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Asia: Suomen Gynekologiyhdistyksen kannanotto THL:n SELI-toiminnan lakkauttamisesta
Suomi elää nyt taloudellisesti alavireistä aikaa, jolloin kustannuksia joudutaan karsimaan ja toimintoja supistamaan monissa organisaatioissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen organisaatiouudistuksessa, joka tuli voimaan tammikuussa 2015 lakkautettiin SELI-yksikkö. Tällöin suunnitelmana oli
kuitenkin jatkaa tätä arvokasta työtä pienemmillä resursseilla, vaikka yksikkö lakkautettiinkin. Kevään 2016 YT-neuvotteluiden yhteydessä on kuitenkin ilmoitettu, että THL lakkauttaa SELItoiminnan. Suomen Gynekologiyhdistys vetoaa nyt vakavasti THL:n päättäjiin tämän suunnitelman
perumiseksi.
SELI on vuosien aikana kehittynyt ja kasvanut korkeatasoiseksi ja luotettavaksi asiantuntijaorganisaatioksi. Se on koordinoinut THL:ssä tehtävää SELI-työtä sekä toiminut kansallisena ja kansainvälisenä yhteistyö- ja koordinaatiotahona. Ongelmatilanteissa SELI:n suosituksia, oppaita ja
ohjeistuksia on tarkistettu niin ammattilaisten kuin kansalaistenkin toimesta. Mm. internetsivuilla
on ollut tarjolla monipuolista tutkimustietoa kiinnostuneiden käyttöön. SELI on verkostokirjeillään
pitänyt terveydenhuollon ammattilaisia, opettajia ja opiskelijoita ajan tasalla koulutusten, julkaisujen ja tutkimushankkeiden sekä kansainvälisesti arvostettujen tilastojen seurannassa. SELI:n verkostoituminen ja näkyvyys sosiaalisessa mediassa on huomattu; SELI:n julkaisemia ajankohtaisia
blogeja lukevat tuhannet ihmiset kautta maan.
Erillismaininnan arvoisia ovat olleet määrävuosin toistettavat kouluterveyskyselyt esim. nuorten
seksuaaliterveyden kehityksen seuraamiseksi. Äitiyshuoltoon liittyvät ohjeistot ovat olleet korvaamaton apu odottaville perheille ja tilastot ammattilaisille neuvoloiden ja synnytyssairaaloiden
toiminnan kehittämisessä. Luotettavien tilastojen varassa on päättäjien ollut helpompi tehdä ratkaisujaan väestön seksuaaliterveyteen vaikuttavissa päätöksissä.
SELI:n internetsivuilla on visiona WHO:n linjausten mukaisesti: ”Seksuaali- ja lisääntymisterveys on
olennainen osa ihmisen terveyttä ja hyvinvointia”. SELI on toiminnallaan toteuttanut kiitettävällä
tavalla näitä pyrkimyksiä. Seksuaalikasvatusta on toteutettu seksuaalisen tasa-arvon ja seksuaalioikeuksien hengessä mm. osallistumalla säännöllisesti kouluterveyspäiville ja järjestämällä erilaisia
verkostoseminaareja. SELI:n keskeistä työtä ovat olleet erilaiset toimintaohjelmat, joista viimeisimpinä voi mainita Tyttöjen ja naisten ympärileikkausten estämisen toimintaohjelman vuosille
2012-2016 sekä Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman vuosille 2014-2020. Ansiokas
julkaisu on tänä keväänä ilmestynyt opas ”Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi.” Nykymaailmassa, jossa monikulttuurisuus ja maahanmuutto lisääntyvät, on

SELIn rooli ja tarve tämän kaltaiselle toiminnalle entisestään korostunut ja tulee pikemminkin vahvistumaan.
Ammattikuntana synnytysopin ja naistentautien erikoislääkärit ovat hoitamassa ja ylläpitämässä
suomalaisten seksuaaliterveyttä. Tarvitsemme arvostamaamme SELI:ä kumppanina tässä työssä.
Vetoammekin THL:n johtoon SELI:n toimintojen säilyttämisen puolesta, vaikka yksikkö onkin lakkautettu. Yhdistyksemme arvostaisi näkemystänne mahdollisuudesta säilyttää SELI-toiminnat.
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