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Puheenjohtajan terveiset 

Toimintavuosi alkaa kääntymään kohti loppuaan ja seuraavan vuoden valmistelut ovat 
käynnissä.  
 
Yhdistyksemme viettää 20-vuotista toimintaansa ensi vuonna. Vuonna 1990 
Kööpenhaminan ensimmäisestä Euroopan sairaanhoitajakonferenssista alkunsa saanut 
suomalaisten HIV-hoitotyötä tekevien sairaanhoitajien ryhmä rekisteröitiin vuonna 
1993. Pienestä ryhmästä on kasvanut kohtuullisen kokoinen yhdistys, jäseniä on noin 
140. Juhlavuotta vietämme 5. HIV-hoitotyönpäivien yhteydessä 
loppukesästä/alkusyksystä. Tavoitteena on järjestää tilaisuus missä uuden opin lisäksi on 
mukavaa yhdessäoloa. 
 
Kansallinen Hiv-asiantuntijaryhmä järjesti lokakuussa tilaisuuden HIV-infektioon 
liittyvistä rikosoikeudellisista asioista, tiedotteessa on Helsingin Sanomissakin 
palstatilaan saaneesta tilaisuudesta kooste. NACS konferenssi raportin löydät myös tästä 
tiedotteesta.  
 
Syksy tuo mukanaan myös sääntömääräisen kokouksen. Tällä kertaa saamme vierailla 
Hiv-tukikeskuksessa, missä kuulemme heidän toiminnastaan. Kokouksen jälkeen 
nautimme yhteisestä illasta illallisella. Kannattaa tulla mukaan. Pääset samalla tuomaan 
ideoita juhlavuoden tapahtumaan. 
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Terveiset NACS 2012-konferenssista 
Marja Pakarinen 

 

 
 

 

NACS (Nordic Association for Clinical Sexology) konferenssi järjestettiin Helsingissä lokakuun 
alussa. Konferenssi kokoaa yhteen Pohjoismaisia seksuaaliterveyden osaajia ja käsittelee sekso-
logian ajankohtaisia aiheita. Konferenssin aiheena tänä vuonna oli ”pleasure and health by edu-
cation, counselling and treatment” eli nautintoa ja terveyttä koulutuksen, ohjauksen ja hoidon 
avulla.  
 
Osallistuin konferenssin lauantai-päivän ohjelmaan. Yksi puhujista oli norjalainen lääkäri ja sek-
sologian professori Eben-Ester Pirelli Benestadin, joka puhui uusista lähestymistavoista seksuaa-
lisen mielihyvän tavoitteluun. Hänen ajatuksia herättävä esityksensä pohjautui omiin kokemuk-
siin seksologina haastavien, muun muassa seksuaalirikoksista tuomittujen, asiakkaiden kanssa. 
Lisäksi päivän lopulla esiteltiin seksuaaliterveyden edistämisen nykytilaa Suomessa. Näitä pu-
heenvuoroja käsittelen tässä kirjoituksessa. 
 
Seksuaalisuus on lahjakkuuden lähde 
 
Pirelli Benestad muistutti, että seksuaalisuus on osa ihmisyyttä ja ihmistä kaikissa muodoissaan, 
eikä se itsessään ole koskaan esimerkiksi sairasta tai pahaa. Seksuaalisuuden toteuttamistavat 
voivat toisaalta olla vahingollisia ihmiselle itselleen tai muille ihmisille. Ammattilaisten väliintu-
lojen pitäisikin suuntautua vahingollisten seksuaalisuuden toteuttamistapojen uudelleen suun-
taamiseen, kuitenkin niin että ihmisen oikeutta seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen nautintoon ei 
estetä. Valitettavan monen ihmisen koko seksuaalisuus kaikkine ulottuvuuksineen paketoidaan 
tiukasti lukkojen taakse silloin, kun sitä diagnosoidaan, medikalisoidaan tai kriminalisoidaan.  
Pirelli Benestad nosti esiin muutamia kysymyksiä, joiden kautta asiakkaan tilannetta ja seksuaa-
lisuuteen liittyviä ongelmia voi lähteä hahmottamaan: Miten joku tapa on kehittynyt, miten se 
on saanut alkunsa, mitä ihminen itse ajattelee seksuaalisuudestaan ja millaisia tunteita tai tun-
temuksia hän seksuaalisuuteen liittää. Keskustelun lisäksi annetaan tietoa seksuaalisuudesta ja 
ohjausta seksuaalisuuden toteuttamiseen. Lähtökohtana on aina ajatus, että seksi ja seksuaali-
suus ovat myönteinen asia ja jokaisella on oikeus nautintoon. 
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Kuva: Richardsen, Tor © Scanpix 
 
