopan Unionin tervey-
sohjelmaan 2014-2020 
olennaisena osana kuuluu 

tutkimustyö niiden miesten terveydes-
tä ja seksuaalikäyttäytymisestä, joilla on 
seksiä miesten kanssa. EMIS2017 –kyse-
lyn ensimmäisiä taustatietoja julkaistiin 
Amsterdamin Aids-konferenssissa. 
Kyselyyn vastasi 128000 miestä 46 
Euroopan maasta, mukaan lukien myös 
Israel ja Libanon. Ensimmäiset tulokset 
on julkaistu niin sanottuna yhteisöra-
porttina. Raportissa nostettiin tietoi-
suus ”turvallisempaa seksiä 3.0” keinois-
ta. Perinteinen kondomi seksitauteja 
ennalta ehkäisevänä välineenä oli tuttu 
miltei jokaiselle vastaajalle. Sen sijaan 
huomattavasti vähemmän tiedettiin 
ennaltaehkäisevästä prep-lääkityksestä 
ja hivin tarttumattomuudesta virusta-
son ollessa alle mittausrajan.

Terveysohjelmaan kuuluva ECHOES-ky-
sely taas oli suunnattu terveysneu-
vontaa tai muuta työtä miesten 
seksuaaliterveyteen liittyen tekeville va-
paaehtoisille ja palkatuille työntekijöil-
le. ECHOES kyselyyn saatiin reilu tuhat 
vastausta 36 Euroopan maissa toimivil-
ta järjestöjen ja yhteisöjen terveystyötä 
tekeviltä toimijoilta. Kyselyn nimi on 
lyhennys englannin kielisestä nimestä 
European Community Health Worker 

Koulutuksen tavoite on turvata avainryhmille sellaiset 
seksuaaliterveyden palvelut, joihin on helppo tulla 

eivätkä ne lisää stigmaa ja häpeää.

Euroopan Unionin terveysohjelma 
konkretisoitui järjestötoimijoiden 

koulutuksessa Positiivisissa

OnlinE Survey. Useissa Euroopan maissa 
ennaltaehkäisevä työ on pitkälti vapaa-
ehtoistoimijoiden harteilla. Koulutus ja 
valmennus näihin tehtäviin on hyvin 
vaihtelevaa.  

 Yhteisöjen terveystyöntekijöiden ky-
sely osaltaan ohjasi koulutusohjelmaa, 
joka tähtää vapaaehtoisten ja työnte-
kijöiden tietotason yhtenäistämiseen. 
ECHOES-kyselyllä selvitettiin toiveita 
koulutussisältöihin. Kyselyn tulokset 
ohjasivat koulutuspakettien suunnitte-
lua. Tutkimuksen neljä pääkysymystä 

oli selvittää tietotarve, asenteet ja käy-
tänteet; keitä yhteisöjen terveystyötä 
tekevät ylipäänsä ovat, mitä he tekevät, 
missä, miten ja miksi; esteet ja haas-
teet työssä sekä aukkoja tiedoissa ja 
taidoissa. Yhteisöjen terveystyöntekijä 
(community health worker) määriteltiin 
siten, että hän on henkilö, joka antaa 
tukea (muualla kuin sairaaloissa tai 
klinikoilla) seksuaaliterveyden kysy-
myksissä hiviin, aidsiin, C-hepatiittiin ja 
muihin seksitauteihin liittyen homoille, 
bi-seksuaaleille ja muille miehille, joilla 
on seksiä miesten kanssa. 

Tapani Valkonen
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Erityisesti itäisen Euroopan maiden 
osalta selvisi, etteivät terveystyötä 
tekevät olleet saaneet välttämättä 
minkäänlaista koulutusta tehtäviinsä. 
Toisaalta takana saattaa olla monivuo-
tinen kokemus työstä. Suomessa suu-
rimmaksi esteeksi työlle koettiin hiviin 
liittyvä stigma. Tiedon puutteen koki 
esteeksi vain 10% vastaajista, sen sijaan 
seksuaaliterveystyön rahoituksen vas-
taajista 41% koki puutteelliseksi. Kaikki 
suomalaiset vastaajat olivat saaneet 
jonkinlaista koulutusta tai valmennusta 
ja 80% koulutuksen tarjoajana oli ollut 
oma organisaatio. Parhaiten koulutuk-
set olivat kattaneet hivin ennaltaeh-
käisyn. Kaikkein eniten koulutustarpeita 
koettiin olevan päihteiden käyttöön 
liittyen chemsexistä ja alkoholismista. 

