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Terveydenhuollon psykologit ry tuo kannanottonaan esiin seuraavaa:
 
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman päivitetyssä luonnoksessa vuosille 
2014–2020 aiheeseen on paneuduttu laajasti ja yksityiskohtaisesti. Siinä annetaan käytännönläheistä 
tukea ja toimintaohjeita terveyden edistämisen eri osa-alueita toteuttaville ammattilaisille ja 
asiantuntijoille. 

TOIMINTAOHJELMA

Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevaa informaation antamista on luonnoksessa lisätty usealla 
toimintatasolla ja uusia tiedonjakofoorumeita on etsitty. Painopistealueiksi on valittu lapset ja nuoret, 
miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys, monikulttuurisuus ja hyvä synnytyksen hoito. 

Toteamme, että seksuaali- ja lisääntymisterveyden määrittely laajana ja molempia sukupuolia 
koskevana on erittäin kannatettavaa. Parisuhteen esiin nostaminen ja neuvonnan suuntaaminen myös 
miehille on luonnoksessa erityisen arvokasta. Kannatamme varusmiesten ja siviilipalvelusta 
suorittavien seksuaaliterveyden edistämisen lisäämistä kuten ohjelmassa kuvattiin.  

Toimintaohjelmassa korostetaan terveystiedon ja informaation jakamista sekä puheeksi ottoa eri 
tasoilla. Katsomme, että puheeksiottotilanteita tukevaa koulutusta ja ohjausta tulee lisätä kaikissa 
opinnoissa ja täydennyskoulutuksissa. Käytännönläheinen puheeksiottoharjoittelu takaa parhaiten 
terveystiedon siirtymisen tällä intiimillä aihealueella. Työnohjausmahdollisuuksia tulee lisätä ohjausta 
ja neuvontaa tekevien toimijoiden ammatilliseksi tukemiseksi.  

Psykologeina toivomme kiinnitettävän erityistä huomiota niihin seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
alueen tapahtumiin ja tilanteisiin, joissa erityisesti korostuu psyykkisen tuen tarve. Tällöin tuen 
aktiivinen tarjoaminen, tiivis hoidollinen seuranta ja nopeus vaikeutuneeseen tilanteeseen 
puuttumisessa ehkäisevät pitkäaikaisten psyykkisten ongelmien syntymistä.

SEKSUAALIKASVATUS

Kouluterveyskyselyn mukaan seksuaali- ja lisääntymisterveystietämys on heikentynyt kaikilla 
opiskeluasteilla viime vuosina. Terveystietämyksen omaksuminen on monimuotoinen prosessi. 
Nykyisin asiatiedon erottaminen mielipidetiedosta on usein hankaloitunut. Siksi katsomme, että 
asiantuntijoiden rooli on tiedon jakamisessa on äärimmäisen tärkeä. Mietimme muun muassa, 
muotoutuuko vaatimus seksuaaliterveystiedon jakamisesta rippikoulussa isosten kohdalla liian 
kuormittavaksi. Voisiko tässä mieluummin lisätä alueen asiantuntijoiden käyttöä?   

RASKAUTTA EDELTÄVÄ TERVEYS, HOITO JA NEUVONTA

Kannatamme tämän ennalta ehkäisevän alueen vahvistamiseen liittyviä suunnitelmia. Alueen nimeksi 
ehdotamme “Lisääntymisterveyttä edistävä neuvonta ja hoito”, jolloin nimi huomioisi paremmin 
molemmat sukupuolet. Idea perusterveydenhuollon matalan kynnyksen palvelujen kehittämiseen on 
erittäin hyvä, joskin jäimme miettimään sen käytännön toteutumista.   

TAHATON LAPSETTOMUUS

Psyykkisen tuen tarve nousee erityisesti esiin terveyden menettämiseen ja traumaattisiin kokemuksiin 
liittyvissä tapahtumissa. Traumaattinen kokemus voi olla myös “näkymätön”, esimerkiksi tahaton 
lapsettomuus voi herättää syvää ahdistuneisuutta. Myös hedelmöityshoitoihin liittyvä psyykkinen 
kuormittuminen on ilmeistä. Ehdotamme, että näissä tilanteissa aktiivinen avun ja psyykkisen tuen 
tarjoaminen järjestetään tiiviisti hoitopolkuun kuuluvana.



SYNNYTYS JA SYNTYMÄN JÄLKEINEN AIKA

Olemme psykologintyössämme havainneet, ettei synnytysvalmennus aina riittävästi valmenna 
synnytystapahtumaan tai siinä saatava tieto ei kohtaa käytännön tilanteita. Terveydenhoitajien, jotka 
useimmiten vastaavat valmennuksesta, ja kätilöiden näkökulmat synnytystapahtumaan saattavat olla 
erilaiset, mikä voi lisätä synnyttäjän epätietoisuutta. Korostamme, että vahvaan ammatilliseen 
kokemukseen perustuva asiantuntemus valmennuksessa tukee tulevaa synnyttäjää. Lisäksi 
painotamme, että synnyttämään lähdön ohjaukseen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota, jotta se ei 
lisäisi synnyttäjän psyykkistä kuormittumista. Jopa pääkaupunkiseudulla voi tapahtua 
suunnittelemattomia hätäsynnytyksiä, kun ajatus “ovelta” käännyttämisestä pitkittää kotoalähtöä.    

Psykologiselta kannalta on erittäin hyvä ja kannatettava käytäntö, että synnytykseen laaditaan 
suunnitelma ja synnytyksen jälkeen on mahdollista keskustella synnytyskokemuksesta. Synnytyksen 
jälkeisen masennuksen tunnistaminen ja hoitaminen on hyvä esimerkki aktiivisesta tilannereagoinnista.

RASKAUDEN KESKEYTYMINEN JA KESKEYTYS

Toivomme kiinnitettävän enemmän huomiota raskauden keskeytymisten ja keskeyttämisten 
psyykkiseen hoitoon. Näiden psyykkisesti vaikeiden tilanteiden purkamiselle ei helposti löydy kanavia.
Nykyiset toiminta- ja hoitomallit perustuvat paljolti itsehoitoon. Se vaatii henkilökohtaista psyykkistä 
vahvuutta ja mahdollisuutta läheistukeen. Katsomme, että hoidollinen seuranta tulee järjestää tiiviiksi 
ja asiantuntija-avun mahdollisuutta tulee aina tarjota.  

SEKSUAALISUUTTA LOUKKAAVA VÄKIVALTA

Kannatamme uudelleen muotoiltua käsitettä “Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta”. Haluamme 
korostaa, että turvataitojen opettaminen ja omaksuminen tulee kuulua kaikkiin ikäkausiin, ikäkauden 
kehityksen huomioon ottavalla tavalla. Toivomme enemmän huomiota kiinnitettävän erityisesti alle 
kouluikäisten turvataitojen lisäämiseen. Oppimateriaalia siihen on saatavilla esimerkiksi Stakesin 
julkaisusta vuodelta 2005. (Lajunen K ym. 2005. Turvataitoja lapsille- opas.)
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90799/URN_ISBN_978-952-245-796-7.pdf?sequence=1
 
Lisäksi toivoisimme seksuaaliterveyttä vahingoittavasta ja väkivaltaa sisältävästä mediaviestinnästä 
viriävän yhteiskunnallista keskustelua, jolloin muun muassa  suojaikärajojen merkitys 
seksuaalikehityksen tukena hahmottuisi selkeämmin suurelle yleisölle.    
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