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Ihmisoikeusjärjestö Artikla 3 ry:n kannanotto OmaTahto2020-
kansalaisaloitteeseen

Olemme iloisia, että OmaTahto2020-kansalaisaloite on avannut keskustelun aborttilain uudistamisesta
ja herättänyt lisääntyvää kiinnostusta tätä tärkeää aihetta kohtaan. Toivomme, että aloitteen 
herättämä keskustelu antaa alkusysäyksen kehitykselle, jossa aborttilakia uskalletaan alkaa 
tarkastella kriittisesti ja lakia päädytään päivittämään niin raskaana olevien kuin syntymättömien 
lastenkin ihmisoikeuksia kunnioittavaan suuntaan.

Tässä aloitteessa on kuitenkin varsin isoja ongelmia. Sen esittämät muutokset eivät korjaisi nykylain 
epäkohtia, vaan aiheuttaisivat uusia ongelmia. Aloite esittää huomattavia sellaisiakin lainmuutoksia, 
joita ei ole aloitteen perusteluissa edes mainittu ja jotka avaisivat ovet erilaisille raskaana olevien 
henkilöiden ja syntymättömien lasten oikeuksia loukkaaville väärinkäytöksille. Samanaikaisesti aloite 
siirtäisi ilman perusteluja uuteen aborttilakiin sellaisiakin nykyisen aborttilain kohtia, joiden osalta 
laki ehdottomasti tarvitsisi päivitystä. Kokonaisuudessaan aloitteen läpimeno olisi askel taaksepäin 
niin lasten kuin raskaana olevien ihmistenkin oikeuksien kannalta.

Aloitteen keskeiset ongelmat

1. Aloite laillistaisi sikiön sukupuolen perusteella tehtävät abortit.

Aloite mahdollistaisi raskauden keskeyttämisen mistä syystä tahansa 12. raskausviikkoon asti (ks. ehdotetun 
lain  1 §). Abortin saaminen on jo nykyisin mahdollista mistä tahansa naisen elämäntilanteeseen liittyvästä 
syystä, mutta abortin suorittaminen syntymättömän lapsen ominaisuuksien perusteella on nykyisin sallittua 
vain sairauden tai vamman ollessa kysymyksessä (ks. nykyisen lain 1 §). Tämä aloite avaisi ovet sikiön 
"väärän" sukupuolen perusteella tehtäville aborteille.

Sukupuolen perusteella tehtävät abortit ovat maailmanlaajuisesti merkittävä ihmisoikeusongelma. On 
arvioitu, että vuosien 1980 ja 2010 välillä yli 30 miljoonaa tyttölasta on jäänyt syntymättä johtuen syntymää 
edeltävästä syrjinnästä, ja yli miljoona tyttösikiötä abortoidaan edelleen joka vuosi sukupuolensa takia.1 
Toisin kuin usein luullaan, näitä abortteja ei tapahdu pelkästään Kiinassa ja Intiassa, vaan vähäisemmässä 
määrin myös useissa Euroopan maissa.2 Ruotsissakin on tehty abortteja sikiön sukupuolen perusteella.3 

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on tuominnut sikiön sukupuolen perusteella 
tehtävät abortit ja peräänkuuluttanut lainsäädännöllisiä toimia näiden aborttien torjumiseksi.4

Sikiön sukupuolen perusteella tehtävät abortit ovat sukupuoleen perustuvan syrjinnän muoto, jota emme 
kaipaa Suomeen. Näiden aborttien laillistaminen lähettäisi täysin väärän viestin tyttösikiöiden ihmisarvosta. 
Sikiön sukupuolen selvittäminen on nykyisin mahdollista NIPT-testin avulla raskausviikosta 10 alkaen5 , 
joten on olemassa todellinen mahdollisuus, että näitä abortteja alettaisiin joissain tapauksissa tehdä 10-
12 raskausviikon ikäisille sikiöille.Vaikka ongelmasta tuskin tulisi Suomessa kovin laajamittaista, jokainen 
tällainen abortti olisi yksi liian paljon.

Sukupuoleen perustuvien aborttien laillistaminen olisi myös ristiriitaista ottaen huomioon, että 
hedelmöityshoitolaki kieltää alkioiden valikoimisen sukupuolen perusteella, ellei valikoinnin syynä ole 
pyrkimys estää vakavan sairauden periytyminen (ks. Laki hedelmöityshoidoista 5 §). Toisin sanoen tämän 
aloitteen läpimenon jälkeen reilun sadan solun kokoisen alkion tuhoaminen sukupuolen perusteella olisi 
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kiellettyä, mutta haukottelevan6, lapsivettä nieleskelevän7 ja kosketukseen reagoivan8 sikiön abortoiminen 
olisi samasta syystä sallittua. On vaikea perustella, miksi muutaman päivän ikäisellä alkiolla pitäisi olla 
oikeus suojaan sukupuoleen perustuvalta syrjinnältä, mutta 12 raskausviikon ikäisellä sikiöllä ei tulisi 
olla tätä oikeutta.

Ehdotettua muutosta on perusteltu raskaana olevan itsemääräämisoikeudella. Mitä tulee raskaana olevan 
elämäntilanteen perusteella tehtäviin abortteihin, raskaana olevalla on jo nyt täysi päätösvalta 
raskauden jatkamisesta tai keskeyttämisestä 12. raskausviikkoon asti – nykylain 1 § on muotoiltu siten, 
että se kattaa kaikki elämäntilanteen perusteella tehtävät abortit. "Itsemääräämisoikeus" vahvistuisi siis 
tosiasiallisesti lähinnä sikiön ominaisuuksien, käytännössä sukupuolen perusteella tehtävien aborttien osalta. 
Voidaan kyseenalaistaa, miksi kenenkään "itsemääräämisoikeuteen" pitäisi sisältyä oikeus lopettaa 
tyttösikiön elämä alkuunsa "väärän" sukupuolen perusteella.

2. Aloite ei turvaisi aborttia harkitsevan oikeutta asianmukaiseen neuvontaan ja 
tukeen ja riittävään harkinta-aikaan. Erityistä tukea tarvitsevien tyttöjen, naisten ja 
transihmisten tunnistaminen ja auttaminen muuttuisi entistä vaikeammaksi.

