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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.

Otoksen koko

10
1 000

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 laajuisesta tutkimuksesta, joka koski miesten välisestä seksistä (EMIS 2017). Kysely oli avoinna
Internetissä lokakuusta 2017 tammikuun loppuun 2018.

Kuva 1: Osallistumisaktiivisuus ja otoksen koko
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Kanada

134 000 osallistujaa
Laaja monikansallinen tutkimus EMIS 2017 ei olisi onnistunut ilman vastauksianne. 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, Norjassa, Ruotsissa, Irlannissa ja Sveitsissä.
Kuvassa 1 osoitetaan erot osallistumisaktiivisuudessa eri maissa.

“KETKÄ KYSELYYN VASTASIVAT?”

Seuraavassa ikää, sukupuoli-identiteettiä, suhdestatusta, avoimuutta ja hiviä koskevia tietoja:

• 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.

• Vastaajista 10% kertoi
olevansa hiv-positiivinen.

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 puhutaan osallistujamaissa!

www.emis2017.eu

”Turvallisempaa seksiä 3.0”
tietämys

Kondomitietämys
CONDOM

97%

Turvallisempaa seksiä 3.0
CONDOM

PrEP

U=U

Kuva 2: U=U-tietämys

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 edelleen seksitauti (hiv mukaan lukien).

U=U tietämys

57%

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

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.

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

PrEP
tietämys
(Pre-Exposure Prophylaxis eli hivin estolääkitys)
PrEP

U=U-tietämys prosentteina
37 – 50
51 – 60
61 - 79

Malta

Kanadassa

51%

Kuva 3: PrEP-tietämys

Hiv-negatiivinen mies käyttää hiv-lääkettä, jossa on kaksi vaikuttavaa 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.

Kuvassa 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).

PrEP-tietämys prosentteina
27 – 39
40 – 59
60 - 76
Kanadassa

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.

Malta

