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SHAS RY  



 

Puheenjohtajan terveiset 

Oikein hyvää kuluvaa vuotta! 
 
 
Vuosi 2012 on jo pitkällä, kohta ensimmäinen vuosineljännes eletty. 
SHAS:n hallitus jatkaa suurimmaksi osin viimesyksyisessä 
kokoonpanossa. Saara Parkkali ja Outi Debnam siirtyivät aktiivien 
vapaaehtoisten joukkoon ja uutena varajäsenenä mukaan tuli Annu 
Voutilainen, jonka työpaikkana on Hiv-tukikeskus. Löydät 
yhteystietomme tiedotteesta. 
 
Olemme yhdistyksen hallituksessa miettineet miten parhaiten 
palvelemme jäsenten toiveita. Vastaus kysymykseemme tulee 
teiltä, hyvät jäsenet. Tämän jäsentiedotteen mukana saat erillisen 
kyselykaavakkeen. Vastaamalle kysymyksiin, voit vaikuttaa 
toimintamme kehittämisen suuntaan ja varmistaa, että toiveesi 
tulevat meidän tietoomme. Kyselyn voit palauttaa postitse tai mikäli 
sinulla on mahdollisuus skannata vastauspaperisi, voit lähettää sen 
yhdistyksen osoitteeseeen (www.shas.fi). 
 
Yhdistyksen nettisivujen kanssa on ollut loppusyksystä lähtein 
teknisiä ongelmia. Toivon mukaan tämän tiedotteen ilmestymiseen 
mennessä olemme saaneet sivut päivitettyä ja jälleen toimimaan. 
Edelleen kaikki kommentit ja palautteet sivuja koskien ovat 
tervetulleita.  
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Henna Korte 050 301 5303 puheenjohtaja 
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 henna.korte(at)redcross.fi 
 
 
 

Marja Pakarinen 050 5588299 varapuheenjohtaja 
 marja.pakarinen@uta.fi 
 
 
 

Irene Vainikainen 050 5240741 jäsenrekisteri 
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SHAS ry:n vuoden 2012 hallitus esittäytyy: 

 
 

Henna Korte,  
puheenjohtaja 
 
Yhdistyksen perusta-
jajäsen ja hallitukses-
sa usean kauden ja 
useaan otteeseen ol-
lut yhdistysaktiivi. HIV 
on työuran aikana 
kuulunut toimenkuvaan välillä tiiviimmin välillä 
löysemmin. Tällä hetkellä työskentelen ensiapu- 
ja terveyskoulutuksen parissa, välillä työ vie 
myös maailman katastrofeihin. Leipätyöni teen 
maan suurimmassa vapaaehtoisjärjestössä, Pu-
naisessa Ristissä. HIV-tietouttani pidän yllä näin 
harrastuksen kautta. 
 
 
 
Marja Pakarinen, 
varapuheenjohtaja  
 
Olen 32-vuotias terveys-
tiedeiden maisteri ja tällä 
hetkellä opintovapaalla teke-
mässä väitöskirjaani am-
mattiin opiskelevien nuorten 
seksuaaliterveydestä. 
Tutkimustyössä vasempana 
kätenäni ja oivana tauottajana 
toimii 8-kuukauden ikäinen touhukas esikoiseni. 
HIV-kysymysten parissa olen toiminut aktiivisesti 
vuodesta 2006 lähtien, jolloin aloitin työt Hiv-
tukikeskuksessa. Uutena hallituksen jäsenenä 
olen innolla mukana toteuttamassa SHAS:n 
toimintaa ja toivon monia antoisia kohtaamisia 
kanssanne arvoisat SHASlaiset.   
 
 
Riikka Vakula,  
sihteeri 
 
Olen valmistunut sairaanhoitajaksi  
2010. Minulla on kuitenkin yli 10 
vuoden kokemus hoitotyöstä 
tajana. HIV:n parissa toimimisesta 
kiinnostuin ensimmäisen kerran jo 
vuonna 2003 silloisen työni kautta. 
Tällä hetkellä olen äitiyslomalla 
roran infektiosairauksien 

ta, hoidan kotona kahta poikaani (3kk ja 6v.). 
SHAS:n jäseneksi liityin jo sairaanhoitajaopiske-
lijana ja viime vuonna sain mahdollisuuden liittyä 
sen hallitukseen. Olen todella tyytyväinen tästä 
loistavasta mahdollisuudesta! 
 
 
 
Irene Vainikainen,  
jäsenvastaava 
 
Olen sairaanhoitaja vuosimallia 
1987. Uran alkuvuodet työsken-
telin Meilahden sairaalassa. 
äitinä menivät vuodet 1995- 
1999. Vuodesta 1999 alkaen olen 
ollut Auroran infektio-osastolla 5-
2 ja Aurorassa työskentelyn aika-
kana heräsi mielenkiinto SHAS:n 
toimintaan. 
 