Aloitetta on perusteltu aborttipotilaiden huonoilla kokemuksilla siitä, että lääkäri on kohdellut heitä 
nöyryyttävästi ja arvostellut heidän päätöstään. Onkin tärkeää, että aborttia hakeva saa asiallista ja 
kunnioittavaa kohtelua. Tämä aloite ei kuitenkaan esitä sellaisia lainmuutoksia, joilla olisi oleellista 
vaikutusta tähän asiaan. Pelkkä raskaana olevan kanssa keskustelevien lääkärien määrän vähentäminen ja 
lain muuttaminen siten, ettei abortin perusteista tarvitsisi keskustella, tuskin toisi merkittävää muutosta. 
Aborttiin päätyneet ovat kuvanneet esimerkkejä syyllistävästä suhtautumisesta niin 
lausunnonantajalääkärien, abortin suorittajalääkärien kuin sellaistenkin henkilökuntaan kuuluvien taholta, 
joilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta keskustella abortin syistä potilaan kanssa.9–10 Ei siis ole syytä olettaa, 
että tämä aloite poistaisi ongelmaa.

On myös naisia, joilla on kielteisiä kokemuksia siitä, että lääkäri on tyrkyttänyt heille aborttia vastoin heidän 
tahtoaan tai suhtautunut aborttiasiaan kevyesti kuin kyseessä olisi luomenpoisto tunnistamatta naisen tarvetta
saada keskustella päätöksestään, eri vaihtoehdoista ja taustalla olevasta elämäntilanteesta.11–13 Aloite ei estäisi
näitäkään tilanteita. Päinvastoin: aloitteen esittämä lain vaatimus "tutkimusten jälkeen välittömästi" 
annettavista lääkemääräyksistä sekä se, ettei abortin perusteista tarvitsisi lain mukaan lainkaan keskustella ja 
että tällainen keskustelu esitetään "nöyryyttävänä" aloitteen perusteluissa, viestisi ammattilaisille, ettei 
päätöksen taustalla olevista syistä ole syytä jäädä keskustelemaan. Käytännössä monet vaikeassa 
raskaustilanteessa olevat ihmiset jäisivät entistä enemmän yksin ja ilman tarvitsemaansa tukea.

Eniten muutos satuttaisi niitä tyttöjä, naisia ja transihmisiä, jotka hakevat aborttia esimerkiksi 
väkivaltaisen kumppanin, hyväksikäyttäjän tai ihmiskauppiaan painostamina tai vaikeista 
olosuhteista ja puutteellisesta tuesta johtuvan hetkellisen epätoivon vallassa, vaikka he tosiasiassa 
tahtoisivat pitää lapsen. Mikäli abortin perusteista ei enää tarvitsisi keskustella ja abortin voisi vain 
suorittaa yhden lääkäritapaamisen perusteella, näiden ihmisten tunnistaminen ja auttaminen 
muuttuisi entistäkin vaikeammaksi. Nykytilanteessa abortin syiden pitäisi tulla puheeksi jo ensimmäisen 
lääkäritapaamisen yhteydessä. Jos tässä vaiheessa tulisi ilmi, että potilas on vaikkapa parisuhdeväkivallan tai 
ihmiskaupan uhri ja jos lääkäri osaisi kertoa hänelle mahdollisuuksista saada apua tilanteeseensa, potilaalle 
jäisi edes vähän harkinta-aikaa miettiä, miten hän tahtoo asiassa edetä – eihän aborttia normaalistikaan 
suoritettaisi heti ensimmäisellä käyntikerralla. Aloitteen esittämä laki taas merkitsisi, ettei yhdenkään 
ammattilaisen tarvitsisi edes kysyä raskaana olevalta abortin hakemisen syytä ennen abortin suorittamista. 
Silloinkin, kun ammattilainen kysyisi sitä, potilaan kynnys kertoa tilanteestaan tai pyytää lisää harkinta-aikaa
olisi entistäkin korkeampi, kun yleisenä käytäntönä olisi, että abortti suoritetaan saman tien – asia, josta 
potilasta mahdollisesti aborttiin painostava henkilökin olisi todennäköisesti tietoinen.

On esitetty, että jo lain potilaan asemasta ja oikeuksista pitäisi turvata aborttia hakevan potilaan oikeus 
asianmukaiseen tukeen, neuvontaan ja tiedon saantiin abortin vaikutuksista ja vaihtoehdoista ja ettei 
aborttilakiin siis tarvitsisi kirjata mitään tähän liittyen. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, ettei pelkkä laki 
potilaan asemasta ja oikeuksista ole tähänkään asti riittänyt turvaamaan potilaan oikeuksien 
toteutumista tässä asiassa. Toki monia hyviäkin kokemuksia on. Sen, saako aborttia hakeva henkilö 
asianmukaista neuvontaa ja tukea kohtaamiltaan ammattilaisilta vai ei, ei kuitenkaan pitäisi olla 
sattumasta kiinni.
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Katsomme, että tässä aloitteessa esitettyjen muutosten sijaan olisi syytä harkita seuraavia muutoksia 
raskaana olevien potilaiden oikeuksien vahvistamiseksi:

• Aborttia harkitseville tarjottavaa keskusteluapua tulisi lisätä ja kehittää. Tilanteissa, joissa 
abortin hakemisen syy on sosiaalinen eikä lääketieteellinen, voitaisiin pohtia, olisiko velvollisuus 
abortin syiden kartoittamiseen syytä siirtää satunnaiselta terveyskeskuslääkäriltä vaikkapa erityisesti
vaikeassa raskaustilanteessa olevien ja aborttia harkitsevien neuvontaan perehtyneelle 
terveydenhoitajalle tai sosiaalihuollon ammattilaiselle. Tämä ammattilainen voisi kartoittaa 
aborttipyynnön taustalla olevia syitä ja raskaana olevan tuen tarvetta. Lakiin voitaisiin lisätä pykälä, 
jossa todettaisiin, että tämän ammattilaisen on lisäksi annettava raskaana olevalle tietoa raskauden 
keskeyttämisen merkityksestä, vaikutuksista ja vaihtoehdoista sekä niistä sosiaalipalveluista ja
taloudellisista tukitoimista, jotka ovat hänen ja lapsen käytettävissä, mikäli raskaana oleva 
päättäisi jatkaa raskautta, sekä autettava raskaana olevaa tekemään asiassa perusteellisesti 
harkittu ratkaisu. Tälle keskustelulle tulisi varata riittävästi aikaa, raskaana olevan saapuessa 
tapaamiseen saattajan kanssa raskaana olevan kanssa tulisi keskustella myös ilman saattajan 
läsnäoloa ja tulkin ollessa tarpeen tulisi käyttää raskaana olevalle tuntematonta ammattitulkkia, 
tarvittaessa raskaana olevalle tulisi taata mahdollisuus useampaankin tukikeskusteluun, ja ennen 
raskaudenkeskeytyksen suorittamista tulisi olla lakisääteinen harkinta-aika.

