
VERKKO-VINKKI 2018

MITÄ, MISSÄ JA KENELLE?

TN-PÄIVÄT 2018- PROJEKTIKOORDINAATTORI JUHA SEDERGREN



VERKKO-VINKKI -HANKE: LÄHTÖKOHDAT

• Toiminnan lähtökohtana puutteet haittojavähentävän materiaalin 

tuottamisessa; Helsingin Vinkin loppumisen jälkeen materiaalintuotanto HV-

näkökulmasta valtakunnallisesti puutteellista/ei organisoitua, merkittävä puute 

terveysneuvontapisteiden neuvontatyössä.

• TOR-verkossa ei ole ollut laajasti muita toimijoita tekemässä 

etsivää/kohtaavaa neuvontatyötä, kohderyhmä kuitenkin kattavasti läsnä.

• Koulutusta haittojavähentävästä työotteesta tarjolla rajatusti, kuitenkin suuria 

muutoksia C-hepatiittihoidoissa ja ”hyvissä käytännöissä” 

haittojavähentävässä työssä ympäri maailmaa.



VERKKO-VINKKI -HANKE: RAKENTEET

• STM:n tartuntatautien valvonnan määrärahoista rahoitettua, vuodeksi kerrallaan 

(kolmen vuoden hanke). Hanke aloitti toimintansa 15.3.2018. 

• 1,3 työntekijää (Lokakuusta lähtien 1,4 Moikka Outi ☺)

• Riskiryhmässä olevien päihteidenkäyttäjien tartuntatautien ehkäisy ja neuvonta 

haittojavähentävällä työotteella. Ylläpidetyt verkkosivustot: www.vinkki.info ja 

www.seonveressa.fi, facebook-kanava yhdistetty Huumehaittahankkeen sivulle

• Materiaalintuotanto haittojavähentävästä näkökulmasta.

• Etsivä päihdetyö sähköisissä ympäristöissä: Päihdelinkki, neuvonta-chat

verkkosivustoilla, TOR-verkko (Torilauta). 

http://www.vinkki.info/
http://www.seonveressa.fi/


VERKKO-VINKKI -HANKE: TUOTOKSET

• ”Turvallisempaa pistämistä” ja ”Kun tulee ongelmia” esitteet, kieliversiot Englanti, Viro, Ruotsi, 

Somalinkieli (tulee 2019)

• Kahdenkeskinen chat www.vinkki.info-sivustolla ja www.seonveressa.fi sivustolla, seonveressa-

sivustolle oma youtube-kanava

• Oma ”keskustelualue” /tt (Lanka) Torilauta-palvelussa, oma trippikoodi (tunnistenimi) 

palvelussa. Yhteistyö Torilaudan ylläpidon kanssa erittäin sujuvaa.

• Asiakkaalla mahdollisuus keskustella PGP-kryptauksen kautta ”kahdenkesken” työntekijän 

kanssa, muut eivät näe viestien sisältöä

• Wickr-sovelluksen käyttäjätunnukset ”VinkkiJuha” ja ”VinkkiJuho”

http://www.vinkki.info-sivustolla/
http://www.seonveressa.fi/


VERKKO-VINKKI -HANKE: TUOTOKSET



VERKKO-VINKKI -HANKE :TUOTOKSET

• Hiv ja hepatiittiasiantuntijaryhmän (THL) ja HCV-hoitopolkutyöryhmän (THL) 

varajäsenyys

• Materiaalintuotanto C-hepatiitista (toteutettu opinnäytetyönä Laurea-

ammattioppilaitoksen kanssa) julkaistu marraskuun alussa (Kieliversiot 2019)

• Hanke-esite, suunnattu pääosin ammattilaisille

• Koulutukset terveysneuvontapisteiden työntekijöille ja vapaaehtoisille/vertaisille 

haittojavähentävästä työotteesta ja turvallisemmasta pistämisestä





TULOKSIA 
NEUVONTATYÖSTÄ

• /tt ketju avattiin 21.6.2018, ensimmäisen vuorokauden 

aikana ketjuun tuli kymmeniä viestejä ja wickr sovellukseen 

molemmille työntekijöillä useita yhteydenottoja

• 1.11. mennessä /tt ketjussa 171 viestiä ja asiakkaiden 

suoria yhteydenottoja (käytyjä neuvontakeskusteluita) 112 

kpl.