AIDS2018-konferenssin miesten 
seksuaaliterveyttä ja ESTICOM-ter-
veysprojektia käsitelleessä osuudessa 
tutkija Isabelle Giraudon Euroopan 
huumausaineiden ja niiden väärinkäy-
tön seurantakeskuksesta piti alustuksen 
miesten päihteiden käytöstä. Euroo-
passa pistämällä huumeiden käytön 
vähenemisen trendiä vastaan kulkee 
chemsexiin liittyvä käyttö. Vuonna 2016 
yliannostuskuolemia raportoitiin 9138 
Euroopassa. Näistä kuolemista ei ole 
riittävää tietoa, kuinka useat tapauk-
set liittyvät chemsexiin liitettävien 
aineiden käyttöön. Chemsexin pelätään 
lisäävän C-hepatiittitartuntoja. Muuten 
pistohuumeista saadut hiv-tartunnat 
on neulojenvaihto-ohjelmilla saatu 
vähenemään puoleen. Kokemus osoit-
taa, että miehet tavoitetaan parhaiten 
kohdennetuissa palveluissa seksuaa-
literveysklinikoilla ja checkpointeissa. 
Suomen osalta ECHOES-kyselyssä 
toisaalta koettiin tiedot C-hepatiitista 
vähäisimmäksi. 

ESTICOM-koulutusohjelma järjesti 
Deutsche AIDS-Hilfen ja Terrence 
Higgins -säätiön vahvalla osallisuudella 
kouluttajien koulutukset. Näiden poh-
jalta seurasivat pilottikoulutukset 21 
Euroopan maassa järjestöjen työnteki-
jöille ja vapaaehtoisille. ESTICOM-koulu-
tus koostuu temaattisista moduuleista, 

joita voi yhdistellä ja käyttää koulutus-
tarpeen mukaan. Pilottikoulutusten ko-
kemusten perusteella koulutusmoduu-
leita kehitellään edelleen ja kehitystyön 
jälkeen niiden on tarkoitus olla vapaasti 
käytettävissä.  

Suomessa pilottikoulutus järjestettiin 
Positiivisissa lokakuussa 2018 Hivpoin-
tin ja Positiivisten kouluttajien yhteis-
työnä. Tarvekartoituksen ja ECHOES-ky-
selyn perusteella yhdeksi tärkeimmäksi 
teemaksi nostettiin chemsex. Koulu-
tuspalautteista toivottiin ilmiöstä vielä 

lisätietoa. Koulutusten tarkoitus tiedon 
jakamisen rinnalla on työstää asenteita, 
jotta voidaan turvata avainryhmille 
sellaiset seksuaaliterveyden palvelut, 
joihin on helppo tulla eivätkä ne lisää 
stigmaa ja häpeää. 

Lisätietoa:  

esticom.eu 

AIDS2018 konferenssin verkkosivulta: 
programme.aids2018.org/Programme/Session/1513 

EMIS2017 yhteisöraportti 28 eurooppalaisella 
kielellä:  iwwit.de/emis-2017 

Steve Forrest/Worker’s Photos/IAS

AIDS2018-konferenssin maanantainen marssi

Hyvästit stigmalle AIDS2018-konferenssissa

Matthijs Immink/IAS
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UNolla tartuntaa

tarkoittaa nolla riskiä  U
Uudet tutkimustulokset olivat har-

vassa Amsterdamin konferenssis-
sa. PARTNER2 tarjosi kuitenkin uunituo-
reita tuloksia. PARTNER 2 oli jatkoa 
PARTNER tutkimukselle. PARTNER tutki-
mus todisti jo 2016, että lääkitty hiv ei 
tartu, mutta PARTNER 2 tutkimuksella 
haettiin lisää aineistoa homomiesten ts. 
anaaliyhdyntöjen osalta. Ensimmäisen 
PARTNER tutkimuksen tulokset olivat 
vakuuttavia emätinyhdynnän osalta. 
 
PARTNER2 -tutkimus: 77 000 suojaa-
mattoman anaaliyhdynnän jälkeen 
- nollaa hiv-tartuntaa. Hiv-positiivinen, 
jonka virukset ovat mittaamattomis-
sa (viruskopioita alle 200 kopiota/
ml verta), mahdollisuudet tartuttaa 
hiv seksikumppaniin ovat 0 eli nolla. 
Lääkitty hiv ei siis tartu, Undetectable = 
Untransmittable.  