 
Annu Voutilainen, 
varajäsen 
 
Olen 33v. sairaanhoita-
ja/terveydenhoitaja amk, 
Terveystieteiden maisteri, 
(pääaineena 
tus), tohtoriopiskelija Jy-
väskylän yliopiston Terve-
ystieteiden laitoksella. 
Toimin Hiv-tukikeskuk-
sessa erityissuunnittelija-
na. 
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AJANKOHTAISTA 
 

 

HIV, ACTIVISM AND CRIMINAL LAW REFORM IN 
DENMARK, FINLAND, NORWAY AND SWEDEN 

INVITATION TO PARTICIPATE IN A RESEARCH PROJECT 

 

Hyvät ystävät ja kollegat 
 
Etsin henkilöitä mukaan tutkimusprojektiin, jonka tarkoituksena on selvittää (HIV-)aktivistien ja 
kansalaisyhteiskunnan roolia HI-viruksen tarttumisen ja altistuksen kriminalisoinnin yhteydessä. 
 
Eri puolilla Eurooppaa HIV-positiiviset ovat joutuneet poliisitutkinnan kohteeksi, syytetyksi ja 
tuomituksi tahattoman HIV-altistuksen ja –tartuttamisen vuoksi, tämä siitäkin huolimatta, että 
UNAIDS yhdessä suurimpien kansainvälisten organisaatioiden kanssa on tehnyt suosituksia ja 
ohjeita HIV-tartunnan saaneiden ihmisoikeuksien edistämiseksi. 
 
Tutkimusprojekti pyrkii hakemaan lisätietoa HIV-aktivistien ja -organisaatioiden: 
(1) motivaatioista lakiuudistusten edistämiseksi;  
(2) millaisia kansallisia ja alueellisia panostuksia on tehty;  
(3) miten lainsäädännön haasteet näkyvät toiminnan kehityksessä sekä näkyvätkö poliittiset ja 
lainopilliset teemat organisaation toimintalinjauksessa;  
(4) ovatko organisaatiot olleet mukana ja jos kyllä, niin miten, yhteistyö ja vuorovaikutus on ta-
pahtunut (a) HIV-tartunnan saaneiden sekä niiden ryhmien kanssa, jotka ovat riskissä saada 
tartunta (b) kansalaisiin yleensä lainsäädännön tarkistamisen ja laajemman ajattelumallin 
”myymiseksi”.  
 
Matthew Weait on Suomessa 23.–30. maaliskuuta. Mikäli olet halukas tapaamaan häntä ja an-
tamaan omaa panostasi tutkimukseen, ole häneen yhteydessä.  
Sähköpostioite on m.weait@bbk.ac.uk 
 
Seuraavassa Matthew Weaitin kirjoitus englanniksi. 
 
 
Dear Friends and Colleagues 
I am writing to ask for your participation in a research project looking at the ways in which activists and 
civil society organisations in Scandinavian and Nordic countries have responded to the criminalization of 
HIV transmission and exposure. 
Across Europe, people living with HIV are being investigated, prosecuted, convicted and imprisoned for 
non-deliberate HIV exposure and transmission,  and for non-disclosure of status, contrary to the best 
practice guidance of UNAIDS and other international organizations concerned with preventing the spread 
of HIV and promoting the health and human rights of PLHIV.   The criminalization of PLHIV is impeding 
efforts to normalize HIV and reduce stigma, and undermines the importance of shared responsibility for 
sexual health.  It is an epidemic whose impact is felt especially by people who already experience particu-
lar social and economic exclusion and vulnerability.  It is an epidemic that, in theory at least, has created 
some 2.2 million potential criminals in Western and Central Europe. 
Although all but a few countries in the region have laws which criminalize HIV transmission and exposure, 
the scale and intensity of their enforcement is not evenly distributed.  Based on available data relating to 
HIV prevalence and convictions per 1000 PLHIV, there is a marked difference between Scandinavian and 
Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden) and those further south.  The former, despite 
having significantly lower HIV prevalence than the European average, have a markedly higher rate of 

mailto:m.weait@bbk.ac.uk


 6 

criminalization.  Sweden and Denmark, for example, have conviction rates of 6.12 and 4.66 per 1000, 
while the rates for France and Italy are 0.1 and 0.74 respectively.   
There is a number of possible explanations for this increased resort to criminal law in the Scandinavian 
and Nordic countries compared with elsewhere, but whatever the causes are, it has resulted in concern 
among HIV activists and civil society organisations in the region, who have mobilised in efforts to repeal 
and reform laws and / or constrain their enforcement.   
 