Edellä mainitut kysymykset liittyvät seksuaaliterapiaan, mutta niitä voi varmasti soveltaa myös 
HIV-hoitotyöhön liittyvään seksuaaliohjaukseen, esimerkiksi silloin, kun ihmisellä on toistuvasti 
seksiin liittyviä riskitilanteita. Potilaan kanssa voi käydä keskustelua ja yhteistä pohdintaa siitä, 
mitä ihminen itse ajattelee ja tuntee seksuaalisuudestaan ja seksuaalikäyttäytymisestään, mil-
laisia tunteita esimerkiksi suojaamaton seksi herättää, millaisia syitä riskikäyttäytymisen taustal-
la on. Seksuaaliohjauksessa annetaan myös tietoa ja pohditaan yhdessä sitä, miten seksistä voisi 
tehdä turvallisempaa, niin että nautinto säilyisi mukana.   
 
Se miten ja mistä ihminen syttyy seksuaalisesti, vaihtelee valtavasti. Joku eroottinen toiminta 
(esim. suutelu) on yleistä ja silloin se tulkitaan normaaliksi. Toinen seksuaalinen toiminta (esim. 
kiihottuminen ilmapalloista) on harvinaista ja se tulkitaan siksi herkästi epänormaaliksi. Erityi-
sesti harvinaisiin seksuaalisuuden ilmenemismuotoihin liittyviä ongelmia ovat eristyminen, yk-
sinäisyys, häpeä, paljastumisen pelko, empatian puute, vaihtoehtojen puute tai ulkopuolisuu-
den tunne. Tämän tyyppisiä tunteita ja ongelmia voi kokea myös HIV-positiivinen.  
 
Pirelli Benestadtin mukaan jokaisella ihmisellä on seksuaalisuuteen liittyvää lahjakkuutta ja re-
sursseja. Lahjakkuutta on erityisesti niillä, joiden seksuaalisuus on jollain tavalla harvinaislaa-
tuista ja poikkeuksellista. Tämän lahjakkuuden tunnistaminen voi antaa potilaalle uusia voima-
varoja, sen sijaan, että seksuaalisuuttaan joutuisi häpeämään. Seksuaalisuuteen sisältyvää lah-
jakkuutta voi olla esimerkiksi muuntautumiskykyisyys (master of disguise), taito lukea ihmisiä ja 
tunnistaa tunteita, hyvin kehittyneet fantasiat, luovuus ja kekseliäisyys, positiivinen suhtautu-
minen ja voiman saaminen seksuaalisuudesta. 
 
Pirelli Benestadt mainitsi kuuluvuuden tunteen tärkeyden ihmiselle. Se tarkoittaa sitä, että 
muut näkevät sinut samalla tavalla, kuin itse näet itsesi. Kuuluvuuden tunteesta tulee myönteis-
tä silloin, kun tapa nähdä itsensä on myönteinen. Kuuluvuuden tunne näin määriteltynä on 
helppo ymmärtää. Hyvä olo on sellaisten ihmisten parissa, jotka näkevät ja hyväksyvät sinut sel-
laisena kuin olet. Kuuluvuuden tunteen saavuttaminen toisaalta ei ole aivan yksinkertaista. Mil-
laista kuuluvuutta kokee yhteiskunnassamme ihminen, joka joutuu piilottamaan, selittelemään 
tai salailemaan seksuaalisuuttaan? Miten helppo HIV-positiivisen on tuntea kuuluvuutta?  
 
Seksuaaliterveyden edistäminen Suomessa  
 
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma 2007–2011 (STM) on ollut en-
simmäinen kansallinen ohjelma seksuaalisuuteen liittyen Suomessa. Toimintaohjelman toteu-
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tumista on arvioitu vuosina 2009 ja 2011. Arvioinnin tuloksista puhuivat Marjaana Pelkonen se-
kä Katri Ryttyläinen-Korhonen. 
 