Lapsensa adoptioon antamista harkitsevien vanhempien kohdalla säädökset neuvonnasta ja harkinta-
ajasta on jo kirjattu lakiin (ks. Adoptiolaki 2 luku 15 § ja 4 luku 24 §). On itsestäänselvyys, että jos 
vastasyntyneen vauvan äiti tulee kertomaan sosiaalityöntekijälle päätyneensä siihen, että vauvan 
antaminen adoptioon on paras ratkaisu, olisi väärin sosiaalityöntekijältä vain ottaa vauva äidiltä 
muutaman minuutin keskustelun perusteella – tai ilman yhtään mitään keskustelua – ja sijoittaa se 
adoptioperheeseen ilman minkäänlaista harkinta-aikaa. Miksi aborttia harkitseva vanhempi ei 
tarvitsisi tukea, tietoa ja mahdollisuutta harkita päätöstään rauhassa siinä missä lapsensa 
adoptioon antamista harkitsevakin?

Toki moni niin adoptioon kuin aborttiinkin päätyvä on jo pohtinut ratkaisuaan ennen ammattilaisen 
puheille hakeutumista, mutta se ei poista neuvonnan ja harkinta-ajan tarvetta. Luonnollisestikaan 
kaikki raskaana olevat eivät ole sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia eivätkä siis ole välttämättä 
perillä esimerkiksi abortin vaikutuksista tai lapsiperheille saatavilla olevista tukitoimista. Osa tekee 
päätöksensä voimakkaan järkytyksen ja tunnemyrskyn vallassa ja kokee jälkikäteen, että olisi 
tarvinnut enemmän keskusteluapua tai tietoa mahdollisuuksista selviytyä raskauden jatkamisesta.13–14

Niin adoption kuin abortinkin kohdalla päätöksen seuraukset ovat peruuttamattomia ja 
potentiaalisesti hyvin traumaattisia niille äideille, jotka kokevat jälkikäteen, ettei heille annettu
päätöstä edeltävästi riittävää tietoa ja tukea informoidun päätöksen mahdollistamiseksi. 
Aborttia harkitsevien ohjaaminen erityisesti näiden potilaiden tukemiseen ja neuvontaan 
perehtyneille ammattilaisille ja riittävästä neuvonnasta ja harkinta-ajasta säätäminen lailla ehkäisisi 
kokemuksia, joissa raskaana oleva on kokenut tulleensa painostetuksi suuntaan tai toiseen 
henkilökunnan toimesta tai on kokenut saaneensa puutteellista tai harhaanjohtavaa tietoa tai 
joutuneensa tekemään ratkaisun kiireessä.

• Vaikeassa raskaustilanteessa olevan oikeutta konkreettiseen ja psyykkiseen tukeen tulisi 
vahvistaa. Lastensuojelulaki vaatii turvaamaan perheen toimeentulon ja asumisen, jos nämä ovat 
oleellisia syitä lastensuojelun tarpeeseen: yhteiskunnan ei tule lain mukaan erottaa lasta perheestään 
huostaanoton kautta, jos tämä olisi estettävissä vaikkapa taloudellisella tuella (ks. Lastensuojelulaki 
7 luku 35 §). Katsomme, ettei yhteiskunnan myöskään tule tarjota syntymättömän lapsen 
abortoimista ensisijaisena "ratkaisuna" vanhemman sosiaalisiin tai psyykkisiin ongelmiin silloin, kun
abortin harkitseminen johtuu lähinnä siitä, että yhteiskunta on epäonnistunut todellisen avun 
tarjoamisessa näistä ongelmista kärsivälle raskaana olevalle.

Vaikeassa raskaustilanteessa olevien ihmisten oikeuksien vahvistamiseksi lakiin voisi lisätä 
esimerkiksi seuraavanlaisen pykälän: “Mikäli keskeytystoive tai keskeytyksen harkitseminen johtuu 
oleelliselta osin riittämättömästä toimeentulosta tai syntyvää lasta ajatellen puutteellisista 
asumisoloista tai asunnon puuttumisesta, kunnan on viivytyksettä järjestettävä riittävä taloudellinen 
tuki sekä korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto, mikäli
raskaana oleva päätyy jatkamaan raskautta. Mikäli keskeytystoive tai keskeytyksen harkitseminen 
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johtuu oleelliselta osin mielenterveyden ongelmasta, raskaana olevalle on ennen keskeytystä 
järjestettävä mahdollisuus psykologin, psykoterapeutin tai psykiatrin tapaamiseen sekä tarvittaessa 
jatkohoito. Tapaaminen on järjestettävä viiden päivän kuluessa keskeytyspyynnön esittämisestä.” 
Aborttia harkitsevan neuvonnasta vastaavalla ammattilaisella tulisi olla velvollisuus informoida 
aborttia harkitsevaa näistä oikeuksista.

3. Aloite saattaa lisätä aborttien määrää – ei siksi, että aborttia aidosti tahtovien 
mahdollisuudet saada abortti paranisivat, vaan ei-toivottujen raskauksien määrän 
lisääntymisestä sekä ei-toivottujen aborttien määrän lisääntymisestä johtuen.

Pidämme tutkimusten valossa varsin epäuskottavana OmaTahto2020-kampanjan väitettä, ettei lainmuutos 
lisäisi aborttien määrää. On runsaasti näyttöä siitä, että lainsäädäntö vaikuttaa osaltaan aborttien määrään – 
siinä määrin, että erot saattavat näkyä syntyvyysluvuissa.15–20 On osoitettu, että myös Suomen nykylain 
kaltaiset vähäiset aborttiin liittyvät rajoitukset voivat vähentää aborttien määrää jopa 25 prosenttia 
abortin mistä tahansa syystä mahdollistavaan lainsäädäntöön verrattuna.21 Esimerkiksi Ruotsissa 
aborttien määrä on Suomeen verrattuna kaksinkertainen.22 Tutkimuksissa, joissa aborttilain vaikutus 
aborttilukuihin ei ole ollut havaittavissa, on tyypillisesti sisällytetty samaan tutkimukseen hyvin erilaisia 
valtioita, jotka eivät ole vertailukelpoisia keskenään, huomioimatta sekoittavia tekijöitä kuten ehkäisyn 
saatavuutta, tyttöjen ja naisten mahdollisuutta koulutukseen tai sosiaaliturvan riittävyyttä.