The Research Project 
This research project is concerned with the work of HIV activists and organisations, and specifically with 
understanding: 
(1) what their motivations for legal reform have been;  
(2) how they have organised nationally and regionally to try and achieve that reform;  
(3) how they have developed, and the considerations and evidence that have informed, their policy agen-
das;  
(4) whether, and if so how, they have engaged and communicated with both (a) PLHIV and key groups 
especially vulnerable to HIV infection and (b) the wider population to achieve “buy in” and broader legit i-
macy for reform efforts;  
(5) how they have engaged with policy makers, politicians, and government; and  
(6) what the results and consequences of these efforts have been to date, and what they anticipate for 
the future. 
These questions all focus on an attempt to understand better the ways in which civil society responds to 
the impact of law on PLHIV.  By focusing on a region in which punitive law has been deployed dispropor-
tionately, and where there established and comparatively well-resourced organisations, the research will 
contribute to our understanding of how expert groups committed to HIV prevention and human rights pro-
tection mobilise in the face of what they perceive as a threat to the constituents whose interests they 
represent.  In so doing, the research will provide original data about the dynamics of health activism and 
the impact of activism on law and policy.  Two further aims are to provide a practical resource of value to 
HIV activists and organisations elsewhere in Europe and a record that will contribute to the oral history of 
the HIV epidemic in Europe. 
 
How you can help! 
I am interested in interviewing you if you have been concerned in any capacity with the HIV criminaliza-
tion debates in your country, whether as an individual, as part of a community group or more formal orga-
nisation, or as a politician.  I am interested in all perspectives!  I will, of course, respect confidentiality if 
that is requested.  I will have to conduct the interviews in English – so some level of competence in spo-
ken English, or being able to come along with someone who may be able to assist in translating, will be 
necessary! 
I will be visiting your country on the following dates in 2012. 
Denmark (Copenhagen)  12

th
 March – 18

th
 March 

Norway (Oslo)   18
th

 March – 23
rd

 March 
Finland (Helsinki)  23

rd
 March – 30

th
 March 

Sweden (Stockholm)  30
th

 March – 5
th

 April 
If you are willing and able to participate, I would be grateful if you could contact me as soon as possible to 
arrange a time and a place for meeting.  Once you have got in touch I can send more details. 
I can be contacted at m.weait@bbk.ac.uk and my mobile number is 00 44 7977 546318 
With thanks in advance for your help. 
 
All best wishes 
Matthew Weait 
 
 
 
About Matthew … 
Dr Matthew Weait is Professor of Law and Policy in the School of Law and Pro-Vice-Master for Academic 
Partnerships at Birkbeck College, University of London.  Matthew studied law and criminology at the Uni-
versity of Cambridge and undertook his doctoral research at the Centre for Socio-Legal Studies, Universi-

mailto:m.weait@bbk.ac.uk
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ty of Oxford.  For the past decade or so, Matthew's research has centred on 
the impact of law on people living with HIV and AIDS.  In addition to his scho-
larship in this area he is actively involved in policy and law reform.  He has 
been a member of the UK Department of Health's Expert Advisory Group on 
AIDS and a consultant for the World Health Organisation and the Joint UN 
Programme on HIV and AIDS (UNAIDS).  In 2010 he was appointed a member 
of the Advisory Group for the Global Commission on HIV and Law.  In the 
School of Law at Birkbeck, Matthew was Assistant Dean between 2008 and 
2011 and established, in collaboration with Hanne & Co Solicitors and River 
House a free legal advice and assistance clinic for PLHIV in London. 
 
You can find out more about Matthew’s work at: 
http://birkbeck.academia.edu/MatthewWeait  

and you can follow him on Twitter: @ProfWetpaint  

 

 
 

 

 

 
4. HIV-HOITOTYÖN PÄIVÄT 
2012  
 
 
Myös tälle vuodelle on suunnitteilla HIV-hoitotyön 
koulutuspäivät.  
 
Ohjelman suunnittelu on käynnissä. Mikäli sinulla on 
toiveita ohjelman suhteen, ole yhteydessä yhdistyk-
sen hallitukseen. 
 
Alustavan suunnitelman mukaisesti koulutuspäivä 
ajoittuu jälleen kesän loppuun. Seuraa yhdistyksen 
nettisivuja. 
       Kuva. Outi Debnam 

 
 

 
 
 

HIV tunnetaan huonosti  
Marja Pakarinen 
 
 
Maailman aids-päivän toimikunta teetti Taloustutkimuksella marraskuussa 2011 kyselyn 30–39-vuotiaiden 
suomalaisten HIV-tiedoista, -asenteista ja HIV-testauksesta. Kyselyn tulokset julkaistiin Maailman aids-
päivänä 1.12. järjestetyssä seminaarissa Helsingin Musiikkitalossa. Kysely paljasti puutteita kansalaisten 
HIV-tiedoissa ja -testiin hakeutumisessa.   
 
Kyselyyn vastanneiden suomalaisten käsitykset HIV:n tartuntatavoista poikkesivat merkittävästi todelli-
suudesta. Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta arveli HIV:n yleisimmän tartuntatavan Suomessa olevan 
suonensisäisten huumeiden käyttö, vaikka jo pitkään lähes kaikki tartunnat ovat olleet seksiteitse saatuja. 

http://birkbeck.academia.edu/MatthewWeait
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Vuonna 2011 todettiin yhteensä 177 uutta HIV-tartuntaa, joista ruiskuhuumeiden kautta saatuja oli 9 kap-
paletta (5 %).   
 