Arvioinnin mukaan vuonna 2011 sairaanhoitopiireistä 17/20 tarjosi seksuaaliohjausta tai -
terapiaa. Toteutustavat erosivat, osa hoitajista tarjosi seksuaaliohjausta tai -terapiaa muiden 
töiden ohessa, osalle oli varattu tietyt tunnit vastaanotolle. Valtaosa sairaanhoitopiireistä oli 
myös nimennyt seksuaalisuudesta vastaavan hoitajan, johon voi olla yhteydessä sairaanhoito-
piirin seksuaaliterveysasioihin liittyen. Seksitautien diagnosointiin ja hoitoon oli luotu hoitopo-
lut 12/20 sairaanhoitopiirissä. Vuonna 2011 viisi sairaanhoitopiiriä oli lisännyt seksuaalitervey-
den osaksi toimintasuunnitelmaansa ja kaksi oli aikeissa tehdä näin. Seksuaalineuvonnan taidot 
ovat parantuneet ohjelmakauden aikana ja neuvonnasta on tullut ammatillisempaa. Suomessa 
tarjotaan myös entistä enemmän koulutusta seksuaalisuudesta. Seksologia on tulossa esimer-
kiksi osaksi lääkäreiden koulutusta.  
 
Terveyden edistämisen haasteita tulevina vuosina Suomessa ovat seksuaalinen väkivalta, kau-
pallinen seksi, seksi mainonnassa ja terveyserojen kaventaminen. Terveyserot liittyvät seksuaa-
literveyteen vahvasti, koska huono terveys ja epäterveelliset elintavat kasaantuvat samoille yk-
silöille. Tärkeitä kohderyhmiä ovat lapset ja nuoret, vanhemmat (lapsuuden seksuaalisuus), sek-
suaalivähemmistöt ja haavoittuvat ryhmät. Edelleen työtä on tehtävä seksitautien ehkäisyn ja 
ei-toivottujen raskauksien ehkäisyn parissa. Kulmakivinä seksitautien ehkäisyssä mainittiin kon-
domit, vastuukysymykset, tieto ja säännölliset yleiset kampanjat. HPV-rokote on otettu rokote-
ohjelmaan ja tulee käyttöön vuonna 2013.  
 
Tulevaisuuden haasteina terveydenhuollon organisaatiotasolla on integroida seksuaaliterveys 
muihin terveyden edistämisen ohjelmiin, lisätä yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa, pa-
rantaa tasa-arvoista palvelujen saatavuutta, henkilöstön resurssien lisääminen ja tehtävien pe-
rustaminen seksuaaliterveyden ammattilaisille. Monissa terveydenhuollon toimipisteissä on 
seksuaaliterveyden ammattilaisia, mutta heillä ei ole mahdollisuutta ja resursseja käyttää asian-
tuntijuutta työssään. Seksuaaliterveyspalvelujen järjestämisessä on myös paljon vaihtelua ja 
joissain paikoin palvelut ovat vain tiettyjen potilasryhmien käytössä. Tavoitteena on seksuaali-
terveyden sisällyttäminen sairauksien hoitoon, sekä terveysneuvontaan kaikissa ikäryhmissä ja 
kaikilla tasoilla. Tarvitaan näyttöön perustuvia interventioita, seurantamenetelmiä, tietoa kus-
tannusvaikutuksista ja kansainvälistä tiedonvaihtoa.  
 
  

 

 

 
 
 
 
 
    Kuva. Marja Pakarinen 
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”Onko hivistä kertomatta jättäminen rikos vai ei?” -
seminaari 24.10. 
 
 
Kansallinen Hiv-asiantuntijaryhmä järjesti avoimen  
seminaarin: Onko hivistä kertomatta jättäminen sek-
sikumppanille rikos vai ei? Oikeus- ja terveysnäkö-
kulma hiv-infektioon 
 
Muistiinpanot seminaarista on koostanut Sari Valo-
aho. 
 
Hiv-infektio ja hivin hoito tänä päivänä 
Matti Ristola, dosentti, HUS, HYKS inf.klinikka 
 
Matti Ristola kertoi alkuun hiv-infektion hoitomah-
dollisuuksia nykypäivänä ja sen vaikutuksia mm. tart-
tuvuuteen suojaamattomassa seksissä. Nykyiset yh-
distelmähoidot pystyvät pitämään virusmäärän ve-
ressä hyvin alhaisena. ”Swiss statement”. Jos hiv-PCR 
alle mittauskynnyksen yli 6 kk eikä muita seksitauteja 
ole, niin hiv-tartunnan riski suojaamattomassa yh-
dynnässä olematon.  