Mikä PARTNER tutkimus?  
PARTNER-tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää hivin tartuntariskiä paris-
kunnissa, joissa hiv-positiivinen käytti 
hiv-lääkitystä ja hänen virustasonsa 
oli mittaamattomissa, ja hänellä oli 
seksiä ilman kondomia hiv-negatiivi-
sen kumppaninsa/puolisonsa kanssa. 
Kesällä 2016 PARTNER tutkimus vahvisti 
aiemmat tutkimukset ja havainnot: 
Hiv-lääkitys on tehokkain tapa estää 

hi-viruksen tarttuminen. Tutkimuksen 
aineisto kerättiin syyskuun 2010 ja 
toukokuun 2014 välillä. Keskimäärin 1,3 
vuoden seurannan aikana ei tapahtu-
nut yhtään hiv-tartuntaa yhteensä noin 
40 000 yhdynnässä ilman kondomia. 
Myös Suomi osallistui tutkimukseen.  

Mikä PARTNER 2?  
PARTNER 2 on jatkoa PARTNER 
tutkimukselle. Tutkimuksen aineisto 
kerättiin toukokuun 2014 ja maalis-
kuun 2018 välillä. Tähän tukimukseen 
osallistui PARTNER tutkimukseen 
osallistuneiden 337 homoparin lisäksi 
635 homoparia. Yhteensä PARTNER 
tutkimuksiin osallistui 972 homoparia ja 
516 heteroparia.  

HPTN 052, PARTNER ja 
Opposites Attract  
PARTNER tutkimukset eivät ole ainoat 
tutkimukset, joiden tavoitteena on ollut 
arvioida hiv-lääkityksen tehoa hiv-tar-
tuntojen ehkäisyssä. Viime vuosina 
kolmessa merkittävässä tutkimuksessa 
on seurattu pareja, joiden osapuolil-
la on eri hiv-statukset. Yhdessäkään 
tutkimuksessa ei ole voitu havaita 
hiv-positiivisen tartuttaneen virusta tut-
kimuksessa mukana olleelle seksikump-
panilleen, kun heidän virukset olivat 
mittaamattomissa. 

HPTN 052-tutkimuksessa oli mukana 
vain heteropareja, kun taas PARTNER 
-tutkimuksessa oli sekä hetero- että 
homopareja. Viime vuonna julkaistus-
sa Opposites Attract -tutkimuksessa 
keskityttiin ainoastaan homopareihin. 
Opposites Attract -tutkimuksessa anaa-
liyhdyntöjä oli yli 12 000.   

Undetectable = Untransmittable
Anthony S. Fauci totesi puheenvuo-
rossaan Amsterdamin kokouksessa 
22. heinäkuuta, ”että tähän mennessä 
kerätty tieteellinen todistusaineisto on 
osoittanut, ettei hiv-tartunnan riskiä 
ole seksiteitse, kun hiv-positiivisella 
osapuolella virukset on pysyvästi 
mittaamattomissa.” Tulos vahvistaa 
U=U-viestin (Undetectable = Untrans-
mittable) eli lääkitty hiv ei tartu ja 
hiv-lääkitys toimii ennaltaehkäisynä. 

”Nyt voimme luottaa yhtä paljon 
hiv-lääkityksen voimaan ennalta-
ehkäisynä homoparien osalta kuin 
mitä olemme luottaneet heteroparien 
kohdalla”, sanoi Linda-Gail Bekker 
lehdistötilaisuudessa, joka on sekä 
Kansainvälisen aids-seuran IAS:in että 
AIDS 2018 -kongressin kansainvälinen 
puheenjohtaja.

Sini Pasanen
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Muutoksen tuulet

Muutoksen tuulet puhaltavat Positiivisissa. Positiivisten yhdyshenkilötoiminta 
lopetetaan marraskuun loppuun mennessä ja vertaisryhmien yhdyshenkilöiden 
sähköpostiosoitteet sekä puhelinnumerot lakkaavat toimimasta marraskuussa.  

Yhdistyksen uudistamisprojektissa keskitämme vertaistapaamisista tiedottamisen ja 
tapaamisten järjestämisen Positiivisten ry:n työntekijöille. Tapaamisista ja 
tiedottamisesta vastaa pääasiallisesti vertaistuen koordinaattori.  

Positiivisten vertaisryhmien vapaaehtoiset yhdyshenkilöt ovat tehneet vuosien 
varrella arvokasta vapaaehtoistyötä. He ovat olleet ansiokkaasti monessa mukana 
muun muassa järjestämässä tapaamisia, hoitaneet tapaamisissa tarjoiltavan ruoan 
sekä tiedottaneet Positiivisten tapahtumista ja tapaamisista.  