Tietoväittämät paljastivat suuria aukkoja vastaajien HIV-tiedoissa.  Joka kolmas vastaaja ei tiennyt oikeaa 
vastausta väittämiin ”HIV voi tarttua suudellessa” ja ”HIV voi tarttua hyönteisen pistosta”. Kaksi kolmas-
osaa vastaajista tiesi, ettei HI-virus tartu kyseisillä tavoilla. Väittämän ”HIV voi tarttua ruokailuvälineiden 
tai ruuan välityksellä” tiesi virheelliseksi 90 % vastaajista. Tietotasossa ei ollut suurta eroa asuinläänin tai 
koulutusasteen perusteella. 
 
HIV-testissä käydään harvoin 
 
Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta ei ollut koskaan käynyt omasta aloitteestaan HIV-testissä. Viimei-
sen 5 vuoden aikana testissä oli käynyt alle viidennes vastaajista. Naisilla testeissä käyminen oli hieman 
miehiä yleisempää. Selvästi yleisimmäksi syyksi testeissä käymättömyyteen mainittiin se, ettei HIV-
tartuntaa pidetä mahdollisena omalla kohdalla. Niistä, jotka eivät olleet koskaan käyneet HIV-testissä, lä-
hes kaikki kysyttäessä ilmoittivat, etteivät ole HIV-positiivisia. Vain 6 % vastasi, ettei tiedä statustaan.  
 
Suhtautuminen HIV-positiiviseen arveluttaa 
 
Tänä päivänä HIV-positiivisuus ei juuri rajoita ihmisen elämää ja mahdollisuuksia työhön, opiskeluun, har-
rastuksiin tai perheen perustamiseen. Enemmän esteenä ovat ihmisten asenteet ja tietämättömyys. Kyse-
lyyn vastaajista 70 % ilmoitti tietävänsä, ettei läheisissä tai ystävissä ole HIV-positiivisia. Tämä kertoo 
osaltaan siitä, etteivät ihmiset usko HIV:n koskettavan itseään tai lähipiiriään. Puolet vastaajista arveli, et-
tä tieto läheisen HIV-positiivisuudesta vaikuttaisi jollain tavalla kanssakäymiseen. Noin kolmasosa vastaa-
jista oli sitä mieltä, että HIV-positiivisen pitäisi kertoa tartunnastaan päiväkodissa tai jalkapalloharrastuk-
sessa. Noin viidennes ilmoitti, että tartunnasta kuuluisi kertoa työpaikalla tai koulussa.  
 
HIV:ta puhumista tarvitaan lisää 
 
Kyselyn perusteella näyttää siltä, etteivät ih-
miset eivät koe HIV:n juuri koskettavan heitä. 
Sekä tiedoissa että käsityksissä olisi paljon 
oikaisemisen ja tarkentamisen varaa. Perus-
tietoa ja -viestejä HIV:n tartuntatavoista, sek-
sitaudeista ja suojautumisesta tarvitaan vuo-
desta toiseen uusien sukupolvien kasvaessa. 
Valistus ja tieto eivät ole kuitenkaan vain nuo-
ria varten. HIV-tartunnoista yli puolet todetaan 
yli 30-vuotiailla. Aikuisten HIV- ja seksitautitar-
tunnoissa viime vuosina on näkynyt erityisesti 
matkailun vaikutus. Monissa suomalaisten 
suosimissa lomakohteissa HIV:n ja muiden 
seksitautien esiintyvyys on moninkertainen 
Suomeen verrattuna. Suojaamattoman seksin 
seurauksena matkoilla on suuri riski saada 
HIV tai jokin muu seksitauti.  
  

Kuva: Maailman aids-päivänä Positiiviset ry järjesti perinteisen 

kynttilätapahtuman Eduskuntatalon portailla.  

 
Yksi suurimpia haasteita maassamme on HIV-diagnoosien viivästyminen. Suomessa, kuten monissa 
muissakin länsimaissa, noin neljännes tartunnan saaneista hakeutuu testiin hyvin myöhään aids-
vaiheessa tai lähellä sitä. HIV-testauksen lisäämiseen perusterveydenhuollossa on alettu kiinnittää erityis-
tä huomiota. Vuoden 2010 lopulla THL julkaisi suosituksen HIV-testauksen periaatteista perusterveyden-
huollolle ja matalan kynnyksen palvelupisteille. Testauksen periaatteet korostavat HIV-testauksen vapaa-
ehtoisuutta, nimettömyyttä ja maksuttomuutta. Periaatteiden tavoitteena on madaltaa HIV-testauksen 
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kynnystä ja edistää testiin pääsyä. HIV-testauksen puheeksiottaminen on erityisen tärkeää muiden seksi-
tautien testauksen ja toteamisen yhteydessä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla suosituksena onkin tarjo-
ta myös HIV-testiä aina seksitautiepäilyn yhteydessä (HUS ohje sukupuolitautien tutkimiseen).      
 