Aidosti aborttia tahtovat raskaana olevat voivat jo nyt saada Suomessa abortin 12. raskausviikolle asti, joten 
tässä suhteessa aloite ei toisi tilanteeseen muutosta. Abortin mahdollistaminen jo ensimmäisen 
terveydenhuollon kontaktin yhteydessä ilman asianmukaista neuvontaa tai harkinta-aikaa kuitenkin johtaisi 
siihen, että abortit todennäköisesti lisääntyisivät niiden raskaana olevien keskuudessa, jotka olisivat 
tosiasiallisesti tahtoneet jatkaa raskauttaan, jos olisivat vain saaneet riittävästi tukea ja tietoa ja edes 
vähän aikaa harkita päätöstään.

Vaikka viime vuosina on tapahtunut paljon kehitystä myönteiseen suuntaan, itselle sopivan ehkäisyn 
saaminen voi edelleen olla osalle ihmisistä selvästi hankalampaa kuin abortin saaminen johtuen vaikkapa 
pitkistä jonoista lähimpään ehkäisyneuvolaan tai ehkäisyn hinnasta. Se, että tässä tilanteessa 
mahdollistettaisiin abortit ilman harkinta-aikaa tai edes abortin syistä keskustelemista, lähettäisi täysin 
väärän viestin ei-toivottujen raskauksien ennaltaehkäisyn merkityksestä. On tutkimusnäyttöä siitä, että 
abortin saamisen helpottaminen saattaa heikentää ihmisten motivaatiota huolehtia luotettavasta 
raskauden ehkäisystä ja näin lisätä seksuaalista riskikäyttäytymistä ja vahinkoraskauksien 
määrää.21,23–28 Nähdäksemme viime vuosien positiivista kehitystä, jossa ei-toivottujen raskauksien ja 
aborttien määrät ovat vähentyneet, ei tule vaarantaa tämänsuuntaisella lainmuutoksella.

Emme siis ajattele, että uusi laki vaikuttaisi abortteja lisäävästi siten, että abortteja tekisivät ihmiset, 
jotka olisivat nykylain aikana joutuneet jatkamaan raskauttaan vastoin tahtoaan – kaikki 
halukkaathan voivat käytännössä jo nyt tehdä abortin 12. raskausviikkoon asti. Sen sijaan 
huolenaiheemme on, että laki saattaa vaikuttaa abortteja lisäävästi, koska abortteja tekisivät ihmiset, 
jotka eivät nykylain aikana ehkä olisi edes olleet ei-toivotusti raskaana tai jotka eivät nykylain aikana 
olisi kokeneet tarvetta aborttiin saadessaan tarvitsemaansa apua ja tukea raskauden jatkamiseen. 
Aloitteen ehdottama laki saattaa siis lisätä tarpeettomia ja ei-toivottuja abortteja ja vaikeuttaa näin 
aborttien määrän vähentämistä.

4. Aloite mahdollistaisi abortin 20. raskausviikkoon asti niin epämääräisin perustein, 
että abortin voisi käytännössä tehdä mistä syystä tahansa.

Aloite laillistaisi abortin Valviran luvalla 20. raskausviikkoon asti "muusta erityisestä syystä"  (ks. ehdotetun 
lain  1 §). Tämä ongelmallisen epämääräinen ilmaisu sisältyy jo nykylain kohtaan "jollei nainen raskaaksi 
saatettaessa ollut täyttänyt seitsemäätoista vuotta tai jos siihen muuten on erityistä syytä", mutta nykyisin 
lain 1 § sentään rajaa sitä, miten laveasti tätä voi tulkita (ks. nykyisen lain 1 § ja 5 §). Ehdotetussa laissa näin
ei enää olisi, vaan käytännössä abortin peruste voisi olla mikä tahansa 20. raskausviikkoon asti.
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Ottaen huomioon lisääntynyt tietomme sikiönkehityksestä, mm. mahdollisuudesta, että jo 12-13 
raskausviikkoa vanhempi sikiö saattaa tuntea kipua29, aborttilain vielä nykyistäkin epämääräisemmäksi 
muuttamisen sijaan peräänkuulutamme keskustelua siitä, onko sosiaalisin perustein tehtävien aborttien 
mahdollistamiselle vielä 12. raskausviikon jälkeenkin enää nykytilanteessa päteviä perusteluja (ks. 
jäljempänä kohta 9, s. 8).

5. Aloite pyrkii siirtämään valtaosan aborteista perusterveydenhuoltoon jättäen 
epäselväksi, keille lääkäreille velvoite kirjoittaa lääkemääräyksiä abortteihin kuuluisi, 
ja esittämättä terveydenhuoltohenkilökunnalle oikeutta kieltäytyä abortteihin 
osallistumisesta vakaumuksellisista syistä. Tämä voisi johtaa merkittäviin ongelmiin ja
jopa potilasturvallisuuden vaarantumiseen.

Aloitteen ehdottaman lain 4 § ja 6 § jättävät avoimeksi, keille lääkäreille velvollisuus kirjoittaa 
lääkemääräyksiä lääkkeellisiin abortteihin jatkossa kuuluisi. Lain voisi tulkita velvoittavan kaikkia julkisen 
puolen lääkäreitä kirjoittamaan lääkemääräyksiä aborttia varten. Jos esimerkiksi kiireisessä päivystyksessä 
ilmenisi yllättäen potilaalle tehdyn verikokeen yhteydessä, että potilas on raskaana, ja potilas sanoisi tämän 
kuultuaan toivovansa aborttia, olisiko kuka tahansa julkisen puolen päivystävä lääkäri velvoitettu ottamaan 
asian hoitaakseen ja kirjoittamaan lääkemääräykset aborttiin keskellä päivystystä? Tämä ei todellakaan 
vahvistaisi potilaan oikeutta asianmukaiseen hoitoon, tukeen ja neuvontaan, päinvastoin.

