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Svar på skriftligt spörsmål om fortsatt främjande av sexuell och
reproduktiv hälsa
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 381/2016 rd undertecknat av
riksdagsledamot Satu Hassi /gröna m.f.:
Hur ämnar regeringen säkerställa att det i Finland även i fortsättningen kommer att
finnas en aktör som utvecklar, undersöker, samordnar och informerar om ärenden som
berör sexuell och reproduktiv hälsa och
hur ämnar regeringen säkerställa att medvetenheten om förebyggande av omskärelse av
flickor och kvinnor samt vården av personer som redan omskurits sprids och bevaras
inom hälso- och sjukvården?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Statens produktivitetsprogram, reformen av forskningsinstituten samt de nedskärningar i statens utgifter
som balanseringen av den offentliga ekonomin förutsätter leder till att finansieringen av Institutet för
hälsa och välfärd (THL) reduceras med cirka 25 miljoner euro i statens budget fram till 2019. De senaste
samarbetsförhandlingarna som genomförts på grund av anpassningstrycket avslutades i maj 2016. Målet
var att åstadkomma en inbesparing på 9,8 miljoner euro under perioden 2017–2018. Anpassningarna har
främst gällt specifika funktioner, bland annat funktionerna för främjande av sexuell och reproduktiv hälsa.

Främjandet av sexuell och reproduktiv hälsa fortsätter vid THL som en del av flera funktioner,
bland annat som en del av utvecklandet av mödra- och barnrådgivningsverksamheten och
utvecklandet av skol- och studerandehälsovården samt även inom ramen för förebyggandet av
våld i nära relationer och stödjande av parförhållandet. THL följer även i fortsättningen flera
frågor som berör sexuell och reproduktiv hälsa, bland annat med hjälp av registermaterial och
enkäter. I och med social- och hälsovårdsreformen får THL en intensivare roll i uppföljningen
av befolkningens hälsa och välfärd samt av tjänster, och därtill ska institutet producera
tillförlitlig och aktuell information som betjänar landskapen och tjänsteproducenterna.
Den sexuella och reproduktiva hälsan är en viktig delfaktor i hälsan och välbefinnandet för
människor i alla åldrar. Arbetet för att främja sexuell och reproduktiv hälsa kommer
fortsättningsvis att höra till kommunernas lagstadgade uppgifter som en del av främjandet av
hälsa och välbefinnande. Dessutom ska kommunen se till att de som bor i kommunen har
tillgång till preventivmedelsrådgivning och annan service som främjar den sexuella och
reproduktiva hälsan. Preventivmedelsrådgivning och annan rådgivning om sexuell hälsa ska
ingå i hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna inom ramen för mödra- och
barnrådgivningen samt inom skol- och studerandehälsovården (SRf 338/2011). Dessutom ska
studerandehälsovården inbegripa flera tjänster som främjar den sexuella hälsan.
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Omskärelse av flickor och kvinnor kränker de mänskliga rättigheterna och har en negativ
inverkan på den sexuella och reproduktiva hälsan. Verksamhetsplanen för att förebygga
omskärelse av flickor och kvinnor (SHM) som är riktad till beslutsfattare och yrkesutbildare
personer fortsätter efter att ovan nämnda program avslutats som en del av handlingsprogrammet
för sexuell och reproduktiv hälsa (2014–2020). Dessutom beaktas ämnet i SHM:s åtgärdsplan,
genom vilken man främjar hälsan och välfärden hos invandrare som en del av deras integrering i
kommunerna. Det finns material om förebyggande av omskärelse av flickor och kvinnor på
THL:s webbplats.
Främjandet av den sexuella och reproduktiva hälsan ingår i Programmet för utveckling av barnoch familjetjänster, som är ett av regeringens spetsprojekt. I programmet betonas främjande av
hälsa och välbefinnande samt stärkande av resurser för barn, ungdomar och familjer samt
stödjande av föräldraskap och parförhållandet. Programmet är en del av genomförandet av
konventionen om barnets rättigheter. Med hjälp av programmet minskar man våld och sexuella
trakasserier i närheten av barn eller som riktas mot barn. Tjänsterna utvecklas medvetet så att
familjernas mångfald beaktas, vilket även inbegriper multikulturella familjer och
invandrarfamiljer. Ett att utvecklingsobjekten för programmet är att förnya yrkesutbildade
personers kunskaper. Institutet för hälsa och välfärd deltar i stor utsträckning i genomförandet
av programmet.
Utvecklingsstrukturen inom social- och hälsovården kommer att förändras till följd av socialoch hälsovårdsreformen. Utvecklingsuppgiften ges till varje landskap samt till fem
samarbetsområden. Dessutom måste man skapa samarbetsstrukturer tillsammans med
universitet och yrkeshögskolor i regionen samt med övriga nödvändiga regionala och nationella
aktörer. Man bör inom ramen för dessa samarbetsstrukturer också sörja för forskningen inom
sexuell och reproduktiv hälsa. Främjandet av sexuell och reproduktiv hälsa hör till den helhet
som främjandet av hälsa och välfärd utgör.
Många kommuner och sjukvårdsdistrikt har inom sina områden tagit hand om samordningen
vad gäller främjande av sexuell och reproduktiv hälsa. Den regionala samordningen kommer att
effektiviseras och förenklas tack vare social- och hälsovårdsreformen eftersom ansvaret för att
ordna social- och hälsovårdstjänster kommer att överföras från mer än 300 kommuner till 18
landskap. Med hjälp av handledning kan man säkerställa användningen av enhetliga metoder
och en verksamhet som håller en jämn kvalitet även i fråga om sexuell och reproduktiv hälsa.
Det förs fortsatta förhandlingar med Institutet för hälsa och välfärd i syfte att säkerställa den
nationella samordningen och informeringen.
Helsingfors 15.7.2016
Familje- och omsorgsminister Juha Rehula

