
Abortin seuraukset ja riskit naiselle

Abortin välittömät fyysiset vaikutukset ja komplikaatiot

• Yli 90 prosenttia naisista* kokee abortin kivuliaaksi alle 9 raskausviikkoa 
kestäneissä raskauksissa, ja yli puolet tarvitsee kipulääkitystä. Osalla esiintyy 
myös oksentelua ja/tai ripulia.1

• Lääkkeellisen abortin yhteydessä verenvuoto alkaa noin puolella naisista jo 
ensimmäisen lääkkeen jälkeen, toisilla taas vasta toisen lääkkeen jälkeen. Vuoto 
on ensimmäisinä päivinä kuukautisvuotoa runsaampaa ja mukana saattaa olla 
hyytymiä. Verenvuodon ja verihyytymien seassa voi myös nähdä sikiön riippuen 
siitä, missä vaiheessa raskautta abortti tehdään (esimerkiksi 9 raskausviikon 
ikäinen sikiö on jo noin 3 cm pituinen päästä takapuoleen mitattuna ja selvästi 
erotettavissa). Ensimmäisten päivien jälkeen vuoto vähenee. Lääkkeellisen 
abortin jälkeinen verenvuoto voi kestää kuudesta vuorokaudesta kuuteen 
viikkoon. Kirurgisen abortin eli kaavintakeskeytyksen jälkeinen verenvuoto kestää
noin 3-10 vuorokautta.2

• Lääkkeellisen abortin yhteydessä 3-6 prosenttia naisista ja kaavintakeskeytyksen
yhteydessä 2-9 prosenttia naisista tarvitsee antibioottihoitoa abortin aiheuttaman 
infektion tai sen epäilyn takia. Infektioita esiintyy selvästi enemmän, jos 
lääkkeellinen abortti tehdään toisella raskauskolmanneksella.1

• Joskus lääkkeellisen abortin jälkeen joudutaan tekemään kaavinta runsaan 
verenvuodon tai kohdun epätäydellisen tyhjenemisen takia. Näin käy noin 30 
prosentissa toisen raskauskolmanneksen lääkkeellisistä aborteista; varhaisten 
lääkkeellisten aborttien yhteydessä kaavintaan joutuu selvästi harvempi, noin 5 
prosenttia. Kirurgisen abortin jälkeen uusintakaavintaan joutuu kaksi prosenttia 
naisista.1

• Runsas verinen vuoto on kaavintakeskeytyksen tavallisin välitön komplikaatio. 
Muita mahdollisia välittömiä komplikaatioita ovat kohdun seinämän puhkeaminen 
sekä kohdunkaulan vaurio.1

• Kohdun puhkeamisen esiintyvyys kaavinnan yhteydessä on noin 1-4 tapausta 
tuhatta aborttia kohti. Myöhäinen raskauden kesto tai abortin suorittajan 
kokemattomuus lisäävät kohdun puhkeamisen riskiä. Kohdun puhkeaminen voi 
aiheuttaa verenvuodon tai vatsaontelon elinten vaurioitumisen. Vakaviin 
komplikaatioihin johtavat kohdun puhkeamiset ovat kuitenkin harvinaisia.1

• Hyvin harvinaisissa tapauksissa abortti voi johtaa naisen kuolemaan. Syynä voi 
olla abortin aiheuttama vakava infektio, runsas verenvuoto, anestesiaan liittyvä 
komplikaatio tai se, ettei ektooppista eli kohdunulkoista raskautta ole havaittu 
ennen aborttilääkkeiden antamista.1

Abortin vaikutukset myöhempään hedelmällisyyteen ja tuleviin raskauksiin

• Jos abortti sujuu ilman komplikaatioita, se ei vaikuta mahdollisuuksiin tulla 
tulevaisuudessa raskaaksi.2

• Etenkin toistuvat kaavinnat lisäävät kohdun kiinnikkeiden riskiä. Vähäiset 
kiinnikkeet voivat olla oireettomiakin, mutta kiinnikemuodostus voi myös tukkia 
munanjohtimet, kohdun kaulakanavan tai koko kohtuontelon, vaurioittaa kohdun 
limakalvoa ja aiheuttaa syklisiä alavatsakipuja, tahatonta lapsettomuutta tai 



toistuvia keskenmenoja.3

• Abortin komplikaationa pitkään jatkunut tai toistuva kohdun tulehdus voi 
vaurioittaa kohdun limakalvoa ja heikentää mahdollisuuksia tulla uudestaan 
raskaaksi.2

• Kaavintakeskeytys saattaa lisätä etisen istukan riskiä tulevissa raskauksissa.1,4 
Etiseen istukkaan liittyy mm. kohonnut istukan irtoamisen riski.4

• Kaavintakeskeytys saattaa lisätä ennenaikaisen synnytyksen riskiä tulevissa 
raskauksissa.1,5 Tämä puolestaan lisää syntyvän lapsen riskiä menehtyä tai 
vammautua pysyvästi.6 Riski ennenaikaiseen synnytykseen suurenee etenkin, 
jos kaavintakeskeytyksiä on taustalla useita.1,5

• On hyvä muistaa, että hedelmällisyys heikkenee luonnollisestikin ajan mittaan: 
esimerkiksi 31-vuotiaana raskausyrityksen aloittavan naisen mahdollisuudet 
onnistua saamaan elämänsä aikana kaksi lasta (tarvittaessa 
koeputkihedelmöitystä hyödyntäen) ovat keskimäärin 90 prosenttia, kun neljä 
vuotta myöhemmin vastaava todennäköisyys on enää 75 prosenttia.7 Osalla 
naisista abortin jälkeinen tahaton lapsettomuus voi siis liittyä vain luonnolliseen 
hedelmällisyyden heikkenemiseen, ei itse toimenpiteeseen.