Julkisessa keskustelussa on ristiriitaisesti väitetty aloitteen vapauttavan aikoja perusterveydenhuoltoon, 
vaikka kansalaisaloitekampanja tähtää lääkkeellisten aborttien siirtämiseen perusterveydenhuoltoon. Mitä 
ilmeisimmin lääkkeellisten aborttien siirtäminen perusterveydenhuollon vastuulle ei vapauttaisi aikoja 
perusterveydenhuoltoon, vaan erikoissairaanhoitoon, ja vaatisi päinvastoin lisäresursseja jo valmiiksi 
resurssipulasta kärsivään perusterveydenhuoltoon. Pyrkimys siirtää abortit perusterveydenhuoltoon 
yhdistettynä siihen, ettei aloite ehdota terveydenhuoltohenkilökunnalle oikeutta kieltäytyä abortteihin 
osallistumisesta, voisi johtaa merkittäviin ongelmiin.

Toisin kuin useimmissa EU-maissa, Suomessa ei tähän asti ole säädetty lailla terveydenhuoltohenkilökunnan 
oikeudesta kieltäytyä abortteihin osallistumisesta vakaumuksellisista syistä. Käytännöt ovat tästä johtuen 
muotoutuneet kirjaviksi ja jokseenkin epäjohdonmukaisiksi. Tosiasiallinen käytäntö on ollut, että 
terveyskeskuslääkäreillä on yleensä oikeus kieltäytyä aborttilähetteiden kirjoittamisesta, ja aborttiasiassa 
terveysasemalle yhteyttä ottava potilas ohjataan lähetettä varten lääkärille, jonka vakaumus ei estä lähetteen 
kirjoittamista. Sairaalalla työskentelevien gynekologiaan erikoistuvien lääkärien taas on vakaumuksesta 
riippumatta vaadittu suorittavan abortteja. Valmistuneiden gynekologien, kätilöiden ja sairaanhoitajien osalta 
tilanne on vaihdellut työpaikasta ja esimiehestä riippuen.

Jos suurin osa aborteista siirtyisi perusterveydenhuoltoon, olisi pohdittava, ketkä lääkkeellisistä aborteista 
vastaisivat siellä. Jos tähän voitaisiin pakottaa kuka tahansa perusterveydenhuollon lääkäri, kuten 
gynekologiaan erikoistuvien kohdalla on tähän saakka toimittu, tämä heikentäisi sekä potilasturvallisuutta 
että perusterveydenhuollon houkuttelevuutta työpaikkana niiden lääkärien silmissä, jotka eivät tahdo 
omantunnonsyistä suorittaa abortteja (13,5 % lääkäreistä v. 2015 julkaistun kyselytutkimuksen perusteella30, 
ja jos aborttien suorittamista edellytettäisiin ilman harkinta-aikaa tai asianmukaista neuvontaa jopa sikiön 
sukupuolen perusteella, määrä voisi nousta suuremmaksikin). Nykyisin aborttia epäeettisenä pitävät lääkärit 
pääsääntöisesti välttävät gynekologiaan erikoistumista, ja osa on saattanut muuttaa ulkomaille. Vaikkei 
nykyinenkään tilanne ole ongelmaton, ongelmien laajentaminen koskemaan suhteellisen pienen 
gynekologiaan parhaillaan erikoistuvien tai tälle alalle erikoistumista toivovien joukon sijaan 3000–4000 
terveyskeskuslääkäriä31 aiheuttaisi aivan eri mittakaavan ongelmia. Perusterveydenhuollon lääkärivajetta 
tuskin helpottaisi, jos jatkossa vähintään 13,5 % perusterveydenhuollossa työskentelevistä tai sinne 
hakeutumista suunnitelleista lääkäreistä joko hakeutuisi muihin lääkärintöihin tai muuttaisi ulkomaille tämän
asian takia: tämä tarkoittaisi noin viittäsataa lääkäriä vähemmän perusterveydenhuollossa.

On huomioitava, että vain rajallisella osalla perusterveydenhuollon lääkäreistä on riittävä osaaminen ja
välineistö aborttia edeltävän ultraäänitutkimuksen tekemiseen. Asianmukaisesti tehty ultraäänitutkimus 
on välttämätön, jotta abortin voisi toteuttaa turvallisesti: raskauden kesto on määritettävä, ja aborttia 
toivovan mahdollisen ektooppisen raskauden jääminen huomaamatta voi johtaa merkittäviin 
komplikaatioihin32 ja jopa raskaana olevan kuolemaan33. Ektooppisia raskauksia on n. 1,4 % kaikista 
raskauksista.34 Aborttipotilaiden ohjaaminen ammattilaisille, joilla ei ole riittävää osaamista ja välineistöä 
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näiden havaitsemiseen, voisi siis vaarantaa vuosittain yli sadan suomalaisnaisen terveyden ja 
pahimmassa tapauksessa hengen. Lääkärin riittävän asiantuntemuksen merkityksestä kertoo myös 
Ruotsissa sattunut tapaus, jossa noin 13 raskausviikon ikäiseksi luultu syntymätön lapsi päädyttiin 
abortoimaan 30. raskausviikolla lääkärin käytettyä ultraäänitutkimuksessa väärää mitta-asteikkoa.35

Katsomme, että nämä asiat tulisi pohtia läpi huolella ennen lain muuttamista. Jos lailla halutaan 
mahdollistaa aborttien siirtäminen perusterveydenhuoltoon, tulisi olla tiedossa, ketkä siellä nämä abortit 
hoitaisivat. Jos esimerkiksi ajatuksena on, että perusterveydenhuoltoon palkataan gynekologeja hoitamaan 
aborttia hakevat potilaat, tulisi varmistaa, että perusterveydenhuollon yksiköillä on tosiasialliset resurssit 
tähän ja että tähän työhön halukkaita gynekologeja on riittävästi. Kaikkien terveyskeskuslääkärien 
vaatiminen osallistumaan abortteihin ei joka tapauksessa olisi mielekäs eikä turvallinen vaihtoehto, eikä lain 
tule mahdollistaa tätä. Katsomme, että abortteja ei tule siirtää perusterveydenhuoltoon, ellei lailla 
samalla varmisteta, että vain tähän tehtävään asianmukaisesti koulutetuilla lääkäreillä, joiden 
vakaumus sallii aborttien suorittamisen, on oikeus ja velvollisuus osallistua aborttien suorittamiseen – 
muuten potilasturvallisuus olisi uhattuna, perusterveydenhuollon työpaikkojen vetovoima kärsisi ja 
potilaiden huonot kokemukset tuskin ainakaan vähenisivät.