Super suuri kiitos ja lämmin halaus kaikille teille yhdyshenkilöille, jotka olette vuosien 
varrella tehneet arvokasta työtä ja edesauttaneet hiv-positiivisten ja heidän 
läheistensä hyvinvointia. Kiitos, kiitos, kiitos!!!   <3 

Yksi Positiivisten tärkeimpiä tehtäviä on hiv-positiivisten ja heidän läheistensä 
hyvinvoinnin lisääminen. Haluamme kuulla mikä toiminta voisi lisätä sinun 
hyvinvointiasi ja millaiset vertaistapaamiset voisivat vaikutta sinun hyvinvointiisi? 
Tästä aiheesta järjestämme tapaamisen Helsingissä Positiivisten tapaamispaikassa 
12.1.2019 klo 17. Tervetuloa tapaamiseen! 

Järjestämme alkuvuodesta samasta aiheesta tapaamisia myös alueellisesti.
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EMIS                    EMIS –  laajin kansainvälinen usealla kielellä toteutettu tutkimus 
homo- ja bimiehistä sekä muista miehistä, joilla on seksiä miesten kanssa (MSM). Tämä 
yhteisöraportti on ensimmäinen raporteista, joilla haluamme antaa teille tietoa Euroopan laa-
juisesta tutkimuksesta, joka koski miesten välisestä seksistä (EMIS 2017). Kysely oli avoinna 
Internetissä lokakuusta 2017 tammikuun loppuun 2018.

EMIS 2017 
Yhteisöraportti 2018. Osa 1
Heinäkuu 2018

134 000 osallistujaa
Laaja monikansallinen tutkimus EMIS 2017 ei olisi onnistunut ilman vastauk-
sianne. Tutkimukseen osallistui 128 000 Euroopassa asuvaa miestä ja yli 6000 
Kanadassa asuvaa miestä. 

Arvioimme, että yli 2% kaikista Euroopan MSM-miehistä otti osaa EMIS 2017 
-tutkimukseen. Suurin osallistumisaktiivisuus tutkimukseen oli Maltalla, Norjas-
sa, Ruotsissa, Irlannissa ja Sveitsissä. 

Kuvassa 1 osoitetaan erot osallistumisaktiivisuudessa eri maissa.

49 maata
EMIS 2017 -tutkimus toteutettiin Euroopan 
unionin jäsenmaiden lisäksi myös 
Norjassa, Islannissa, Sveitsissä, kaikissa 
Balkanin maissa, Turkissa, Libanonissa, 
Israelissa, Moldovassa, Valko-Venäjällä, 
Venäjällä ja Kanadassa. Kaikkiaan mukana 
oli 49 maata.

www.emis2017.eu

Otoksen koko

Vastausaste 10 000 (15–64-vuotiasta) 
miestä kohden 

10

0.6 – 4.9

1 000

5.0 – 9.9

10 000

10.0 – 14.9
15.0 – 20.1

Kanada

Kuva 1: Osallistumisaktiivisuus ja otoksen koko

“KETKÄ KYSELYYN VASTASIVAT?” 
Seuraavassa ikää, sukupuoli-identiteettiä, suhdestatusta, avoimuutta ja hiviä koskevia tietoja:

• Vastaajista 10% kertoi 
    olevansa hiv-positiivinen.

• Puolet vastaajista oli 35 v. tai alle. 
    Vastaajien ikä vaihteli 14-89 vuoden 
    välillä. 

• 1% vastaajista Euroopassa 

     ja 2% Kanadassa oli transmiehiä.

•1% vastaajista oli tullut Eurooppaan tai Kanadaan 
   pakolaisena tai turvapaikanhakijana

• Sekä Euroopassa että Kanadassa puolet vastaajista 
    oli sinkkuja ja puolet oli suhteessa.

• Vastaajista 41% Euroopassa ja 48% Kanadassa oli
    avoin seksuaalisesta suuntautumisestaan lähes
    kaikille tuntemilleen ihmisille.

Suuri kiitos teille 
kaikille! 

PlanetRomeo, Grindr, Hornet ja monet muut sovellukset 
antoivat tutkimuksellemme näkyvyyttä kaikkialla Euroopassa 
ja Kanadassa. Saimme myös tukea lukuisilta homo-/LGBTI-, 

hiv- ja seksuaaliterveysjärjestöiltä. 
Suuri KIITOS kaikille teille kaikilla niillä kielillä, joita puhu-

taan osallistujamaissa! 

EMIS                    EMIS –  laajin kansainvälinen usealla kielellä toteutettu tutkimus 
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Kondomitietämys
Kondomia kutsutaan usein perinteiseksi tavaksi suojautua 
hiviltä ja muilta seksitaudeilta. Se on yleensä lateksikumista 
tehty suojaväline, joka vedetään peniksen päälle ennen 
anaaliyhdyntää. 97% tietää: koko yhdynnän ajan oikein käytetty 
kondomi pienentää todennäköisyyttä saada ja tartuttaa edel-
leen seksitauti (hiv mukaan lukien). 