 
Miksi varhainen diagnoosi ja varhainen hoito on niin 
tärkeää? 

 Riskinä eivät suuressa mittakaavassa tunnu ole-
vaan hiv-tartunnastaan tietävät hiv-positiiviset 
vaan enemmänkin he, jotka eivät tiedä tartun-
nastaan. Heillä tauti ei ole hoidossa, joten virus-
määrät ovat huomattavasti korkeammat verrat-
tuna heihin, jotka kuuluvat hoidon piiriin. Lisäksi 
tartunnastaan tietämättään he todennäköisem-
min altistavat seksikumppaneita uusille tartun-
noille, koska kuvittelevat olevansa terveitä eivät-
kä välttämättä suojaudu. 

 Varhainen diagnoosi ja varhainen hoito on ennen 
kaikkea tartunnan saaneen oma etu, myös part-
nerin ja yhteisön etu. Tarvitaan edelleen vaikut-
tamistyötä esteiden poistamiseksi hiv-infektion 
varhaiseksi toteamiseksi.  

 
Mikä motivoi hiv-testiin?  

 Oma terveys ja hyvinvointi  

 Puolison/partnerin terveys  

 Yhteisön etu  
 
Mikä estää hiv-testiin menemistä?  

 Stigma ja pelko  

 Mahdolliset taloudelliset menetykset ja pelko 
seuraamuksista esim. työuralla 

 Juridinen asema  

 Uhka henkilökohtaiselle autonomialle  
 
Hiv ja rikosoikeus 
Kimmo Nuotio, rikosoikeuden professori, HY  
 

 Lääketieteellisillä faktoilla suuri merkitys oikeu-
dellisessa prosessissa  

 Kaksi erilaista ajattelutapaa, joiden nähdään ole-
van nyt ristiriidassa: kansanterveydellinen vs. ri-
kosoikeudellinen  

 Ongelmalliseksi laintulkinnan tekee lainopillinen 
näkemys epäsymmetriasta seksitilanteessa hiv-
negatiivisen ja hiv-positiivisen välillä. Ns. yhteisen 
riskinoton tilanteessa painotus tulee aina ns. vaa-
ran lähteelle eli tässä tapauksessa tartunnan kan-
tajalle, joka tietoinen riskistä. 

 ”Oikeustuomioistuimet ja viranomaiset ovat op-
pineet käsittelemään hiv-seksiä rangaistavan te-
kona” (Lainaus Kimmo Nuotion kirjoituksesta) 

 Ei erillistä sääntelyä hiv-tapauksissa vaan sovelle-
taan tavanomaisia henkeä ja terveyttä suojaavia 
säännöksiä.  

 Tällä hetkellä ongelmallista on, että rikosoikeu-
delliset päätökset eivät ole seuranneet aikaansa 
suhteessa hivin lääketieteellisen hoidon kehityk-
sen suhteen.  

 Lisäksi painolastina vaikuttavat aiemmat pelotta-
vat uutisoinnit hiv-infektiosta yhdistettynä tahal-
leen tartuttajiin ja jotkut raiskaustapaukset. Nä-
mä aiheuttavat ylidramatisointia asiassa ja vai-
kuttavat myös tavallisten kansalaisten mieliku-
viin. 

 Toisaalta myöskään tuomioistuimissa ei olla ken-
ties riittävän tietoisia taudin luonteesta ja uusista 
hoitomenetelmistä ja niiden vaikutuksista mm. 
tarttuvuuteen. Vastuuseen joutuvat useimmiten 
he, jotka ovat jo hoidon piirissä.  

 
Mitä toimenpiteitä asian korjaamiseksi:  

 Rikosoikeudelliset opit tulisi päivittää  

 Tuomioistuimissa tulisi muuttaa laintulkintaa ja 
rikosoikeuden sisällä on mahdollisuus tehdä vaa-
dittavia tulkintoja.  
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 Tarvitaan enemmän lääketieteellistä vahvistusta 
ja asiantuntemusta tuomioistuimien tueksi hiv-
tapausten oikeusprosesseihin.  