Abortin psyykkiset seuraukset

• Abortin psyykkiset seuraukset ovat yksilöllisiä.8 On naisia, jotka eivät koe abortin 
jälkeen lainkaan katumusta tai muita kielteisiä tunteita, naisia, joissa abortti 
herättää ristiriitaisia tunteita, sekä naisia, jotka kokevat abortin äärimmäisen 
traumaattisena ja saattavat katua aborttiaan ja surra siinä menettämäänsä lasta 
vuosien ajan.

• Tyypillisesti ensimmäinen tunne abortin jälkeen on helpotus. Useimmat naiset 
kokevat aborttiin liittyen sekä helpotusta että kielteisiä tunteita, jotka saattavat 
nousta pintaan vasta vuosia myöhemmin.8 Toisaalta on myös naisia, jotka 
kuvaavat abortin alkaneen kaduttaa heti lääkkeen nielemisen jälkeen ja aborttiin 
liittyvien tunteiden olleen alusta asti yksinomaan negatiivisia.

• Haastattelututkimuksissa useimmat aborttiin päätyneet naiset kertovat, etteivät 
kadu päätöstään. Näihin tutkimuksiin osallistuvat naiset edustavat kuitenkin vain 
vähemmistöä kaikista abortin kokeneista naisista, koska tyypillisesti abortin 
läpikäyneet ovat haluttomia osallistumaan näihin tutkimuksiin tai jättävät ne 
kesken.8 Esimerkiksi erääseen tutkimukseen pyydetyistä naisista yli 70 prosenttia
kieltäytyi osallistumasta huolimatta heille tarjotusta rahallisesta palkkiosta, ja 
mukaan aluksi suostuneesta vähemmistöstäkin lähes puolet päätyi 
keskeyttämään tutkimuksen.8 On näyttöä siitä, että tutkimuksiin osallistumisesta 
kieltäytyvien naisten keskuudessa reaktiot aborttiin ovat todennäköisesti 
keskimääräistä kielteisempiä.8 Tämä ei ole yllättävää: ymmärrettävästi aborttiin 
liittyviin tutkimushaastatteluihin osallistuminen voi abortin traumaattisena 
kokeneesta naisesta tuntua raskaalta. Koska aborttikokemuksesta puhuminen 
voi olla hyvin vaikeaa aborttiaan katuvalle naiselle, näiden naisten määrä 
saatetaan herkästi aliarvioida.

• Tutkimusten mukaan abortin kokeneilla naisilla on enemmän 
mielenterveysongelmia verrattuna naisiin, joilla ei ole taustalla 
aborttikokemusta.8,9 Erään arvion mukaan abortin kokeneilla on 81 prosenttia 
muita korkeampi riski mielenterveysongelmiin.9 Siitä, missä määrin nämä 
mielenterveysongelmat johtuvat suoraan abortista ja missä määrin niiden 
taustalla on muita tekijöitä, ei ole tutkijoiden keskuudessa yksimielisyyttä.8 Osan 



naisista kohdalla abortin tiedetään joka tapauksessa myötävaikuttavan 
mielenterveysongelmiin.8

• Norjalaistutkimuksen mukaan abortin kokeneilla naisilla esiintyy keskimääräistä 
enemmän ahdistuneisuutta vielä viisi vuotta abortin jälkeen.10

• Ahdistuneisuuden lisäksi abortin jälkeen voi ilmetä myös lisääntynyttä 
masennusta, päihteiden käyttöä ja jopa itsetuhoisuutta.8,9,11

• Suomalaistutkimuksissa abortin kokeneiden naisten itsemurhariski on todettu 
kaksin- tai kolminkertaiseksi verrattuna valtaväestön itsemurhariskiin ja jopa 
kuusinkertaiseksi verrattuna lapsen synnyttäneiden naisten itsemurhariskiin.12,13 
Näistä tutkimuksista ei ilmene, miten monissa näistä tapauksista abortti oli syy tai
osasyy abortin jälkeiseen itsemurhaan ja miten usein aborttia seuraava 
itsemurha johtui muista syistä. Se, että itsemurhariski on abortin jälkeen selvästi 
kohonnut, kertoo kuitenkin abortin kokeneille naisille tarjottavan psyykkisen tuen 
merkityksestä.

• Tiettyjen riskitekijöiden tiedetään lisäävän todennäköisyyttä abortin jälkeisiin 
mielenterveysongelmiin. Abortin jälkeisten mielenterveysongelmien riski on 
lisääntynyt mm. naisilla
◦ joita on painostettu aborttiin
◦ jotka kokevat raskautensa toivotuksi tai merkitykselliseksi
◦ jotka eivät koe saavansa riittävää tukea
◦ jotka kokevat joutuvansa salailemaan aborttiaan
◦ joilla on aiemmin ollut mielenterveysongelmia
◦ joilla on huono itsetunto ja jotka kokevat hallitsevansa huonosti omaa 

elämäänsä
◦ jotka ovat epävarmoja päätöksestään
◦ joilla on jo taustalla yksi tai useampi aiempi abortti, tai
◦ jotka päätyvät aborttiin ensimmäisen raskauskolmanneksen jälkeen.8

• Abortin jälkeisissä kriiseissä apua on saatavilla: artikla3.fi/mista-saan-apua/apua-
abortin-jalkeen/
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*Puhumme tässä yhteydessä naisista, koska abortin seurauksia ja riskejä koskevissa tutkimuksissa 
tutkittavat ovat valtaosin olleet naisia. Myös alaikäiset tytöt sekä transmiehet ja muunsukupuoliset 
voivat luonnollisesti kokea vastaavia fyysisiä tai psyykkisiä seurauksia abortin jälkeen.
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