6. Aloite ei muuttaisi itsemääräämisoikeutta tukevaan suuntaan nykylain ongelmallista
2 §:ää, joka mahdollistaa abortin ilman raskaana olevan suostumusta, vaan 
päinvastoin avaisi ovet terveillekin ihmisille suoritettaville pakkoaborteille.

Aloite esittää nykyisen lain 2 §:n ("Jos nainen mielisairauden, vajaamielisyyden tai häiriintyneen 
sieluntoimintansa vuoksi ei kykene esittämään pätevää pyyntöä raskauden keskeyttämiseen, se voidaan 
suorittaa hänen laillisen edustajansa hakemuksesta, jos painavat syyt puoltavat toimenpidettä.") alkuosan 
muuttamista muotoon: "Jos raskaana oleva terveydentilansa tai muun vastaavan syyn vuoksi ei kykene 
esittämään pätevää pyyntöä raskauden keskeyttämiseen..." (ks. ehdotetun lain 2 §). Jää epäselväksi, mitä 
tässä yhteydessä tarkoitetaan "muulla vastaavalla syyllä" ja mikä raskaana olevan terveydentilaan liittymätön
"vastaava" syy olisi sellainen, että se olisi aloitteen tekijöiden mielestä hyväksyttävä syy abortin 
suorittamiselle ilman raskaana olevan suostumusta. Voisiko tätä tulkita niin, että ehdotettu laki hyväksyisi
tietyissä tilanteissa abortin suorittamisen alaikäiselle vanhemman tai muun laillisen edustajan luvalla 
ilman alaikäisen omaa suostumusta? On hälyttävää, jos laki muuttuisi tulkinnanvaraiseksi sen suhteen, 
onko pakkoabortin suorittaminen terveelle raskaana olevalle joissain tilanteissa hyväksyttävää vai ei. Tätä 
muutosta ei perustella mitenkään.

On jo äärimmäisen ongelmallista, että lakimme mahdollistaa abortin suorittamisen ilman raskaana 
olevan suostumusta mielenterveysongelmista kärsivälle tai kehitysvammaiselle ihmiselle. Tämä vie 
ajatukset vuonna 2019 Isoa-Britanniaa järkyttäneeseen tapaukseen, jossa keskivaikeasti kehitysvammainen 
nainen aiottiin tuomioistuimen päätöksellä pakottaa aborttiin 22. raskausviikolla, vaikka nainen itse tahtoi 
jatkaa raskautta. Päätös pyörrettiin tapauksesta nousseen kohun jälkeen ylemmässä oikeusasteessa.36

Raskaana olevan pakottaminen aborttiin on vakava ihmisoikeusloukkaus. Katsomme, että tämä pykälä tulisi
poistaa, tai vähintäänkin pykälään tulisi lisätä tarkennus, jossa todettaisiin selvästi, että riippumatta 
raskaana olevan terveydentilasta tai vammaisuudesta raskauden keskeytystä ei kuitenkaan saa 
suorittaa, mikäli raskaana oleva on ilmaissut tahtovansa jatkaa raskautta tai vastustavansa 
raskaudenkeskeytystä. Niillä haavoittuvaisilla ihmisillä, joihin tätä pykälää potentiaalisesti saatettaisiin 
soveltaa, on erityisen heikot mahdollisuudet puolustautua tai vaatia itselleen oikeutta mahdollisten 
väärinkäytösten tapahtuessa. Lain tulisi siis olla niin selvä, ettei väärinkäytöksiä pääse tapahtumaan.

Pakkoabortti on raskaana olevaan kohdistuvaa kidutusta. Katsomme, että lakiin ei tule jättää 
porsaanreikiä, jotka mahdollistavat haavoittuvaisten ihmisten laillisen kiduttamisen.

7. Aloite sallisi abortin syntymään asti kiireettömissäkin tapauksissa yksittäisen 
lääkärin päätöksellä epämääräisesti määritellyistä terveydellisistä syistä. Tämä 
mahdollistaisi sekä raskaana olevan että syntymättömän lapsen oikeuksia loukkaavat 
väärinkäytökset.

Aloite sallisi nykylaista poiketen abortin suorittamisen raskaana olevan terveyden suojelemiseksi syntymään 
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asti yhden lääkärin päätöksellä myös kiireettömissä tapauksissa, kun nykyisin vaaditaan kahden lääkärin 
päätös, ellei tapaus ole kiireellinen (ks. ehdotetun lain 1 §, vrt. nykyisen lain 1 §, 6 § ja 9 §). Siinä missä 
nykylaki edellyttää "naisen sairautta tai ruumiinvikaa", jos raskaus keskeytetään tällä perusteella 
myöhäisessä vaiheessa raskautta, aloitteessa ei määritellä, miten terveys tulisi tässä yhteydessä tulkita (ks. 
ehdotetun lain 1 §, vrt. nykyisen lain 1 § ja 5 §). Myöskään tätä muutosta ei perustella mitenkään.

Raskaana olevan hengen tai terveyden suojelemiseksi tehtävässä raskaudenkeskeytyksessä on usein kyse 
toivotusta raskaudesta. Ei liene yllättävää, että toivotun raskauden keskeyttäminen lisää riskiä 
keskeytyksen jälkeisille mielenterveysongelmille.37 Voimme vain kuvitella, miltä syntymätöntä lastaan 
rakastavasta äidistä tuntuu kuulla, että ainut keino pelastaa hänen oma henkensä on lopettaa hänen rakkaan 
syntymättömän lapsensa elämä, ja joutua sitten läpikäymään tuskallinen toimenpide, joka riistää häneltä 
hänen vauvansa. Nykykäytäntö, jossa kaksi eri lääkäriä ottaa kiireettömissä tapauksissa kantaa 
keskeytyksen välttämättömyyteen ennen raskaana olevan altistamista tällaiselle traumalle, on 
perusteltu. Mahdollisuus kuulla vielä toisen lääkärin mielipide ja saada kuulla kahden eri ammattilaisen 
suusta, että keskeytys tosiaan on välttämätön, saattaa tehdä asian hyväksymisen helpommaksi raskaana 
olevalle ja ehkäistä mahdollisia perusteettomia syyllisyydentunteita tapahtuneesta. Nämä tilanteet ovat 
harvinaisia, joten resurssien säästön kannalta sillä, ottaako asiaan kantaa yksi vai kaksi lääkäriä, ei ole mitään
merkitystä. Kiireellisissä tapauksissa laki antaa jo nyt lääkärille mahdollisuuden päättää 
raskaudenkeskeytysasiasta tarvittaessa yksinkin naisen hengen tai terveyden ollessa vaarassa.