Seksuaaliterveyden edistäminen vaatii monien eri tahojen yhteistyötä ja monipuolisia, kohdennettuja työ-
tapoja. Usein yksinkertaiset menetelmät ovat toimivimpia. Hyvään alkuun päästään lisäämällä seksi-
taudeista ja HIV:stä puhumista niin jokapäiväisessä potilas/asiakastyössä kuin virallisissa foorumeissa ja 
julkisuudessa.    
 

 

 

HIV ja ikääntyminen 
 
24.11.2011 järjestettiin Helsingissä HIV-infektio ja ikääntyminen –koulutustilaisuus. Po-
sitiiviset ry:n toiminnanjohtaja esitelmöi ikääntymisestä HIV-positiivisen elämän näkö-
kulmasta. Ohessa Sinin esitelmän lyhennelmä. 
 
Sini Pasanen kertoi että HIV ja ikääntyminen on noussut esiin nyt kun HIV-positiiviset ikääntyvät eläes-
sään pidempään lääkityksen ansiosta. Ikääntyminen aiheuttaa monissa epätietoisuutta siitä mitkä ovat 
lääkityksen vaikutukset kun niitä syödään pitkään ja mikä on itse HIV-taudin vaikutus ikääntyessä. Usein 
siksi ikääntyminen koetaan pelottavana asiana. Ei ole saatavilla tutkittua tietoa tähän liittyen ja usein 
ikääntyvät jäävät pois muistakin tutkimuksista. 

 
Taulukko. Suomalaisten 50-vuotiaiden tai sitä vanhempien HIV-tartunnan kanssa elävien kokonaismää-
rää vuosina 2000–2009 (lähde Tartuntatautirekisteri).  
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Ensimmäinen ikääntyvä HIV-positiivinen sukupolvi on elänyt ja kokenut sen, ettei tulevaisuudesta ole tie-
toa. Ennen he valmistautuivat kuolemaan. Heillä saattaa olla pieni ystäväpiiri koska ovat eristäytyneet. 
Monilla paljon kokemuksia asiattomasta tai huonosta palvelusta vuosien takaa. Usein he itse ovat joutu-
neet valistamaan palveluntuottajia. Tämä aiheuttanut sen, että epäillään hiv tiedon tasoa eri palvelun tar-
joajilla. 

 
Terveys ja HIV 
Sini kertoi, että epätietoisuutta on lisännyt myös se, että nyt HIV-positiiviset kohtaavat elämänsä aikana 
useita lääkäreitä, hoitopaikkoja ja apteekkeja. Tämä on synnyttänyt pelon, ettei näiden tahojen välillä ole 
koordinaatiota ja johtaa siihen että omat voimavarat ehtyvät. Lääkkeitä on entistä enemmän ikääntyvillä 
muiden sairauksien takia, 2/3 HIV-positiivisista saa hoitoa johonkin toiseen pitkäaikaissairauteen.   
 
Monet kokevat etteivät ole hyväksyttyjä yhteiskunnassa ja kantavat huolta etteivät vanhainkodit osaa 
kohdata esimerkiksi homoseksuaalisuutta ja HIV-positiivisuutta. HIV-positiiviset toivovat enemmän tukea 
siihen, että voivat kertoa tartunnastaan silloin kun vielä itse pystyvät. Heillä on pelko siitä, että status pal-
jastetaan heidän sitä tietämättään. Pelätään myös kontrollin menettämisestä, siitä saako lääkkeet oikein 
kun joku toinen huolehtii niistä. Kykeneekö elämään itsenäistä elämää ja siitä mitä tapahtuu terveelle 
kumppanille. 
 
Tartuntoja todetaan myös ikääntyvillä. Siksi ennaltaehkäisy on tärkeää, koska ei mielletä, ettei ole riskiä 
tartunnasta. HIV-testejä ei usein tarjota ikääntyville, vanhainkodeissa tapahtuu myös sukupuoliyhdyntää 
ja useat kumppanit ovat yleisiä. Suomessa tiedetään, että ihmiset hakeutuvat myöhään testeihin. 
 
Mielenterveys 
Monet kokevat masennusta ja huolia mielenterveydestä sekä tulevaisuuden huolia mielenterveydestä. 
Mielenterveyteen liittyvät ongelmat ikääntyvillä ovat usein komplekseja; heillä saattaa olla useita mene-
tyksiä, epävarmuutta, muita kroonisia sairauksia jotka heikentävät toimintakykyä, stigman olemassaolo 
sekä eristäytyminen 
 
Työ, raha-asiat ja asuminen 
Moni HIV-positiivinen on ollut eläkkeellä jo pitkään. Työelämässä tai sosiaalisen tuen varassa elävät eivät 
välttämättä ole varautuneet siihen että ikäännytään ja joudutaan miettimään niitä asioita. 

