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Terveydenhuollon psykologit ry tuo lausuntonaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden

edistämisen toimintaohjelmasta esiin seuraavia kommentteja.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden alueella on nähtävissä uhkatekijöitä, joiden taustalla ovat

kansainväliset yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset.(Toimintaohjelma, 2006)

Väestöliiton laatimassa seksuaaliterveyspoliittisessa ohjelmassa (2006) on kuvattu

seksuaalisuutta psykologisten kehitysteorioiden sekä hyvän kasvun näkökulmasta. Nykyisenä

mediakulttuurin aikana nämä näkökulmat jäävät usein huomioimatta. WHO:n määritelmän

(2002) mukaisesti seksuaaliterveys on seksuaalisuuteen liittyvä fyysisen, emotionaalisen,

psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila; ei pelkästään sairauden, toimintahäiriön tai

raihnaisuuden poissaoloa. Hyvä seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kunnioittavaa

näkökulmaa seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin, samoin kuin halutessaan

mahdollisuuden nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin vapaana

pakottamisesta, riistosta ja väkivallasta. Käsitys seksuaalisuudesta on laaja-alainen ja sisältää

seksuaalisuuden yksilön sisäisenä ominaisuutena sekä sen verkkaisen, portaittaisen

kehityksen. Seksuaalisuuteen liittyvien asioiden tulee kuulua ihmisen ikä- ja kehitysvaiheen

mukaiseen terveyden edistämistoimintaan (neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto,

armeija, työterveydenhuolto, ikääntyvien terveystarkastukset) (Väestöliitto 2006).

Nykyisin mediakynnyksen ylittämiseen tarvitaan yhä suurempaa hätkähdyttämistä.

Seksuaalisuutta käytetään laajasti viestinnän apuna, koska se herättää huomion. Samoin

väkivallan käyttö toimii huomion herättäjänä, usein näitä kahta tehokeinoa yhdistetään. On

erityisryhmiä, jotka tarvitsevat ja ovat oikeutettuja erityissuojeluun, kuten nuoret ja lapset,

mutta media vaikuttanee vahvasti myös aikuisten asenteisiin normalisoimalla tiuhaan

esitettyjä ilmiöitä. Median vaikutuksesta syntyvät usein vääristyneet ylisuorittamisen mallit,

esimerkiksi pornon fantasiamallit ovat kaukana todellisuudesta (Väestöliitto 2006).

� Terveydenhuollon psykologit ry kannattaa Väestöliiton esiin tuoman psykologisen ja

kehitysnäkökulman ottamista huomioon toimintaohjelman kaikilla alueilla. Erityistä

huomiota tulee kiinnittää seksuaaliterveyteen liittyvään asialliseen viestintään ja sen

saatavuuteen. Mediaa tulisi enenevästi käyttää seksuaaliterveyden lisäämiseen ja

tukemiseen. Vääristyneeltä seksuaaliselta viestinnältä suojautumiseen tulee kiinnittää

erityisesti huomiota ja löytää siihen kullekin ikäkaudelle sopivat keinot. Seksuaalisen

kehityksen eri vaiheet ovat herkkiä vaiheita, jotka vaikuttavat kokonaispersoonallisuuden



kehitykseen. Siten yksilöllisen loukkaamattomuuden ja kunnioittamisen periaatteet

seksuaalisuuteen liittyvässä viestinnässä ovat erittäin keskeisiä.

Seksuaalikasvatus sisältyy kaikkeen kasvatus- ja opetustoimintaan varhaiskasvatuksesta

toisen asteen koulutukseen. Eri ammattiryhmät ja  toimialat tekevät yhteistyötä paikallisella,

alueellisella ja valtakunnallisella tasolla siten, että seksuaalikasvatuksella ja –palveluilla on

yhtenäiset tavoitteet ja ne tukevat toisiaan. (Toimintaohjelma 2006)