 
Is HIV a Crime 
Matthew Weait, Professor of Law and Policy 
School of Law, Birkbeck College 
 

 Riskin olemassaolo kaikkialla – emme voi tietää 
toisen statusta ilman testiä 

 Ongelmallista rikosoikeuden näkökulmassa on 
sen mahdollinen vaikutus stigman lisäämisen. 
Voidaan pohtia estääkö laki hivin ehkäisytyötä ja 
lisääkö stigmaa?  

 Rikosoikeudessa hiv-tartunnastaan tietoisten ja 
hoidon piiriin kuuluvien asema verrattuna tar-
tunnastaan tietämättömien asemaan suojaamat-
toman seksin tilanteessa on ongelmallinen. Tosi-

asiassa hoidon piiriin kuulumattomat tartunnas-
taan tietämättömät ovat kuitenkin suurin riski.  

 
 

Kysymyksiä ja pohdintaa:  

 Eikö seksissä ole kuitenkin kyse molempien vas-
tuusta suojautua?  

 Tuottaako rikosoikeudellinen hallinta haittaa 
kansanterveydelliselle ajattelulle?  

 Mitä tapahtuisi, jos rikosoikeuteen tulisi jokin 
poikkeussäännös hiv-tapauksiin liittyen. Aihees-
ta käytiin jonkin verran keskustelua ja ehkä 
päällimmäiseksi jäi se ajatus, että se pikemmin-
kin vahvistaisi stigmaa. 
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Tiedätkö faktat? 
 

 

 

 

 

 

Mitä jos se olisit sinä? 

Maailmassa on yli 34 miljoonaa hiv-positiivista, joista 2,5 miljoonaa on lapsia. Suuri osa tartunnan 

saaneista elää eteläisessä Afrikassa ja Aasiassa. Hiviä on kaikkialla maailmassa ja tartunnan saaneita 

elää kaikissa maanosissa. Eri maiden sisällä hivin esiintyvyys vaihtelee maantieteellisesti paljon. 

Suomessa hiv-tartunnan saaneita on noin kolme tuhatta. Suomessa hiv-tartunnan saanut elää lääke-

hoidon avulla lähes normaalia elämää, voi käydä töissä, opiskella, matkustaa ja perustaa perheen. 

Suomessa noin 20 hiv-positiivista äitiä synnyttää vuosittain terveen lapsen. Kun hiv-tartunta on ollut 

tiedossa ennen lapsen syntymää, ei kukaan vauvoista ole saanut tartuntaa. Varhainen hivin toteami-

nen on tärkeää oman ja muiden terveyden kannalta missä elämänvaiheessa tahansa. Hiviä voi hoitaa. 

Hiv koskettaa lähes jokaista suomalaista. Voit kohdata hiv-tartunnan saaneen työssäsi tai naapurus-

tossasi, olla itse tartunnan saanut tai hänen läheisensä. Kenelle itse kertoisit tartunnastasi? Mitä ajat-

telisit läheisestäsi, joka on saanut hiv-tartunnan? Hiv tarttuu samalla tavalla kuin muutkin veri- ja 

seksiteitse tarttuvat taudit. Hiv-positiivisuus ei ole este työn tekemiselle, harrastamiselle, kavereiden 

kanssa hengaamiselle tai rakastamiselle. Hiv-tartunta tuo tartunnan saaneen elämään haasteita, jotka 

liittyvät omaan terveyteen ja sen säilyttämiseen sekä toimimiseen yhteiskunnassa ja sosiaalisissa suh-

teissa yhdenvertaisesti. 

Maailman aids-päivänä 1.12.2012 järjestetään ensimmäistä kertaa ilmainen tapahtuma Tavas-

tialla. Tapahtumassa esiintyvät Duo, Jyrise ja Gracias sekä Dylan. Konsertin lisäksi erilaisia pelejä, 

joiden avulla lisäät seksuaaliterveysosaamistasi. Ohjelmaa juontaa Jani Toivola. 

Tapahtumaan on vapaapääsy. K-14. Ovet avataan klo 12 ja kestää 4 tuntia. 

Lisää infoa ja tarkemman ohjelman löydät facebookista.  

Tapahtuman järjestää Maailman aids-päivän toimikunta. www.maailmanaidspaiva.fi 

 Hivin pääasiallinen tartuntatapa Suomessa on SEKSI 

 Kondomi on paras suojautumiskeino. 

 Hiv ei näy päällepäin, VAIN testi kertoo 

 Käytä kondomia, jos et voi olla varma, onko kumppanillasi jokin seksi-

tauti. 