 

 
 

 

Terveydenhoitajana Hiv-tukikeskuksessa 
 
Terveydenhoitajan työ Hiv-tukikeskuksessa on 
monipuolista terveyden edistämistä ja sairauden 
hoitoa. Hivin ennaltaehkäisyssä ja hoidossa on 
kysymys seksuaaliterveydestä ja seksuaalisuu-
desta. Seksuaalisuus on osa ihmisen kokonais-
valtaista hyvinvointia ja seksuaaliterveyteen vai-
kuttaminen sisältää usein monia muitakin ter-
veyden edistämisen näkökulmia.  
 
Hiv-tukikeskuksessa tehtävä työ vaatii näyttöön 
perustuvaa osaamista seksuaaliterveyden edis-
tämisestä sekä kykyä ja rohkeutta eläytyä ja 
puuttua tarvittaessa asiakkaan tilanteeseen elä-
mänkulun eri vaiheissa. Terveydenhoitaja koh-
taa asiakkaansa yksilöllisesti pyrkien avoimeen 

vuorovaikutussuhteeseen. Terveydenhoitajalla 
tulee olla kulttuurinen ymmärrys elämän moni-
naisuudesta, jossa ennakko-oletukset eivät rajaa 
asiakkaan yksilöllistä kohtaamista. Hiv-
tukikeskuksessa tehtävä työ on asiakkaan yksi-
löllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioitta-
vaa. Tärkeää on terveyden tasa-arvon lisäämi-
nen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähen-
täminen. Työtä suunnitellessa, toteuttaessa, ar-
vioitaessa ja kehittäessä otetaan huomioon koh-
deryhmien ja yksilöiden terveyteen ja hyvinvoin-
tiin vaikuttavat tekijät. Lisäksi terveydenhoitaja 
ottaa huomioon muut tekijät, jotka vaikuttavat 
ihmisten elinympäristöön, elinolosuhteisiin ja hy-
vinvointiin.  
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(Hiv-tukikeskuksen toimintasuunnitelma 2011, 
www.sthl.fi, www.sairaanhoitajaliitto.fi) 
 
Terveydenhoitajatyön asiakkuudet voivat olla 
yksilöitä, erilaisia perheitä, ryhmiä tai vaihtoeh-
toisesti toiminta voi kohdistua ympäristöön sekä 
muihin yhteisöihin. Toiminta on terveyttä edistä-
vää ja ylläpitävää sekä sairauksia ehkäisevää 
hoitotyötä. Keskeisenä tehtävänä on tukea ja 
vahvistaa asiakkaiden omien voimavarojen käyt-
töä ja elämässä selviytymistä. Terveydenhoitaja 
johtaa ja arvioi näyttöön perustuvaa terveyden-
hoitajatyötä ja vastaa tutkimukseen perustuvasta 
terveydenhoitajatyön laadusta ja sen kehittämi-
sestä, jolloin korostuvat kriittinen ajattelu, itse-
näinen päätöksenteko ja vastuullisuus. Tervey-
denhoitajan toimintaa ohjaavat terveydenhoitaja-
työn arvot (www.terveydenhoitajaliitto.fi) sekä 
Hiv-tukikeskuksen arvot, strategia ja vuosittainen 
toimintasuunnitelma että terveydenhoitotyön eet-
tiset periaatteet sekä voimassa oleva sosiaali- ja 
terveydenhuollon lainsäädäntö sekä Suomen 
terveyspoliittiset linjaukset. 
 
Terveydenhoitaja tapaa asiakkaita yksilö- ja 
ryhmävastaanotoilla. Yksilövastaanotoilla tava-
taan muun muassa hiv-tartuntaa epäileviä, tar-
tunnastaan tai riskikäyttäytymisestään huolestu-
neita, hiv-tartunnan saaneita tai heidän läheisi-
ään.  Asiakastyö sisältää kokonaisvaltaisen sek-
suaaliterveyden edistämisen ja sitä tehdään 
voimavaralähtöisestä näkökulmasta. Asiakkaita 
motivoidaan seksuaaliterveyden ylläpitoon ja 
turvallisempaan seksiin heidän yksilöllisistä voi-
mavaroistaan, tarpeistaan ja tilanteestaan lähti-
en, yksilöllisyyttä ja seksuaalisuuden monimuo-
toisuutta kunnioittaen. Terveydenhoitajan toi-
menkuvaan kuuluu keskeisesti hiv-testaus. Jo-
kainen testaustilanne pitää sisällään yksilöllisen 
seksuaaliterveysneuvonnan ja ohjauksen, jossa 
on mukana ennaltaehkäisevä näkökulma ja ris-
kien vähentäminen. Hiv-testaus ei ole Tukikes-
kuksessa irrallinen palvelu vaan se on osa laa-
jempaa asiakastyön kokonaisuutta. Kohdennet-
tuja testauspalveluita suunnataan maahanmuut-
tajatyön ja miesten kesken- työn parissa. Testa-
uksessa tulee esiin monenlaisia lisätarpeita yksi-
löiden tai parien seksuaaliterveyden edistämisel-
le. Esimerkiksi hiviin liittyvien pelkojen käsittele-
miseksi on asiakkaalla mahdollisuus käydä yksi-
lövastaanotolla keskustelemassa joko tervey-
denhoitajan, seksuaaliterapeutin tai psykologin 
kanssa. Muita yksilövastaanoton sisältöalueita 
ovat muun muassa hivin kanssa elämiseen liitty-
vät moninaiset seikat, seksikäyttäytymiseen ja 
seksuaalisuuteen liittyvät asiat. 