CONDOM

U=U tietämys
(Undetectable = Untransmittable eli Virukset mittaamattomissa = hiv ei tartu)

Hiv-positiivisen toimiva hiv-lääkitys estää hivin tarttumisen. 
57% tietää: Hiv-positiivinen, joka on toimivalla lääkityksellä (ns. 
virukset ovat mittaamattomissa), ei voi tartuttaa hiviä toiseen 
henkilöön seksikontaktissa.

U=U

Malta

37 – 50
51 – 60
61 - 79

U=U-tietämys prosentteina
Kuvassa 2 osoitetaan erot U=U-tietämyksessä 
eri puolilla Eurooppaa. Tutkimuksemme mukaan 
korkein U=U-tietämys oli Tanskassa, Iso-Britanni-
assa, Liechtensteinissa, Sveitsissä, Alankomaissa, 
Islannissa, Israelissa, Ruotsissa, Latviassa, Tšekin 
tasavallassa, Norjassa, Kanadassa ja Belgiassa 
(lueteltu laskevassa järjestyksessä).      Kanadassa

PrEP tietämys
(Pre-Exposure Prophylaxis eli hivin estolääkitys)

Hiv-negatiivinen mies käyttää hiv-lääkettä, jossa on kaksi vai-
kuttavaa aineosaa, suojatakseen itsensä hiv-tartunnalta. 51% 
tietää: Estolääkitystä (PrEP) käyttää henkilö, jolla ei ole hiviä 
ja joka ottaa lääkettä ennen seksiä ja sen jälkeen estääkseen 
hiv-tartunnan.

EMIS 2017 EMIS 2017 -tutkimuksen suoritti Sigma Research 
(Lontoo). Sen rahoitti EU:n terveysohjelma 2014–2020. Kanadan osallistumisen 
rahoitti maan kansanterveyslaitos. 

Yhteisöraportin suomenkielisen version toteutti Positiiviset.

27 – 39
40 – 59
60 - 76

PrEP-tietämys prosentteinaKuvassa 3 näytettään kuinka tietämys vaihtelee 
eri Euroopan maissa. Seuraavat maat kuuluivat 
korkeimman PrEP-tietämyksen kategoriaan: 
Iso-Britannia, Kanada, Irlanti, Alankomaat, Ranska, 
Israel, Norja, Islanti ja Malta (lueteltu laskevassa 
järjestyksessä).     Kanadassa

PrEP

Kuva 3: PrEP-tietämys

Malta

”Turvallisempaa seksiä 3.0” 
tietämys

Turvallisempaa seksiä 3.0
CONDOM U=U PrEP

Kuva 2: U=U-tietämys97%

57%

51%
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AIDS2018 -konferenssin ajan Global 
Villagessa sai vaihdettua ruiskut ja neu-
lat puhtaisiin. Myös muita huumeiden 
käyttövälineitä oli saatavilla. 

Hollannissa on lähes 30 turvallista 
paikkaa huumeiden käyttöön. Osa 
paikoista on tarkoitettu huumeiden 
käyttöön pistämällä, joissakin huumeita 
voi polttaa ja osassa paikoista sekä että.  
Osa paikoista toimii myös yömajoina, 
joista saa erilaisia sosiaalipalveluita.  

Hyvin pieni osa hiv-tartunnan saaneista 
ei vaikuttaisi sairastuvan ollenkaan, tai 
ainakin heissä tauti pysyy kurissa jopa 
vuosikymmeniä ilman lääkitystä. Tällais-
ten poikkeusyksilöiden olemassaolo on 
tiedetty pitkään. Heidän immuunijär-
jestelmäänsä on tutkittu runsaasti, jotta 
voitaisiin kehittää uusia hiv-hoitoja. 

Pennsylvanian yliopiston tutkijan Mar-
cus Buggertin johtama ryhmä on 
päässyt tarkemmin jyvälle siitä, miten 
hi-virus oikein pysyy tehokkaasti kurissa 
näiden harvojen yksilöiden elimistössä. 
Hi-virus tunkeutuu veressä kiertäviin 
valkosoluihin, ja se voidaan nitistää 
verestä lääkkeillä, mutta sairastuneet 
solut piiloutuvat imukudokseen esimer-
kiksi suolistossa ja imusolmukkeissa. 
Prosentin murto-osalla hiv-tartunnan 
saaneista immuunijärjestelmän cd8-so-
lut toimivat tavallista tehokkaammin ja 
pitävät tartuntaa veressä kurissa. Nyt 
selvisi, että nämä tappajasolut torjuvat 
hiviä myös imukudoksessa. Solut 
liimautuvat imukudokseen eivätkä 