 Rohkaistu ja hakeudu testiin. 

 Hiv ei tartu arkitilanteissa tai hyttysen pistosta 

 Ota faktat haltuun. 

http://www.maailmanaidspaiva.fi/
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 Maailman aids-päivän tapahtuma 1.12.2012 

Maailman aids-päivän aikaan on tarkoitus lisätä ihmisten tietoutta ja ymmärrystä hivistä, tuoda esiin 

hiv-tartunnan saaneiden kannalta tärkeitä asioita ja/tai ottaa kantaa epidemian leviämisen ehkäisyyn. 

Hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä kanssa voit keskustella esimerkiksi siitä, miten hiv-

infektioon suhtautuminen on muuttunut viime vuosien aikana, onko muutosta muiden tai omissa 

asenteissa tapahtunut? Mikä olisi ihannetila hiv-tartunnan saaneiden elämässä yhteiskunnassamme ja 

mitä pitäisi tapahtua, että siihen ihannetilaan päästäisiin? Ajatuksia voi vaihtaa myös siitä, mitä Maa-

ilman aids-päivä merkitsee hiv-tartunnan saaneelle ja hänen läheisilleen.   

Ennaltaehkäisevässä terveydenhoitotyössä voit kiinnittää erityistä huomiota hiv-testin puheeksi otta-

miseen asiakkaan kanssa. Ohjaa asiakasta, anna tietoa hivin tartuntatavoista ja keskustele mahdolli-

sesta tartuntatilanteesta. Hiv-testiin pääsy ja testin tarjoaminen on tärkeää yksilön hoidon kannalta ja 

uusien hiv-tartuntojen ennaltaehkäisemiseksi. Maailman aids-päivään voit osallistua omassa työssäsi, 

työyhteisössäsi ja vapaa-ajallasi monella eri tavalla. Millä tahansa pienelläkin teolla mahdollistat muu-

tosta parempaan! 

Maria Mönttinen ja Annu Voutilainen, Hiv-tukikeskus 

 
 

 
 
 

  

http://www.facebook.com/pages/Maailman-aids-p%C3%A4iv%C3%A4n-tapahtuma-1122012/292665860842513?ref=stream
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NAINEN JA HIV-INFEKTIO –SYMPOSIUM 

NAISTENKLINIKALLA 
 
Hyvä lääkäri ja hoitaja, 
meillä on ilo kutsua sinut koulutustilaisuuteen. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä tietoa 
hiv-positiivisen naisen gynekologiseen hoitoon, seurantaan ja synnytykseen liittyen. 
Tämä koulutus järjestetään yhteistyössä Naistenklinikan, Lasten ja nuorten sairaalan, 
Auroran sairaalan ja Abbottin kanssa. 
 
Aika: Maanantaina 3.12.2012 klo 12.00–15.00 
Paikka: Naistenklinikka, Seth Wichmann sali 
Haartmaninkatu 2, Helsinki 
 
Ohjelma:  
 
12.00 Tilaisuuden avaus 
Ylilääkäri Mika Nuutila, HYKS Naistenklinikka 
 
12.10 Hiv-infektio tänään 
Infektiolääkäri Jussi Sutinen, HYKS Auroran sairaala 
 
12.40 Hiv-infektoituneen potilaan ehkäisy ja gynekologinen seuranta 
Dosentti Oskari Heikinheimo, HYKS Kätilöopiston sairaala 
 
13.10 Kahvitauko 
 
13.30 Hiv-infektoituneen potilaan raskaus ja synnytys 
Infektiolääkäri Inka Aho, HYKS Auroran sairaala ja 
Erikoislääkäri Marja Kaijomaa, HYKS Naistenklinikka 
 
14.00 Hiv-infektio ja vastasyntyneen hoito 
Dosentti Eeva Salo, HYKS Lasten ja nuorten sairaala 
 
14.30 Keskustelua 
 
14.45 Abbottin puheenvuoro 
Medical Advisor Samuli Hirsjärvi, Abbott 
 
15.00 Tilaisuus päättyy 

 
Lämpimästi tervetuloa! 
Kirjaudu sisään ja ilmoittaudu: www.registerforevent.net 
Event Name: HIVINFEKTIO, Password: HIVINFEKTIOHEL 
 
Tilaisuuden järjestämistä tukee Abbott.      FIN/585/ 
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4. HIV-HOITOTYÖN PÄIVÄT 26.–27.8. 2012  
 