• n. 40% yhteydenotoista Wickr-sovelluksen kautta, suosituin 

yhteydenottotapa

• Ammattilaisten yhteydenottotavat perinteisempiä 

(sähköposti)



TULOKSIA



PALAUTETTA

• Palaute neuvontatyöstä ollut erittäin positiivista, palautteiden keskiarvo asteikolla 1-5 on 

4,81. Kaikki palautteen antajat suosittelisivat neuvontapalvelua läheisilleen (100% 

palautteesta)

• ” Tosi hienoa että jaksatte ajatella meitä ”roskaväkeäkin” jotka syistä tai toisista on joutunut 

tälle tielle... Teette oikeasti hienoa työtä. Arvostan palveluitanne, kiitos kaikesta.”

• ”Tämä on kyllä hieno juttu, että saa kerranki ammattilaiselta kysellä kaikkea REHELLISESTI. 

Nykyään jos oot rehellinen lääkärille, saat vain ongelmia kun kirjoittavat heti päihteiden 

käytön kantaan ja oot valmiiksi loppuelämäsi narkkari seuraavilla käynneillä.”

• Palautteen antamisessa ongelma, palautetta keräävä järjestelmä käyttää javascriptiä eikä 

sitä saa pois päältä. Torilaudan tietoturvasta hyvin perillä olevat kirjoittajat antoivat 

välittömästi palautetta.



TULOKSIA 
MATERIAALIN-

TUOTANNOSTA

• Materiaalia jaettu 1.11.2018 yli 4000 kpl

• Tavoitteena vuodelle 2018 6000, ylittyy helposti

• Jatketaan materiaalin jakamista ja tuottamista myös 

seuraavalla hankekaudella 2019, tavoitteena saada 

esitteet kaikkiin TN-pisteisiin

• Kaikki esitteet myös tilattavissa omakustanteisesti Verkko-

vinkin käyttämältä painotalolta Copy-set tai 

vaihtoehtoisesti haluamaltaan painotalolta, paino-pdf:t

avoimessa käytössä kunhan niihin ei tehdä muutoksia.



TULOKSIA



PALAUTETTA

• ”Paikkaa niitä puutteita, joita terveysneuvontatyön kilpailutus ko. palvelukentällä aiheutti. 

Pitää esillä haittoja vähentävän työn tärkeyttä. Jakaa informaatiota ja toimii asiantuntijana.”

• ”Asiakkaamme ovat kokeneet Oppaat pistämiseen liittyen kattavammiksi ja paremmiksi kuin 

aikaisempien vuosien. Asiakkaamme ovat antaneet erittäin hyvää palautetta oppaista ja he 

ovat lukeneet niitä klinikallamme aktiivisesti.”

• ”Julkaisuja kuvailtiin selkeiksi, helppolukuisiksi ja tärkeiksi. Monet asiakkaat malttoivat selata 

vihot ihan loppuun asti, mitä aika harvoin tapahtuu. Yksi nuori asiakas myös totesi, että "voi 

kun olisi saanut tämän luettavakseen jo muutama vuosi sitten, niin olisi vältytty monelta 

asialta".”



TULOKSIA KOULUTUKSISTA

• Koulutuksia pidetty ammattilaisille ja vapaaehtoisille/vertaistoimijoille 

yhteensä 6kpl. Koulutukset keskittyneet pääosin haittojenvähentämisen 

perusteisiin ja turvallisempaan pistämiseen. Vuonna 2019 painotetaan 

enemmän C-hepatiittia ja uusia (mahtavia) hoitopolkuja ja hoitokäytäntöjä

• Koulutuksiin osallistunut yli 40 työntekijää ja/tai vertaistoimijaa, koulutuksia 

tehty ainoastaan syyskaudella

• Pyritään alueelliseen kattavuuteen 2019 ja 2020 (riippuu rahoituksesta)



PALAUTETTA 
KOULUTUKSISTA

• Pitkästä aikaa 

koulutuspäivä, jossa 

puhuttiin koko ajan 

oikeaa ja 

ajankohtaista asiaa. 

Sain paljon uutta 

potkua omaan 

työhön. Kiitos.



HAASTEET JA TULEVAISUUS

• Uhkana rahoituksen jatkumiseen liittyvät pelot/haasteet

• Uhkana resurssien riittämättömyys (riippuvainen rahoituksesta)

• Toiveina neuvontatyön laajennus ja turvaaminen

• Toiveina materiaalintuotannon ja jakamisen lisääminen

• Toiveena hepatiittistrategian jalkautumisen vahvistaminen ja konkreettinen tuki 

mahdollisille aktiivikäyttäjien c-hepatiittihoidoille TN-pisteissä (ryhmien 

järjestäminen, koulutus, neuvonta)



KIITOS!

Sorry for the long post, sorry for no potato