 
Ryhmävastaanottoja ovat mm. kohtaamispaikka-
toiminta ja ammatillisesti ohjattu ryhmätoiminta. 
Hiv-tukikeskuksessa terveydenhoitaja voi yh-
dessä muiden asiakastyöntekijöiden kanssa 
reagoida nopeasti asiakkaiden tarpeisiin ja 
käynnistää ryhmätoimintoja hyvin joustavasti. 
Terveydenhoitaja osallistuu myös parityössä so-
peutumisvalmennuskurssien suunnitteluun ja oh-
jaamiseen.  
 
Hiv-tukikeskuksen puhelinneuvonnassa vastaa 
myös terveydenhoitaja. Puhelinneuvontaa on 
jokaisena arkipäivänä klo 10–15.30 ja tervey-
denhoitajalle puhelinpäivystysvuoro osuu muu-
taman kerran kuukaudessa. Puhelimessa neu-
vonnan sisällöt käsittelevät hiv-testausta ja tes-
tiajanvarausta, yleistä neuvontaa hivin tarttumi-
sesta, hiv-tartunnan saaneiden tai tartunnasta 
huolestuneiden ohjausta, neuvontaa ja tukemis-
ta, muiden terveydenhuollon ammattilaisten oh-
jaamista hiv-kysymyksissä. 
 
Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä 
kouluttaminen 
 
Asiakastyön ja – toiminnan kehittäminen ja 
oman osaamisen ylläpitäminen, verkosto- ja 
yhteistyö asiakastyön konteksteissa ovat tärkeä 
osa työtä. Toiminnan suunnitteluun ja kul-
loiseenkin työn kohderyhmässä esiintyvään ajan 
ilmiöön pyritään vastaamaan joko ennakoivasti 
tai hyvin aikaisessa vaiheessa, siten että asia-
kastyö vastaisi kohderyhmän ja siinä olevien yk-
silöiden tarpeita matalalla kynnyksellä. Tietoa 
kohderyhmässä tapahtuvista muutoksista saa-
daan mm. etsivän työn, chatin, netti- ja puhelin-
neuvonnan, muun asiakastyön sekä kansallisen 
ja kansainvälisen asiantuntijoiden kanssa käytä-
vän yhteis- ja verkostotyön avulla. Hiv-
tukikeskuksessa tehtävästä terveydenhoitotyös-
tä raportoidaan ja toimintaa tilastoidaan toimin-
nan arvioimiseksi ja kehittämiseksi. 
 
Pääasiallisia yhteistyökumppaneita ovat alueelli-
set infektiotautien poliklinikat, paikalliset ja valta-
kunnalliset sosiaali- ja terveysalan järjestöt, kun-
nallinen sosiaali- ja terveysala sekä nuorisotoimi, 
maahanmuuttaja-viranomaiset ja vastaanotto-
keskukset ja sosiaali- ja terveysalan oppilaitok-
set, seurakunnat, ruiskuhuumeiden käyttäjien 
terveysneuvontapisteet, yksityiset lääkäriase-
mat, Suomen Punainen Risti ja Diakonissalaitos.  
 
Terveydenhoitajan työhön liittyy myös muiden 
toimijoiden konsultointia (viranomaiset, tes-

http://www.sthl.fi/
http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/
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tausasiat, oppikirjat, jne.). Yhteistyötä tehdään 
paitsi asiakkuuksien osalta, myös toiminnan ke-
hittämiseksi osallistumalla erilaisiin hankkeisiin, 
kampanjoihin, messutapahtumiin, koulutuksiin ja 
muihin yhteistyötapaamisiin.  
 
Koulutustoiminnan kohderyhmiä ovat usein so-
siaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä 

sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiin opiske-
levat. Muita kohderyhmiä ovat nuoret, nuorten 
parissa työskentelevät ammattilaiset, maahan-
muuttajat ja maahanmuuttajatoimijat. Tervey-
denhoitaja osallistuu koulutusten suunnitteluun 
ja toteuttamiseen oman asiantuntijuutensa kaut-
ta työtilanteet ja asiakasorganisaation koulutus-
tarpeet huomioon ottaen.  

