
Kehittyvissä maissa jopa 43 prosenttia raskauksista on 
suunnittelemattomia. Tämä tarkoittaa 89 miljoonaa 

suunnittelematonta raskautta joka vuosi. 
Suunnittelemattomat raskaudet ovat yhteydessä lisääntyvään 
köyhyyteen ja naisten heikentyneisiin mahdollisuuksiin päättää 

elämäänsä koskevista valinnoista. 

214 
MILJOONAA 
naista, jotka haluaisivat käyttää 

tehokasta ehkäisyä eivät saa 

tarvitsemaansa tietoa tai välineitä 

sen toteuttamiseksi.

suunnittelemattomista raskauksista 

kehittyvissä maissa koskee naisia, 

jotka haluaisivat käyttää 

nykyaikaista ehkäisyä.  

Ehkäisypalvelujen vieminen 

kehittyville alueille vähentää 

suunnittelemattomia raskauksia 

75 prosentilla.

84 % 

aborttia tehdään vuosittain 

kehitysmaissa. Niistä yli 

puolet on vaarallisia.  

48 MILJOONAA 

naista kärsii vaarallisten aborttien 

aiheuttamista komplikaatioista.  

Kymmeniä tuhansia naisia kuolee 

vaarallisten aborttien seurauksena 

vuosittain.

7 MILJOONAA 

tarkoittaa raskaudenkeskeytystä, 

jonka suorittaa joko nainen itse tai 

ammattitaidoton henkilö käyttäen 

vääriä ja vaarallisia menetelmiä, 

kuten vieraita esineitä, usein 

epähygieenisissä olosuhteissa. 

VAARALLINEN 
ABORTTISYYT 

turvattomaan aborttiin ovat ennen 

kaikkea turvallisten 

aborttimahdollisuuksien 

puuttuminen, puutteet ehkäisyn 

saatavuudessa, abortteja rajoittava 

lainsäädäntö sekä köyhyys.

PÄÄTÖS ABORTISTA 
kuuluu raskaana olevan naisen itsemääräämisoikeuden 

piiriin ja on seksuaali- ja ihmisoikeuskysymys.  

Abortit kieltävä tai niitä tiukasti rajoittava lainsäädäntö 

ei vähennä raskaudenkeskeytyksiä, vaan johtaa niiden 

tekemiseen vaarallissa olosuhteissa. 

TURVALLINEN 
ABORTTI 

ON IHMISOIKEUS 
 



SINÄ PÄÄTÄT 
saavatko naiset päättää kehostaan

1. 2.
on varmistettava, että siellä missä 

abortti on laillista, naisilla on 

tosiasiallinen mahdollisuus 

turvalliseen aborttiin. Pelkkä laki ei 

vielä takaa, että turvallinen abortti 

on käytännössä saatavilla.

Kaikille on oltava tarjolla 

perhesuunnittelupalveluita. 

Ehkäisyn saatavuuden lisäksi on 

huolehdittava laadukkaan 

seksuaalikasvatuksen 

tarjoamisesta. 

3. 4. 
Kansainvälisen yhteisön tulee 

varmistaa, että naisten ja tyttöjen 

terveys ja oikeudet nähdään yhtä 

tärkeinä asioina kuin muutkin 

kehitystavoitteet.

Terveydenhuollonammattilaisten on 

osattava hoitaa vaarallisten 

aborttien aiheuttamat komplikaatiot.

SUOMI ON 
SITOUTUNUT 

MITÄ VOIT 
TEHDÄ 

Edistä seksuaali- ja 

lisääntymisterveyden ja –oikeuksien 

sisällyttämistä kaikkeen 

kehitysyhteistyöhön

Varmista, että Suomi noudattaa 

sitoumuksiaan

Ylläpidä aktiivisesti 

kehityskysymyksiä eduskunnassa

Kestävän kehityksen 

toimintaohjelmaan Agenda2030 

(2015)

Naisten aseman parantamiseen 

tähtäävään Pekingin julistukseen 

(1995)

YK:n Kairon ohjelmaan, joka asettaa 

seksuaaliterveyden ja –oikeudet 

kestävän kehityksen lähtökohdiksi 

(1994)

Paras tapa vähentää abortteja on taata riittävä tieto ja 

välineet suunnittelemattomien raskauksien ehkäisyyn.

ABORTTEJA 
VOIDAAN 

VÄHENTÄÄ
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