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Asia: Suomen Gynekologiyhdistyksen kannanotto THL:n SELI{oiminnan lakkauttamisesta 25.8.2016

THL: n SElI-toiminnan supistukset
ïHL:n toiminta seksuaali- ja lisääntymisterveyden alalla on saanut myönteistä
palautetta. Vuoden 2015 alusta lopetetun erillisen yksikön jälkeenkin toiminta on
koettu laadu kkaaksi ja arvostetuksi. Uusin päätös S ELI{oiminnasta luopum isesta sen
nykyisessä laajuudessa ja muodossa ei siis johdu toiminnan merkityksen tai laadun
puutteista. Eri tahojen huoli on ymmärrettävä ja kokonaisuudessaan asia on erittäin
ikävä kuten muidenkin viime kevään yt -neuvottelujen seurauksena supistettavien
toimíntojen osalta on tilanne. THL on aiemmin selvittänyt muun muassa sosiaali- ja
terveysministeriölle ja Suomen Kätilöliitolle ratkaisujen vaikutuksia. Kaikki seksuaalija lisääntymisterveyteen liittyvä työ THL:ssä ei onneksi pääty.
Muutosten taustaa

THL:n budjettirahoitus on vähentynyt merkittävästijohtuen valtion tuottavuusohjelmasta, hallituksen päätöksestä supistaa STM:n hallinnonalan sektoritutkimusta
sekä valtion tutkimuslaitosuudistuksesta. THL:n vuoden 2014 sopeutustoimenpiteillä
toteutettiin noin 15 miljoonan euron säästöt. Vuosina 2017-18 budjettirahoitus
vähenee edelleen 9,8 miljoonalla eurolla.

Ïoiminnan sopeuttaminen on välttämätöntä paitsi niukkenevien resurssien vuoksi
myös siksi, että sillä luodaan edellytyksiä vastata THL:n kohdistuviin uusiin odotuksiin
STM on esittänyt, että THL saa uudenlaisia vastuita paitsi sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen toimeenpanovaiheessa myös pysyvämmin palvelujärjestelmän
ohjauksessa, seurannassa ja arvioinnissa sekä tiedolla johtamisen tukemisessa.
Toukokuussa päättyneiden yt-neuvottelujen tuloksena THL:n säästöt toteutetaan
paitsi henkilöstövähennyksillä myös rakenteellisilla ja toiminnallisilla muutoksilla sekä
supistamalla toimitilakuluja. Päätökset vaikuttavat kaikkiaan 220 henkilön
palvelussuhteisiin. lrtisanottavien määrä on 94 ja vähintään 37 työntekijäåi siirtyy
eläkkeelle. Lisäksivähintään 89 määräaikaista palvelussuhdetta päättyy kuluvan
vuoden aikana ja osa-aikaisia yhteisvirkoja lopetetaan.
Kaikkiaan THL on joutunut ja joutuu supistamaan toimintojaan lyhyessä ajassa yli 30
prosenttia. Näillä ratkaisuilla on väistämättä haitallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia ja
ne vaativat myös laajemmalti toimintojen uudelleen järjestelyjä.

SELI{oiminta

THL:n hyvinvointiosastolla seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntemusta
käytetään jatkossa laajemmin lapsi- ja perhepalvelujen kehittämiseen. Lapsi- ja
perhepalvelujen muutosohjelma -kärkihankkeessa mallinnetaan perhekeskusten
palvelukokonaisuutta sekä kehitetäåin tietopohjaa lasten ja perheiden terveyden,
hyvinvoinnin ja palvelujen seuraamiseksija arvioimiseksi. THL jatkaa siten työtä
äitiysneuvolapalvelujen kehittämiseksi, imetyksen edistämiseksija tietopohjan
keh ittäm iseksi vauvaikäisistä lapsista.
Samoin kouluterveyskyselyä jatketaan ja laajennetaan myös alakouluikäisiin
Seksuaaliterveyden kysymykset ovat jatkossakin tärkeä osa kyselyn sisältöä
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Aiemmin erillisen verkostokirjeen ja aihesivuston sisältöjä integroidaan lapsi- ja
perhepalvelujen ympärillä toimivien verkostojen ja sivuston tiedotukseen.
THL jatkaa työtä myös lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi, minkä osana
seksuaalisen väkivallan ehkäisy ja uhrien auttaminen ovat työlistalla. Tyttojen ja
naisten ympärileikkauksen teema sisältyy väkivallan ehkäisytyöhön.
Paljon arvokasta kyetään siis säilyttämään, vaikka THL luopuu SEL|-toiminnasta sen
nykymuodossa ja laajuudessa. Toivomme, että tämä on omiaan vähentämään
Suomen Gynekologiyhdistyksen kannanottoon sisältyviä huolia seksuaali- ja
lisääntymisterveystyön tulevaisuudesta.
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