 
 

 
 
Kuvio. Terveydenhoitajan/sairaanhoitajan työn sisältöalueet Hiv-tukikeskuksessa 
 
Kirjoittaja: Annu Voutilainen, Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja amk, TtM, jatko-opiskelija. Työskentelee 
Hiv-tukikeskuksessa erityissuunnittelijana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva. Outi Debnam 

 
 

 

 

Asiakastyö  

 

 

 

 

 

Puhelinneuvonta, ryhmä-

neuvonta, sopeutumis-

valmennus, sosiaalinen 

media 

 

Koulutta-

minen, yh-

teistyö  

Työn kehit-

täminen 

 

Asiakas 
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OLEN KIINNOSTUNUT LIITTYMÄÄN SUOMEN HIV/AIDS- 
SAIRAANHOITAJAYHDISTYKSEN (SHAS ry:n) JÄSENEKSI 
 
Nimi 

 
Osoite 

 
Puhelin koti 

 
Muu puh. 

 
Sähköpostiosoite 

 
Työnantaja / Toimipaikka 

 
Toiminimike / Tehtävä työpaikalla 

 
 

 
KERROTKO MUUTAMALLA SANALLA, MIKSI OLET KIINNOSTUNUT SHAS ry:n JÄSENYYDESTÄ 

 
 

 
 

 
Onko sinulla jokin tietty osaamisalue, jolla haluaisit vaikuttaa SHAS:n toimintaan? 
 

 
 

 
 
 

 
Jäsenhakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa. Toimittaisitko hakemuksesi alla olevaan osoittee-
seen: 
 
Irene Vainikainen,  
SHAS-jäsenrekisterivastaava  
050-5240741 
Auroran sairaala os 5-2 
PL 348 
00029 HUS 
irene.vainikainen(at)hus.fi 
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JÄSENKYSELY 2012 
 
Tämä jäsenkysely on tarkoitettu kaikille SHAS:n jäsenille. Kyselyn avulla keräämme tietoa kehittämisen 
tarpeista ja toiveista. Tulokset raportoidaan seuraavassa jäsenjulkaisussa. Kyselyn voit palauttaa tiedot-
teen mukana saapuvassa palautuskuoressa, jonka postimaksu on valmiiksi maksettu. 

 
Mitä mieltä olet jäsenmaksun (20 €) suuruudesta? 

⃝ liian suuri 

⃝ sopivan kokoinen 

⃝ liian pieni 
 
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 

 samaa mieltä eri mieltä en osaa sanoa 
Luen jäsenjulkaisun aina kokonaan tai osittain 
 

⃝ ⃝ ⃝ 

On hyödyllistä, että jäsenjulkaisu postitetaan kotiin paperi-
lehtenä 
 

⃝ ⃝ ⃝ 

Jäsenjulkaisu voi olla jatkossa vain sähköinen lehti, joka 
toimitetaan sähköpostiini 
 

⃝ ⃝ ⃝ 

www.shas.fi sivut ovat minulle hyödyllinen tiedotuskanava 
yhdistyksen toiminnasta 
 

⃝ ⃝ ⃝ 

Minulla on riittävästi tietoa yhdistyksen toiminnasta ⃝ ⃝ ⃝ 
    

 
Millaisia asioita haluaisit lukea jäsenjulkaisusta? Miten kehittäisit julkaisua?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
Millä tavoilla olet kiinnostunut osallistumaan yhdistyksen toimintaan? Olen kiinnostunut… 

⃝ osallistumaan koulutuksiin 

⃝ toimimaan hallituksessa 

⃝ osallistumaan yhdistyksen kokouksiin 
⃝ kirjoittamaan artikkelin jäsenjulkaisuun 

⃝ toimimaan kouluttajana/luennoitsijana SHAS:n seminaareissa 

⃝ tekemään talkootyötä tapahtumissa 

⃝ tekemään lahjoituksen yhdistykselle 
⃝ jotain muuta, mitä 

_________________________________________________________________ 
 
Palautetta, kehittämisideoita, terveisiä yhdistykselle 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________  

 
KIITOS VASTAUKSISTASI! 

http://www.shas.fi/
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Voit halutessasi täydentää alapuolelle ajantasaiset yhteystietosi jäsenrekisteriämme varten tai jättää yh-
teydenottopyynnön toimintaan osallistumiseksi. Voit myös lähettää yhteystietosi sähköpostitse osoittee-
seen info@shas.fi. 
 
Nimi:  _____________________________________________________________________________ 

Sähköposti:  __________________________________  Puh: ___________________________ 

Katuosoite:  ______________________________ Postinumero ja –toimipaikka:_________________ 

 

⃝ yhteydenottopyyntö 

⃝ rekisteritietojen päivitys 
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Kuva Outi Debnam 

 
 

Osoitelähde: SHAS ry:n jäsenrekisteri. 
Painatus: Abbott Oy, Pihatörmä 1 B, 02240 ESPOO. 