Huumeisiin liittyvien politiikkojen tulee muuttua 
– Hollannissa ainoastaan hyviä kokemuksia 
turvallisista huumeiden käyttöpaikoista 

Poikkeusyksilöt sietävät hi-virusta vuosikymmeniä ilman lääkkeitä, 
ja pariin prosenttiin suomalaisista hiv ei tartu ollenkaan 

Hollannissa turvallisista huumeiden 
käyttöpaikoista on ainoastaan myöntei-
siä kokemuksia: tarttuvat taudit (hiv ja 
C hepatiitti) ovat vähentyneet minimiin, 
huumeita käyttävien ihmisten terveys 
on parantunut, ei ole yliannostuksia, 
ihmisiä on pystytty ohjaamaan muiden 
palveluiden piiriin ja huumeita käyttävi-
en ihmisten yhteiskuntaan osallistumi-
nen on lisääntynyt. 

palaa takaisin verenkiertoon. Tavalli-
sesti ihmisellä on vain vähän tällaisia 
muuntuneita cd8-soluja, mutta pienellä 
prosentilla tartunnan saaneista niitä on 
poikkeuksellisen paljon. 

Veressä cd8-solut tappavat sairastunei-
ta soluja, mutta imukudoksessa ne eivät 
näytä toimivan niin. Jollain meka-
nismilla ne silti onnistuvat pitämään 
tartunnan kurissa imukudoksessakin. 
Havainto on tärkeä, sillä infektoituneet 
solut viettävät veressä arviolta vain 
kymmenen prosenttia ajastaan. Pa-
rannuskeino edellyttäisi, että tartun-
nan saaneet solut saataisiin siivottua 
kaikkialta kudoksista. Aiemmissa 
tutkimuksissa ei ole onnistuttu tarkasti 
havaitsemaan tätä puolta cd8-solujen 
toiminnasta. Vielä pitää selvittää, miten 
solut tarkalleen ottaen nujertavat hiviä 
imukudoksessa.  

Hyvin harvat ihmiset ovat kokonaan 
immuuneja hi-virukselle. Arviolta yksi 
prosentti eurooppalaistaustaisesta 

väestöstä on kuitenkin perinyt molem-
milta vanhemmiltaan mutatoituneen 
geenin, joka estää virusta tunkeutumas-
ta soluihin. Heiltä puuttuu reseptori, 
johon hi-virus kiinnittyisi, joten he eivät 
voi saada hiv-tartuntaa. Suomessa ja 
Pohjoismaissa hi-virukselle immuuneja 
on hieman enemmän kuin muualla.  

Suojan antava geenimuoto täytyy periä 
kummaltakin vanhemmalta. Tämän niin 
sanotun delta32-mutaation on arveltu 
syntyneen joko ruttopandemioiden tai 
isorokon seurauksena. Siitä voi johtua, 
että mutaatio on yleisempi Pohjois-Eu-
roopassa kuin muualla ja esiintyy 
ylipäänsä vain eurooppalaistaustaisessa 
väestössä. Suojaa antavaa geenimuo-
toa esiintyy 10–15 prosentilla väestöstä. 
Koska geeni täytyy periä kummaltakin 
vanhemmalta, taudille immuuneja on 
vain pari prosenttia.  

Lähteet: HS ja Tiede-lehti, kesä 2018
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Nyt se on vihdoinkin totta: Ruotsin 
korkein oikeus on antanut hiviin liitty-
vän, vapauttavan ennakkopäätöksen. 
Korkeimman oikeuden päätös koskee 
tapausta, jossa hiv-lääkityksellä oleva 
mies oli ollut suojaamattomassa yhdyn-
nässä toisen miehen kanssa. Toimivan 
hiv-lääkityksen ansiosta tartuntariski 
suojaamattomassa yhdynnässä on hy-
vän pieni. Päätöksen mukaan ihmistä, 
jonka hiv-tartunta on hyvässä hoitota-
sapainossa, ei voida syyttää hivin tartut-
tamisesta tai tartunnalle altistamisesta.  