� Terveydenhuollon psykologit ry korostaa terveystiedon eri osa-alueiden ohella

oppilaiden hyvinvoinnin edistämistä ja terveen kasvun tukea koko kouluyhteisön

toiminnassa. On tärkeää, että lapset ja nuoret saavat opetuksessa rakennusaineksia

psyykkiseen kasvuunsa kohti aikuisuutta. Koulun tulee huomioida ympäröivän

yhteiskunnan ja erityisesti median erotisoituminen sekä antaa lapsille ja nuorille tietoa

esimerkiksi virtuaaliympäristössä uhkaavasta seksuaalisesta väkivallasta. Kouluyhteisön

tulee olla valmis auttamaan seksuaalisen väkivallan uhriksi joutunutta lasta tai nuorta sekä

tukea raskauden keskeytyksen kokeneen nuoren opintoihin palaamista. Oppilas- ja

opiskelijahuollon, erityisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ja psykologi- ja

kuraattoritoiminnan resurssien mitoituksessa tulee tuki tähän auttamistoimintaan turvata.

Seksuaaliterveyteen liittyvät palvelut samoin kuin seksuaali- ja lisääntymisterveyden ohjelmat

ovat painottuneet pääosin naisiin. Kansainvälisissä seksuaaliterveyden edistämisen

dokumenteissa kiinnitetään huomiota miesten osallisuuden lisäämiseen. (Toimintaohjelma

2006)

Kouluterveyskyselyn mukaan suomalaisten nuorten seksuaaliasioiden tietämys on ollut

poikien kohdalla merkitsevästi huonompaa kuin tytöillä (Liinamo 2005). Nuorten miesten

tietämyksen tarve on ollut suuri, mikä on näkynyt esim. Väestöliiton nettipalveluissa.

Seksuaaliterveyteen liittyvät palvelut ja ohjelmat ovat olleet naisvaltaisia ja naisten

näkökulmasta asiaa tarkastelevia. Miesten osallisuuden lisäämiseen on kiinnitetty huomiota

2000-luvun kansainvälisissä seksuaaliterveyden edistämisen dokumenteissa (Kosunen 2006).

On todettu, että ehkäisyn keksiminen antoi naiselle seksuaalisen vapauden, mutta siirsi

samalla vastuu raskauden ehkäisystä naiselle. Miehistä on käytetty nimitystä ”silent partners”.

Teiniraskauksien määrä on ollut nousussa Suomessa 2000-luvulla, mikä suuntaa huomiota

myös miesten seksuaalikasvatukseen. Naisten kohdalla seksuaaliasiat tulevat esiin

terveydenhuollon käyntien yhteydessä useaan kertaan. Miesten kohdalla terveydenhuollon

väylä ei ole käytössä samalla tavalla seksuaaliterveyden kannalta ajatellen. Tietoa etsitään

mediasta ja internetistä, mutta näissä tietokanavissa asiatieto hukkuu yliseksualisoituneeseen

visuaaliseen aineistoon.

� Terveydenhuollon psykologit ry ehdottaa erityistä huomiota kiinnitettävän

miesnäkökulman huomioimiseen kaikilla seksuaaliterveyden alueilla. Mahdollisimman

monissa seksuaaliterveyteen liittyvissä kysymyksissä tulisi naisen neuvonnan ja hoidon

ohella ottaa mukaan hänen partnerinsa (raskaudenehkäisy, raskaudenkeskeytys, synnytys,

gynekologia ym). Siten seksuaaliterveyteen liittyvät asiat vähitellen voivat muuntua

yhteisiksi ja merkittäviksi asioiksi molemmille sukupuolille. Siten myös seksuaalisuuteen

liittyvä vastuullisuus voi parhaiten jakautua molemmille osapuolille.

Seksuaaliterveyden edistämisen väestötason kampanjoiden myönteisistä vaikutuksista on

näyttöä esimerkiksi Hollannista. Nykyisin Suomessa ei ole mitään systemaattista väestölle

suunnattua tiedotusta tai kampanjointia seksuaaliterveysasioista. (Toimintaohjelma 2006)



Seksuaalitietoa tulee tarjota ja integroida muuhun annettavaan tietoon, kun se on aiheellista.

