
 
 

 

 

Koronaviruksen mahdollinen leviäminen kehittyviin
maihin ja sen vaikutukset kaikista heikoimmassa

asemassa oleviin tulevat olemaan huomattavat. Kun
terveydenhuollon resurssit siirretään vastaamaan taudin
leviämisen ehkäisemistä, rasittaa tämä jo entuudestaan
rajoitettuja seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita.

Mahdollisuus perhesuunnitelupalveluihin, kuten
suunnittelemattomien raskauksien ehkäisyyn, on erittäin

tärkeää myös koronaviruspandemian aikana.

 COVID-19 JA HAAVOITTUVAT RYHMÄT

Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut, sisältäen
turvallisen abortin, ovat välttämättömiä terveyspalveluita
myös koronaviruksen aikana. WHO:n mukaan jo nyt 40 %
kaikista raskauksista on suunnittelemattomia.

Kun resurssit siirretään perusterveydenhuollosta vastaamaan
taudin leviämisen ehkäisemistä, rasittaa tämä jo entuudestaan
rajoitettuja seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita. Tämä lisää
muun muassa äitiyskuolemia.

 

Suurin osa kondomeista ja ehkäisyvalmisteista tuotetaan
Aasiassa. Pandemian seurauksena tehtaat ovat joutuneet
sulkemaan toimintansa. Tämä on johtanut tuotannon ja
toimitusketjun hidastumiseen. Jo nyt esimerkiksi Myanmarissa ja
Mosambikissa on raportoitu vakavasta ehkäisyvälineiden
puutteesta.

Raskauden keskeyttäminen lääkkeiden avulla vähentäisi
terveydenhuollon resurssien ylikuormittumista ja mahdollistaisi
naisen päätösvallan ja oikeuden omaan kehoonsa myös
syrjöseudulla ja kriisin aikaan. Terveysviranomaiset voisivat
yhdistää lääkkeellisen abortin telemedicine-ohjelmiin ja
apteekkiperusteisiin ohjelmiin, mikä vähentäisi naisten tarvetta
hakea abortteja jo ennestään ylikuormittuneista sairaaloista.

Koulujen sulkeminen voi lisätä nuorten raskauksia, kuten
esimerkiksi ebolan aikaan Sierra Leonessa raportoitiin. Koulujen
sulkemisella voi myös olla vaikutuksia nuorten oikeuteen saada
kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta. 

Monissa maissa naiset ja tytöt ovat vastuussa kotitöistä ja
sairaiden hoitamisesta, mikä saattaa altistaa heidät
suurempaan sairastumisriskiin.

Sosiaaliset normit voivat vaikuttaa siihen, että jo valmiiksi
haavoittuvassa asemassa olevat kuten vammaiset, LGBTQ+,
vanhukset, naiset ja tytöt, eivät pääse hakeutumaan hoitoon.
Tämä lisää epätasa-arvoa. 

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan riski kasvaa. On erityisen tärkeä
säilyttää ja lisätä rahoitusta sukupuolistuneen ja seksuaalisen
väkivallan vastaisiin ohjelmiin. 

Sosiaalinen eristäytyminen voi olla haastavaa monessa maassa
ja vain harvan etuoikeus. Pienyrittäjillä ja harmaan talouden
parissa työskentelevillä on harvoin mahdollisuutta eristäytyä kotiin
ilman, että sillä on kohtalokkaita talousvaikutuksia. Suurin osa
heistä on naisia.

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeuksien
toteutuminen kriisin aikana



 

For a list of charities, visit our site!

Learn more at reallygreatsite.com.

EDUSKUNNAN SEKSUAALIOIKEUDET- JA KEHITYSRYHMÄ 
eduseke.wordpress.com

 
Saara Hyrkkö, kansanedustaja (vihr.) & ryhmän puheenjohtaja

 
Liity ryhmään: Elina Korhonen, ryhmän sihteeri, Väestöliitto ry

+358 50 514 8827 elina.korhonen@vaestoliitto.fi 
 

RAHOITUS
On tärkeää, että rahoitusta

lisätään koronaviruksen
leviämisen estämiseksi ja
mahdollisten seurausten

minimoimiseksi kehittyvissä
maissa.

On tärkeää, että Suomi jatkaa
seksuaali- ja lisääntymisterveys
ja -oikeuksien tukemista osana

kehitysyhteistyötä.

KESKUSTELE
 Kaikilla kansainvälisillä areenoilla

on tärkeää nostaa esiin
seksuaalioikeuksien toteutumisen

merkitys,
myös koronaviruspandemian

aikana. Etenkin turvallinen
raskaus ja synnytys sekä ihmisten

mahdollisuus päättää omasta
lapsiluvustaan ovat uhattuina.
Terveyskriisien aikana ehkäisyn

tarve myös kasvaa.

KEHITYSYHTEISTYÖ

Suomi on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja jokaisen yksilön
seksuaali- ja lisääntymisterveys- ja -oikeuksien toteutumista. Näistä
oikeuksista tulee pitää kiinni myös poikkeuksellisten kriisien aikaan 
 
Mikäli seksuaalioikeuksien toteutumiseen ei keskitytä myös kriisien
aikana, ei ole mahdollista saavuttaa YK:n kestävän kehityksen
tavoitteita. 
 
Pandemian aikana on erityisen tärkeää turvata kaikista heikoimmassa
asemassa olevien ihmisten oikeudet. 
 
On tärkeää taata, että terveydenhuollon työntekijät voivat suojautua
mahdolliselta virukselta kaikkialla maailmassa. Tämä tarkoittaa
riittävien suojavälineiden ja ohjeistuksien takaamista kaikille.

Kriisien aikana on mahdollista
vauhdittaa uusien

innovaatioiden käyttöönottoa ja
kehittämistä. Lisäksi uusien

toimintatapojen käyttöönotto
voi auttaa terveyspalveluja
selviämään kuormituksesta.

Yksi mahdollisuus on
esimerkiksi lääkkeellisen
raskaudenkeskeytyksen

saaminen laajasti käyttöön

INNOVAATIOT