Nykylakikin sallii teoriassa raskauden keskeyttämisen syntymään asti naisen hengen tai terveyden 
suojelemiseksi, mutta käytännössä raskaudenkeskeytyksiä ei Suomessa tehdä raskauden loppuvaiheissa. 
Modernin lääketieteen piirissä olevista henkilöistä keskusteltaessa ei nykyisin ole olemassa tilanteita, 
joissa raskaana olevalle henkilölle olisi pakko suorittaa abortti hänen henkensä tai terveytensä 
pelastamiseksi 22. raskausviikon jälkeen. On tilanteita, joissa lapsi joudutaan poistamaan äidin kohdusta 
äidin suojelemiseksi, mutta näitä toimenpiteitä ei 22. raskausviikon jälkeen yleensä enää kutsuta aborteiksi 
vaan käynnistetyiksi synnytyksiksi tai keisarileikkauksiksi, ja myös lapsi pyritään näissä tilanteissa 
mahdollisuuksien mukaan pelastamaan.38 Sana "abortti" tarkoittaa raskausviikon 22 jälkeen joko 
syntymättömän lapsen tahallista surmaamista ennen lapsen poistamista kohdusta tai lapsen tahallista 
jättämistä kuolemaan ilman hoitoa sen jälkeen, kun lapsi on saatu ulos kohdusta. Tietenkään tämä ei ole 
välttämätöntä äidin hengen tai terveyden pelastamiseksi – potilaan lapsen tahallinen kaltoinkohtelu tai 
laiminlyönti käynnistetyn synnytyksen yhteydessä ei ole minkään sairauden käypää hoitoa. Ruotsissa äidin 
hengen tai terveyden suojelemiseksi tehtävien aborttien yläraja onkin 22 raskausviikkoa.39 Vaikka 
abortin salliminen syntymään asti tällä perusteella onkin tarpeetonta ja 22 raskausviikon yläraja olisi 
Suomessakin perusteltu, ainakin nykyinen aborttilaki määrittelee suhteellisen selkeästi, mitä terveydellä 
tässä yhteydessä tarkoitetaan, ja edellyttää pääsääntöisesti kahden lääkärin päätöstä asiasta. Väärinkäytösten 
riski on siis vähäinen.

Tämä lainmuutos sen sijaan avaisi ovet väärinkäytöksille. Yksittäinen epäeettinen lääkäri voisi 
esimerkiksi päättää, että hän tulkitsee terveyden tarkoittavan WHO:n määritelmän mukaisesti "täydellistä 
fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaa"40 ja olevansa siis oikeutettu suorittamaan abortteja 
sosiaalisin perustein raskauden loppumetreille asti jokaiselle, joka pystyy maksamaan. Tai pahimmassa 
tapauksessa niillekin, joiden vanhemmat pystyvät maksamaan ja jotka ovat niin nuoria, että uuden lain 2 §:n 
voi ajatella soveltuvan tilanteeseen.

Valtaosa lääkäreistä ei luonnollisesti toimisi noin epäeettisesti, eivätkä tuollaiset laintulkinnat toivottavasti 
menisi läpi oikeudessa. Mutta lain ei pitäisi olla tulkinnanvarainen sen suhteen, onko täysiaikaisen 
syntymättömän lapsen surmaaminen kohtuun tai pakkoabortin suorittaminen alaikäiselle laillista vai 
ei.

8. Aloite poistaisi aborttilaista kaikki rangaistussäädökset

Kaikki aborttilakiin sisältyvät rangaistuksia koskevat pykälät poistuisivat (ks. nykyisen lain 13 § ja 14 §, 
jotka puuttuvat ehdotetusta laista). Tätäkään muutosta ei perustella mitenkään.

Käytännössä raskaana oleva henkilö voisi siis lopettaa tahallisesti syntymättömän lapsensa elämän missä 
vaiheessa raskautta tahansa, mistä syystä tahansa ja miten raa'alla ja tuskallisella tavalla tahansa saamatta 
edes sakkoja.

Myöskään lääkärille valehtelusta ei enää olisi mitään seuraamuksia. Vaikkapa aviomies, joka onnistuisi 19. 
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raskausviikolla viimein painostamaan puolisonsa suostumaan aborttiin sikiön sukupuolen perusteella ja 
valehtelisi sitten vastaanotolla lääkärille puolisonsa tulleen raiskatuksi, jotta lupa aborttiin myönnettäisiin, ei 
olisi syyllistynyt rikokseen.

Katsomme, että rangaistussäädösten poistamiselle ei ole perusteita.

9. Aloite säilyttäisi vanhan lain viikkorajat ennallaan ilman mitään perusteluja, 
ottamatta huomioon sitä kehitystä, jota on tapahtunut mm. tietämyksessämme 
sikiönkehityksestä sekä pikkukeskosten hoidossa.

Aborttilain uudistamisen yhteydessä on perusteltua tarkastella ja tarvittaessa päivittää myös myöhäisten 
aborttien viikkorajoja. Vuosikymmeniä vanhoja viikkorajoja ei nähdäksemme voi vain kopioida uuteen lakiin
ilman perusteluja. Esimerkiksi abortin mahdollistaminen 22. raskausviikon jälkeen raskaana olevan hengen 
tai terveyden suojelemiseksi on lääketieteen kehityksen myötä käynyt ilmeisen tarpeettomaksi (ks. edellä 
kohta 7, s. 7). Myös muut myöhäisten aborttien viikkorajat tulisi arvioida uudelleen.

