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Hiv-pikatestaus toimipisteissä

• Ilman ajanvarausta Helsingissä
• Hivpointissa Kalasatamassa maanantaisin klo 12-

16 ja torstaisin 14-18
• Positiivisissa Kampissa joka kuun 

viimeinen keskiviikko 16-18, 
muuten ajanvarauksella. Positiivisissa vain 
pikatesti, varmistustesti esim. Hivpointissa.

• Hivpointissa kohderyhmille
• Miehet, joilla on seksiä miesten kanssa
• Maahan muuttaneet
• Matkailijat

• Positiivissa testaus suunnattu kaikille
• Kävijämäärät laskussa

• Koronan vaikutus
• Muut vaikuttavat tekijät



Seksitautiklinikan yhteydessä

• Noin kerran kuukaudessa Hivpointin toimipisteellä 
Kalasatamassa

• Ajanvarauksella (saatavilla myös ilta-aikoja)

• Suunnattu miehille, joilla on seksiä miesten kanssa

• HIVAgAb suoniverinäytteenä

• Palveluun enemmän tulijoita, kuin mitä 
rahoituksen puitteissa voidaan ottaa

• Positiiviset ollut mukana 
toteuttamassa Protukipisteellä kerran kuussa 
tiistaisin seksitauti- ja hiv-testausta seksityötä 
tekeville miehille. Testaukset olleet tauolla 
koronan ajan - käynnistyvät uudelleen ehkä 
syksyllä?



Hiv-kotitesti

• Tilattavissa Pointshoppingista (Hiv-
säätiön ylläpitämä verkkokauppa)
• Myynnissä apteekeissa (sekä 

myymälöissä että verkossa)
• Tiedossa muutamia pikatestillä saatuja 

positiivisia tuloksia
• Eroja maailmalla: Joissain maissa 

ajatellaan olevan viimeinen 
vaihtoehto, kun toisaalla tarjotaan 
ensisijaisena vaihtoehtona.



Muita testaustapahtumia

• Homosauna Voguessa
• Noin 6 kertaa vuodessa
• Yksi testaaja ja 2-4 vapaaehtoista
• Hiv-testaukseen yhdistetty etsivää työtä

• Hiv-pikatestaus prep-neuvonnan 
yhteydessä
• Tulossa testausta Kallion kirkossa 

Prideviikolla
• Tampereella kerran kuussa 

yhteistyössä Sinuiksi ry:n kanssa



Hiv-pikatestaus 
liikkuvassa yksikössä

• Turvaseksipartioinnit itärajalla
• Testauksen lisäksi paikallinen 

medianäkyvyys on tärkeää

• Hiv-pikatestaus ja etsivä työ 
tapaamispaikoilla
• Tapahtumien yhteydessä

• Helsinki Pride
• Maailma kylässä
• Karhupiknik
• Tulossa myös Manse Pride



Miten kehittää hiv-testausta?
• Hiv-hoidon kehittyminen ja tutkimustulokset 

lääkityksen vaikutuksesta hivin tarttuvuuteen 
ovat vähentäneet hiviin liittyvää stigmaa, 
mikä osaltaan vaikuttaa testausaktiivisuuteen 
(erityisesti homomiesten keskuudessa, muut 
eivät ehkä tiedosta asiaa yhtä laajasti).

• Hiv-testi tulisi ottaa samalla kun otetaan 
muita seksitautitestejä ja/tai annetaan 
hepatiittirokotuksia
• Muiden seksitautien testaus ja hepatiitti A ja B 

rokotukset ”sisään heitto tuotteena” hiv-
testaukselle

• Hyviä kokemuksia meiltä ja maailmalta
• Matalankynnyksen testausta ei tule unohtaa

• Esim. pistämällä huumeita käyttävät
• Korona vähentänyt entisestään ilman 

ajanvaravarausta –palveluja
• Haaste haavoittuvassa asemassa oleville!

• Matalan kynnyksen hiv-testaus vs. 
testauskynnyksen madaltaminen
• Esim. anonyymi testaus yksinään ei ole matalan 

kynnyksen testausta vaikka se madaltaakin 
testauskynnystä

• Tulee olla säännöllisesti ja helposti 
saatavilla
• Testausmahdollisuus siellä, missä 

ihmisetkin ovat
• Näkyvyys & hiv-testauksesta 

puhuminen
• Hiv- ja seksitautitestien näytteenotto 

kotona
• Pikatestin voisi ottaa "kuka 

tahansa" (kotitesti)



Kokemuksia maailmalta

• Eurooppalainen hiv ja 
hepatiittitestausviikko
• Tietoisuuden lisääntyminen, 

testausmäärät lisääntyneet ja voitu 
kokeilla jotain muuta/uutta

• Kampanjat mahdollisuus lisätä 
tietoisuutta mm. hoidosta

• Pikatestin hinta haaste
• Hiv-pikatesti pitää viedä sinne, missä 

ihmiset ovat