Korkein oikeus hylkäsi hiv-positiivista 
miestä vastaan nostetun syytteen, jossa 
häntä syytettiin vaaran aiheuttamises-
ta, koska hän oli ollut seksikontaktissa 
toisen miehen kanssa ilman kondomia. 
Syyttäjä esitti, että mies oli vakavaa 
huolimattomuutta osoittaen altistanut 
asianomistajan vaaraan saada vakava 
sairaus. Hän oli ollut kaksi kertaa suo-
jaamattomassa yhdynnässä asianomis-
tajan kanssa. Käräjäoikeus ja hovioi-

Kesäkuussa 2018 Ruotsissa toimivalla hiv-lääkityksellä oleva 
hiv-positiivinen vapautettiin syytteistä

Seuraa yhdistyksen
toimintaa some-kanavista:

keus olivat jo aikaisemmin hylänneet 
syytteen. 

Ruotsin korkeimman oikeuden mukaan 
vaaran aiheuttaminen toiselle on 
rangaistavaa vain, jos se on aiheuttanut 
konkreettisen vaaran todelliselle vai-
kutukselle, kuten esimerkiksi vakavan 
sairauden tarttumiselle. Jotta kyse olisi 
konkreettisesta vaarasta, vaaditaan, 
että vaikutuksen olisi oltava mahdolli-
nen. Vaaditaan myös, että vaikutuksen 
toteutumiselle on tietty todennäköisyys 
– olisi kohtuullista edellyttää vaikutus-
ta, joka olisi seuraus teosta.  

Hiv-lääkitys on toimiva, kun hiv-tartun-
nan saaneen verestä on mitattu useissa, 
tietyllä aikavälillä otetuissa verikokeissa 
virustaso, joka on mittaustason alapuo-
lella. Hiv-tartunnan saaneen tulee myös 
huolehtia lääkehoidostaan. Hänen 
tulee olla säännöllisesti yhteydessä hoi-
totahoonsa, eikä hänellä voi olla muita 
seksiteitse tarttuvia sairauksia. Ennakko 

päätöksen kohteena olevassa tapauk-
sessa kaikki toimivan hiv-lääkityksen 
kriteerit täyttyivät.  
 
Kansanterveysviranomainen oli jättänyt 
lausunnon korkeimpaan oikeuteen, ja 
oikeus oli kuullut asiassa lääketieteen 
asiantuntijoita. Tiedon perusteella on 
muodostunut yksiselitteinen kuva siitä, 
että tartuntariski on hyvin pieni, kun 
yksilö on toimivalla hiv-lääkityksellä. 
Lukuisissa kansainvälisissä tutkimuk-
sissa asian on osoitettu asian olevan 
näin. Korkein oikeus toteaa tarkastelun 
perusteella, ettei rikosoikeudellises-
ta näkökulmasta katsottuna voida 
katsoa olevan mitään konkreettista 
vaaraa tartunnan välittymiselle, kun 
toimivalla hiv-lääkityksellä oleva 
hiv-positiivinen on suojaamattomassa 
yhdynnässä. Jos yksilöllä ei ole toimi-
vaa hiv-lääkitystä, konkreettinen tar-
tuntavaara voi kuitenkin olla olemassa. 
Koska hiv-lääkitys on tässä tapauksessa 
toimiva, korkein oikeus hylkää syyteen. 

positiiviset_hivfinland
#positiiviset  

Positiitiviset ry 
@Positiiviset   

 Positiiviset ry
Hiv-Finland    
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Positiivisten tapaamisia

Marraskuu
to 22.11. klo 17.30    Nettiaktivistit
pe 23.11. klo 18    Bio Hazard -elokuvakerho

Joulukuu
la 1.12. klo 18     Pikkujoulut
to 13.12. klo 17    Hiv ja parisuhde -keskustelutilaisuus
pe 14.12. klo 18    Bio Hazard -elokuvakerho
ke 19.12. klo 17.30     Nettiaktivistit

Tammikuu
La 12.1. klo 17    Tapaaminen kaikille hiv-positiivisille     
               ja heidän läheisilleen
pe 18.1. klo 18    Bio Hazard -elokuvakerho
ke 23.1. klo 17.30     Nettiaktivistit

Joka tiistai on Tiistaikahvila klo 16–20.
Torstaisin on tarjolla kevyt lounas klo 12.30.

Torstaina 7.2.2019 alkaen, joka kuun ensimmäinen 
torstai klo 17 Positiivisten tilojen ja toiminnan esittely 
uusille hiv-positiivisille ja niille hiv-positiivisille, jotka 
eivät ole aikaisemmin käyneet tapaamispaikassamme.

Hiv ja parisuhde -keskustelutilaisuus
to 13.12. klo 17-19    
Tilaisuus on tarkoitettu niille hiv-positiivisille, joiden 
tartunta on hiljattain todettu tai jotka eivät aiemmin ole 
osallistuneet toimintaan. Alustuksen pitää keskustelun 
vetäjä Juha-Erkki Kants. Ilmoittautuminen 12.12 mennessä.