Järjestyksessään neljännet HIV-hoitotyönpäivät pidettiin elokuussa. Osanottajia oli mukavasti 
eri puolilta Suomea. Päivien palaute rohkaisee jatkamaan perinnettä. 35 osanottajaa jätti pa-
lautteen. Kokonaisarvio päivien onnistumisesta (asteikolla 1-5) oli 4,3. Ennakkoinfoa päivistä oli 
annettu riittävästi (ka 4,2). Kokoushotelli Rantapuiston sijaintia moitittiin, mutta tila koettiin 
toimivaksi (ka 4,3), samoin kokoustarjoilut ja majoitus saivat yli nelosen arvosanan (4,2) 
 

Parasta päivissä oli: 
- luennot, kaikkia luennoitsijoita kehuttiin 
- verkostoituminen, tutustuminen uusiin ihmisiin, rento ilmapiiri, osallistuvia osanottajia 
- tietojen päivitys, mm. Hiv-lääkeluento 
- tietoisuus siitä, miten paljon on Suomessa vielä ennakkoluuloja ja – asenteita Hiviin liittyen 
- luennot saatiin mukaan muistitikulla 
- vihdoinkin muun Suomen kommentti alueensa tilanteesta 
- uutta tietoa 
- käytännönläheisyys 
 
Olisin toivonut: 
- tietoa myös muista hiv- koulutuksista 
- case- tapauksia 
- ei ryhmätöitä 
- laajemmalta alueelta hoitajia mukaan 
- Hiv- työn ennaltaehkäisevä puoli 
- uutta kokouspaikkaa: mihin olisi helpompi tulla 
        Esa Rintala (kuva Marja Pakarinen) 

Seuraavaan koulutukseen: 
- homo-/ biseksuaalisuus, seksuaalineuvonta 
-Hiviin liittyvät sairaudet ja niiden hoitokeinot 
- maahanmuuttajat 
- ikääntyvät Hiv-tartunnan saaneet esim kotisairaanhoidon kannalta 
- asenteet ja arvomaailman käsittelyä 
- potilas esimerkkejä 
- lääkehoidosta, ruokavaliosta ja verikokeista tietoa 
 
Ruusut ja risut: 
- kaivattiin kokouspaikan muutosta 
- ryhmätöitä kehuttiin / osa ei kaipaa niitä lainkaan 
- päivien hyvää ilmapiiriä kehuttiin 
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HIV-HOITOTYÖHÖN PEREHDYTTÄMISEN KÄYTÄNTÖJÄ 
HIV-hoitotyön päivien yhtenä keskeisenä teemana tänä vuonna oli perehdyttäminen ja pereh-
tyminen HIV-hoitotyöhön. Tavoitteena oli keskustella ja jakaa kokemuksia erilaisista, hyviksi ha-
vaituista perehdyttämisen käytännöistä ja jakaa työvälineitä perehdyttämisen ja perehtymisen 
tueksi.  
 
HIV-hoitotyö vaatii monipuolista asioiden hallintaa 
Perehdyttämistä koskevassa ryhmätehtävässä keskusteltiin ensiksi siitä, millaiset asiat hoitajan 
on hallittava, jotta voi vastata itsenäisesti HIV-hoitotyöstä. Keskeisiksi asioiksi nousivat perus-
tiedot infektiosta, millainen sairaus HIV on, miten tarttuu, perustiedot opportunistisista infekti-
oista ja mitkä ovat lääkityksen perusteet. Hallittavina asioina mainittiin myös tiedonhakutaidot 
ja oikean tiedon löytäminen, tieto turvaseksistä ja seksuaalisuudesta, ymmärrys immuunipuo-
lustuksen toiminnasta ja hygieniasta, itsehoito ja ohjaus terveellisissä elintavoissa, järjestötoi-
mijoiden tunteminen (osaa ohjata mm. vertaistuen pariin), kriisityön perusteet, lainsäädäntö 
(tartuntatautilaki).    
 