Paitsi että toisella raskauskolmanneksella tehtyyn aborttiin liittyy varhaiseen aborttiin verrattuna suurempi 
riski abortin jälkeisiin mielenterveysongelmiin37 ja suurempi, noin 30 % riski sille, että lääkkeellisen 
keskeytyksen jälkeen tarvitaan runsaan verenvuodon tai kohdun epätäydellisen tyhjenemisen takia 
kaavintaa41, tiedämme nyt enemmän sikiönkehityksestä kuin silloin, kun nykyisistä viikkorajoista päätettiin. 
Nykytietämyksen mukaan sikiön kipukokemus saattaa olla mahdollinen varhaisemmassa vaiheessa kuin 
aiemmin on ajateltu: esimerkiksi aborttioikeutta kannattava tutkija Stuart Derbyshire, joka on aiemmin 
julkisesti argumentoinut sikiön kivun olevan mahdotonta, totesi toisen asiantuntijan kanssa 
kirjoittamassaan vuonna 2020 julkaistussa artikkelissa, että uuden tiedon valossa sikiön kipukokemus 
saattaa olla mahdollinen jo 12.-13. raskausviikon jälkeen.29 Myös käsitys, että äidille annettava 
kivunlievitys varmistaisi automaattisesti myös sikiön kivuttomuuden, on osoittautunut perusteettomaksi.42 
12. raskausviikon jälkeen tehtävissä raskaudenkeskeytyksissä on siis mahdollista, että toimenpide kohdistuu 
kipua tuntevaan ihmisyksilöön. Huomionarvoista on sekin, että 20 raskausviikon iässä sikiö on vain 
kahdeksan päivää nuorempi kuin maailman nuorimpana syntynyt hengissä selvinnyt keskosvauva.43

Katsomme, että tämän uuden tiedon valossa olisi syytä uudelleenarvioida nykyinen käytäntö sallia 
terveiden äitien terveiden sikiöiden abortoiminen jopa 20. raskausviikolle asti. Näkemyksemme mukaan
abortin mahdollistaminen sosiaalisin perustein 12. raskausviikon jälkeen ei ole perusteltua. Jos abortti 
halutaan edelleen mahdollistaa näinkin myöhään muuten kuin painavista terveydellisistä syistä, se tulisi 
rajata tiettyihin harvinaisiin ja tarkasti määriteltyihin poikkeustapauksiin.

Katsomme myös, että vammaisaborttien 24 raskausviikon viikkorajaa tulisi laskea. Keskosten hoito on 
kehittynyt, ja jopa 22 raskausviikkoa nuorempia keskosia on harvinaisissa tapauksissa selvinnyt hengissä ja 
kasvanut terveiksi lapsiksi.44–46 Esimerkiksi Ruotsissa v. 2014–2016 yhdeksästä ennen 22 raskausviikon ikää 
syntyneestä aktiivista hoitoa saaneesta lapsesta kaksi jäi eloon.47 Nuorin keskoslapsi, jonka kehitystä on 
kuvattu lääketieteellisessä julkaisussa ilmestyneessä tapausselostuksessa, syntyi 21 raskausviikon ja neljän 
päivän iässä ja kehittyi kaksi vuotta myöhemmin ennenaikaisuus huomioiden iänmukaisesti.48 Viime 
marraskuussa otsikoihin nousi Curtis Means, aktiivinen yksivuotias, joka oli selvinnyt hengissä 
synnyttyään 21 raskausviikon ja yhden päivän iässä eli päivää nuorempana kuin maailman siihen asti 
nuorimpana syntynyt eloon jäänyt keskosvauva.43 Vammaisen lapsen voi abortoida jopa kaksi viikkoa ja 
kuusi päivää tätä vanhempana – iässä, jossa suurin osa lapsista selviäisi jo asianmukaisella hoidolla hengissä 
kohdun ulkopuolella47 ja jossa laki on suojannut samanikäistä tervettä syntymätöntä lasta jo lähes kuukauden 
ajan (ks. nykyisen lain 5 § ja 5 a §). Tämä on nähdäksemme selvä ihmisoikeusongelma.

Joskus väitetään, että abortteja tehtäisiin 20. raskausviikon jälkeen vain tilanteissa, joissa lapsen oletetaan 
kuitenkin kuolevan kohtuun tai pian syntymän jälkeen. Valitettavasti tämä ei pidä paikkaansa. Vaikkapa 
suhteellisen tervettä Down-lasta odottaville raskautta jatkamaan päätyneille vanhemmille saatetaan 
terveydenhuollossa ehdotella aborttia vielä syntymättömän lapsen ollessa vain muutaman päivän alle 24 
raskausviikon ikäinen49 – siitä huolimatta, että useimmat ihmiset, joilla on Downin oireyhtymä, elävät 
aktiivista elämää ja kyselytutkimuksissa 97-99 prosenttia näistä ihmisistä kuvaa itse olevansa onnellisia.50–52 
Edes Ruotsissa, jossa aborttilaki on muuten poikkeuksellisen löyhä, lasta ei saa abortoida tällaisin 
perustein 21 raskausviikon ja 6 päivän jälkeen.35,53

Katsomme, että vammaisaborttien korkeinta ylärajaa tulisi laskea vastaamaan terveiden sikiöiden 
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aborttien vastaavaa ylärajaa. Mikäli näin ei haluta tehdä, vähintäänkin yläraja tulisi laskea 21 
raskausviikon (H21+0) kohdalle ottaen huomioon nuorimpien hengissä selvinneiden keskoslasten iän. 
Lisäksi korkeamman ylärajan käyttö tulisi selvästi rajata erityisen vakaviin tapauksiin, joissa lapsella ei olisi 
mahdollisuuksia selviytyä hengissä vauvaiän yli, vaikka raskautta jatkettaisiin ja lapsi saisi syntyä.

Johtopäätökset

Nykyinen aborttilaki on vanhentunut, ja sen uudistaminen on aiheellista. OmaTahto2020-aloitteessa on 
kuitenkin huomattavia ongelmia, ja aloite heikentäisi toteutuessaan niin raskaana olevien kuin 
syntymättömien lastenkin oikeuksia. Katsomme näin ollen, että tämä aloite tulisi hylätä. Sen sijaan olisi 
aiheellista perustaa työryhmä selvittämään tarvetta ja mahdollisuuksia päivittää aborttilakia sekä 
raskaana olevan että syntymättömän lapsen ihmisoikeuksia kunnioittavaan suuntaan.

Ystävällisin terveisin,

Marika Kaksonen
Lääkäri, Artikla 3 ry:n puheenjohtaja
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