Tapaaminen kaikille hiv-positiivisille ja 
heidän läheisilleen
La 12.1. klo 17-19  
Tapaamisessa keskustellaan vertaistapaamisten 
rakenteesta ja sisällöstä. Keskustelun jälkeen tarjolla 
pientä purtavaa. Ilmoittautuminen 10.1. mennessä.

Bio Hazard -elokuvakerho
Elokuvakerhossa katsotaan kerran kuussa hiv-aiheinen 
elokuva. Tapahtuma on avoin hiv-positiivisille ja 
läheisille. Tiedot elokuvasta ja ilmoittautumisohjeet 
löydät nettisivuilta.

Nettiaktivistit on Positiiviset ry:n verkkovaikuttamisen 
ryhmä, jossa pohditaan yhdessä keinoja puuttua hiv-
kirjoitteluun netissä ja somessa. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
Vertaistuen koordinaattori Juha-Erkki Kants 
puh. 044 750 7462, juha-erkki.kants@positiiviset.fi 
tai puh. (09) 692 5441, positiiviset@positiiviset.fi

OULU: Positiivinen ikääntyminen -seminaari
Pe 23.11. klo 12-15.30 ODL Hyvinvointikeskuksen Wegelius-
Salissa. Seminaari on kaikille avoin julkinen tilaisuus. 
Kahvitarjoilun vuoksi ennakkoilmoittautuminen 16.11. 
mennessä.

OULU: Mahdollisuus tavata Positiiviset ry:n työntekijä
La 24.11. klo 11-17 on mahdollisuus tavata kahdenkesken 
Positiivisten työntekijää Juha-Erkkiä. Tapaamiset ovat 
luottamuksellisia. Sovi tapaaminen ennakkoon. Ota rohkeasti 
yhteyttä!

Tarkemmat tiedot ja sisältö tapaamisista löytyvät 
nettisivuilta Vertaistoiminta > Tapahtumat. 
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kaikkiin tapaamisiin tulee ilmoittautua etukäteen! 

Alueelliset tapaamiset:

Tapaamiset Helsingissä:
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Tuki- ja neuvontapalvelut

Neuvontapuhelin
Neuvomme kaikissa hiviin liittyvissä asioissa 
arkisin klo 9-16. Puh. (09) 692 4551 

Tukikeskustelut
Hiv-positiivisilla tai heidän läheisillään on mahdollisuus 
kahdenkeskisiin keskusteluihin Positiiviset ry:n työn-
tekijän kanssa. Keskustella voi joko puhelimitse, sopia 
tapaamisen toimistolle tai muualle sopivaan paikkaan.

Vertaistapaamiset 
Positiiviset järjestää vertaistapaamisia kaikille 
hiv-positiivisille sekä heidän läheisilleen. 
Vertaistapaamisissa on myös ohjattuja keskusteluja.

Seksuaalineuvontaa on tarjolla hiv-positiivisille, 
heidän kumppaneilleen sekä hivin tarttumista 
pelkääville. Koulutettuja seksuaalineuvojiamme ovat 
Juha-Erkki Kants, Sini Pasanen ja Tapani Valkonen.

Edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä voi olla 
suoraan yhteydessä Positiiviset ry:n toiminnanjohtaja 
Sini Pasaseen, sini.pasanen@positiiviset.fi. 

Chat  
posiitiviset.fi-verkkosivuilla on mahdollisuus 
keskustella luottamuksellisesti ja matalalla kynnyksellä 
työntekijöiden ja koulutettujen vapaaehtoisten kanssa.  
Chat on auki ma ja to klo 18-20, ti ja ke klo 13-15.

Tukihenkilö
Tukihenkilöt ovat koulutettuja vapaaehtoisia, joilla 
on omakohtainen kokemus hivin kanssa elämisestä 
joko itse hiv-positiivisena tai läheisenä. Tukihenkilö 
on kuuntelija ja vierelläkulkija. Tukea voi saada joko 
puhelimitse tai kasvotusten. 

Hiv-pikatesti  
Järjestämme toimistossamme hiv-testausta kerran 
kuukaudessa, mutta hiv-positiivisten läheisten ja 
kumppaneiden on mahdollista tulla testiin myös 
muulloin. Tiedustelut puh. (09) 692 4551

Poveri
Positiiviset julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää 
Poveri-lehteä. 

Positiiviset ry tarjoaa maksuttomia tuki- ja 
neuvontapalveluita kaikissa hiviin liittyvissä asioissa 

hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen.
Kaikki palvelut ovat luottamuksella
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