Perehdytysmateriaaleja 
 
Eri yksiköissä ja eri puolilla Suomea käytössä olevat perehdytysmateriaalit olivat melko saman-
tyyppisiä. Materiaaleista tärkeimpiä olivat HIV-hoitotyön käsikirja (ladattavissa pdf-muodossa 
www.shas.fi -sivuilta) ja erilaiset Internet-sivut, kuten www.hivtukikeskus.fi ja 
www.positiiviset.fi, sekä antiretroviraalisen hoidon ohjeisto (ARVO, www.arvosta.fi). Yksiköissä 
oli käytössä perehdytyskansioita, jotka sisälsivät muun muassa henkilöstön työnkuvat. Joissain 
yksiköissä oli tehty omia esitteitä perehdytyksen tueksi ja potilaille jaettavaksi. Perehdytysma-
teriaalia saatiin myös lääkeyrityksiltä, jotka jakavat esitteitä ja muuta materiaalia ja voivat tulla 
tarvittaessa paikan päälle kertomaan lääkehoitoon liittyvistä palveluistaan.  
 
HIV-hoitajan arvomaailma 
 
Hoitajan arvomaailma vaikuttaa ja heijastuu vahvasti HIV-hoitotyöhön. Työssä kohdataan poti-
laita erilaisista kulttuureista ja seksuaalivähemmistöistä. HIV on edelleen sairaus, joka herättää 
ympäristössään paljon ennakkoluuloja ja kielteisiä asenteita. HIV-hoitotyöhön perehtyvän hoi-
tajan arvoista tai työyhteisön arvomaailmasta käydään melko vähän tietoista ja suunnitelmallis-
ta keskustelua. Useammin arvoihin liittyvät asiat tulevat esiin epävirallisissa keskusteluissa ja 
arkisissa tilanteissa. Asenteisiin liittyviä hankaliakin tilanteita voidaan käsitellä helpommin 
huumorin avulla. Joissain yksiköissä arvoihin liittyvät asiat otetaan esiin myös tulokeskustelussa 
tai kehityskeskusteluissa. Palaute potilailta toimii myös yhtenä arviointimittarina. 
 
 
Perehdyttämisen edellytyksiä ja käytäntöjä 
 
Edellytyksenä perehtymisen toteutumiselle nähtiin halu jakaa tietoa ja kiinnostus uusiin asioi-
hin, sekä yhteisesti sovitut suuret linjat, jotka helpottavat perehtymistä suuressa yksikössä. 
Työyhteisöissä on runsaasti hiljaista tietoa, jonka jakaminen uusille työntekijöille olisi tärkeää. 
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Itse tekemällä oppii parhaiten. Useissa yksiköissä on käytössä työpari, mentorointi tai saattaen 
vaihto, jossa kokeneempi työntekijä työskentelee jonkin aikaa yhdessä uuden työntekijän kans-
sa. Aluksi uudella työntekijällä on vähemmän työtä, jolloin perehtymiselle annetaan aikaa. Uu-
delle työntekijälle on myös nimetty perehdyttäjä, joka on pyydettäessä apuna ja jolta voi kysyä 
neuvoa. Osastonhoitajan rooli on varmistaa perehdyttämisen ja perehtymisen onnistuminen 
kyselemällä työntekijöiltä ja uudelta hoitajalta, miten perehtyminen sujuu. Perehdytysvaiheessa 
oleva työntekijä näkee yksikössä usein sellaisia puutteita, ongelmia tai kehittämiskohteita, joita 
myöhemmin on vaikea huomata. Tämä kannattaa hyödyntää ja rohkaista uutta työntekijää 
tuomaan havaitsemiaan asioita esille.     
 

 
 
 

Hoitotyön asiantuntijaluennoitsijat koulutus-
päivillä 
Ylhäällä vas Tarja Kestilä,  
Ylhäällä oik. Annu Voutilainen 
Vieressä Helena Mäkinen 
 
Kuva. Marja Pakarinen 
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
 
 
Aika: 29.11.2019 klo 17.00 
 
Paikka: Hiv-tukikeskus, Unioninkatu 45 K, 00170 Helsinki 
 
 
Ennen kokousta, klo 17 kuulemme Hiv-tukikeskuksen toiminnasta tä-
nään 
 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan va-

linta 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jä-

senmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet vuodelle 

2013 

7. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö 

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
Kokouksen jälkeen siirrymme illalliselle ravintola  
Kolmeen Kruunuun. SHAS tarjoaa illallisen. 
 
Ilmoittautumiset 21.11. mennessä  
Irene Vainikaiselle s-posti: perhe.vainikainen@welho.com  

 

mailto:perhe.vainikainen@welho.com
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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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Kuva Marja Pakarinen 

 
 
 
 
 
 
 

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