Esim. matkailijoiden neuvonnassa on otettava huomioon seksuaalinen riskikäyttäytyminen.

Työn maailman kansainvälistyminen korostaa erityisesti työterveyshuollon roolia

seksuaalineuvonnan antajana. Usein työterveyshuolto on työikäisen väestön ainoa hoito- ja

neuvontataho.

� Terveydenhuollon psykologit ry ehdottaa kampanjan järjestämistä hälyttävistä

ilmiöistä (esim. klamydia) ja tiedottamisen lisäämistä sekä terveydenhuollossa että

suoraan yleisölle mm. Suomen lähialueiden sukupuolitautien levinneisyyden

nykytilanteesta. Myös työterveyshuollon toimintamalleja seksuaalineuvonnan

tarjoajana on hyvä laajentaa.

Aikaisemmat seksuaalisen hyväksikäytön tai väkivallan kokemukset eivät tule esille

vastaanottotilanteissa, ellei niitä erikseen kysytä. Terveydenhuollon kohtaamisissa asiakas ei

yleensä oma-aloitteisesti kerro historiaansa tai hän ei itsekään tunnista

kokemustensa ja oireilunsa yhteyttä. (Toimintaohjelma 2006)

Honkatukian mukaan 41 % 15-vuotiaista tytöistä on kokenut seksuaalista ahdistelua, heistä 5

% hyvinkin intensiivisenä, 2,9 % on raiskattu, 1,5 % on seksuaalisesti hyväksikäytetty, ja 8

%:lla on insestikokemuksia (Honkatukia 2000). Tiedon puute väestön keskuudessa

seksuaalisen väkivallan vaikutuksista ja merkityksestä on yleistä. Uhrien itsensä

syyllistämisen seurauksia pahentavat myös yleiset uhreja syyllistävät asenteet.

� Terveydenhuollon psykologit ry esittää lisättäväksi terveydenhuollon ja muiden

hoitavien tahojen lisääntyvää aktiivista, kunnioittavaa puheeksi ottamista

seksuaaliterveyden alueen asioista eri yhteyksissä.

Raskauden keskeytysten määrä on viime vuosina ollut lievästi nousussa. Raskauden

keskeytys on viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttunut pääosin polikliiniseksi

lyhythoitoiseksi toiminnaksi. (Toimintaohjelma 2006)

Raskauden keskeytykset ovat nousseet luvuiltaan erityisesti alle 25-vuotiaiden ikäryhmissä

2000-luvulla. Kolmannes heistä olisi halunnut psyykkistä tukea ennen keskeytystä ja

kolmannes keskeytyksen jälkeen. Lyhythoitoisen toiminnan painopisteen lisäännyttyä

kontaktit hoitohenkilökuntaan jäävät vähäisiksi.

� Terveydenhuollon psykologit ry ehdottaa kiinnitettävän erityistä huomiota aktiivisesti

tarjottavaan psyykkiseen tukeen raskauden keskeytyksen yhteydessä, ennen ja jälkeen

raskauden keskeytystoimenpiteen. Mahdollisuutta psyykkisen tuen saamiseen tulee tarjota

raskauden keskeytykseen tuleville ja heidän kumppaneilleen.

Pitkäaikaissairauksiin liittyvää seksuaalineuvontaa on aiemmin ollut tarjolla lähinnä

erityisryhmien kuntoutuksen yhteydessä, kuten selkäydinvammaisten ja MS-potilaiden

kuntoutus. Viime vuosina osa keskussairaaloista on kouluttanut henkilökuntaa urologisten,

gynekologisten, diabetes- ja syöpäpotilaiden seksuaalineuvontaa. (Toimintaohjelma 2006)

� Terveydenhuollon psykologit ry korostaa pitkäaikaissairauden hoidosta vastaavan

lääkärin merkitystä informaation antajana ja erityiskoulutuksen saaneen työntekijän



merkitystä neuvontaan ohjaajana. Sairauksiin liittyvä neuvonta tulee tehdä sairauden

hoitoon liittyvänä oleellisena osana.
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