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SEKSUAALIOIKEUKSIA EDISTÄVÄT
HANKKEET SUOMESSA  

Nykyinen aborttilainsäändäntö tulee korjata vastaamaan
nykykäsityksiä itsemääräämisoikeudesta sekä poistamalla abortin
saamiseen liittyvää ylimääräistä byrokratiaa.

Pitkävaikutteisen ehkäisyn sujuva saatavuus lisää
vaikuttavuutta. Tämän toteutumiseksi on mietittävä erilaisia
toimintatapoja. Jo tällä hetkellä on olemassa toimivia
palvelumalleja, kuten Vantaan ehkäisyneuvolapalvelut. Lisäksi
tulisi selvittää, voiko lääkäreiden lisäksi muuta
terveydenhuollon henkilökuntaa kouluttaa pitkäkestoisten
ehkäisyvälineiden asentamiseen.

Maksuttoman ehkäisyn edistäminen kaikille alle 25 vuotiaille sekä
riskiryhmille. Hallitusohjelmassa linjataan nuorten maksuttoman
ehkäisyn kokeilusta. Määräaikaisen kokeilun sijaan tavoitteena tulisi
olla pysyvän toimintamallin luominen. Maksuttomassa ehkäisyssä
tulisi ottaa huomioon, että neuvonta on yhtä tärkeää kuin itse
maksuton ehkäisy. Neuvonnan tulee olla ammattitaitoista, koska yksi
syy nuorten ehkäisyn lopettamiseen on ammattitaitoisen neuvonnan
puute sekä puutteellinen seuranta. Lisäksi tulee kiinnittää huomioita
siihen, että tarjolla olevien ehkäisymenetelmien valikoima on kattava
ja palvelut ovat saavutettavissa matalalla kynnyksellä.
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Abortti on saatava pyynnöstä ennen 12. raskausviikkoa, kuten
muissa Pohjoismaissa ja isossa osassa EU:ta. Tällä hetkellä
Suomessa vaaditaan peruste, joka on lähes aina sosiaalinen. 
Tarve 2 lääkärin lausunnolle tulisi poistaa, koska sille ei ole
lääketieteellistä perustetta.
Vaatimus suorittaa keskeytys sairaaloissa tulisi poistaa. Noin
97 prosenttia keskeytyksistä tehdään nykyään lääkkeellisenä.
Vain harvoissa tapauksissa on tarvetta sairaalahoidolle ja jo
nyt useimmiten suoritetaan osin kotoa käsin.

Seksuaalioikeuksien tila Suomessa on maailman
mittakaavassa hyvä, mutta parannettavaa on meilläkin.
Hallitusohjelmassa on useita seksuaalioikeuksia edistäviä
kirjauksia, joiden edistyminen tulee taata koronakriisistä
huolimatta. 

SEURAAVIA HANKKEITA EDISTÄMÄLLÄ VOIDAAN OSALTAAN
PARANTAA SEKSUAALIOIKEUKSIEN TILAA SUOMESSA



Eduskunnan seksuaalioikeudet- ja kehitysryhmä          

4 Translain eteneminen. Suomen tämän hetkinen translaki edellyttää
sukupuoltaan korjaavalta lisääntymiskyvyttömyyttä, täysi-ikäisyyttä,
lääketieteellisiä tutkimuksia ja osoitusta siitä, että elää vastakkaisen
sukupuolen sukupuoliroolissa. Suomen tämän hetkinen translaki
loukkaa sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, kehollista
koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Translaki tulee
uudistaa siten, että yksilöllä on itsemääräämisoikeus omasta
sukupuolestaan, jolloin omalla ilmoituksella voi pyytää
sukupuolimerkinnän muuttamista henkilötietoihin ilman erillistä
lääketieteellistä prosessia tai sterilisaatiota. 
  

5 Raiskauksen määritelmän muuttaminen. Hallitusohjelmaan on
kirjattu nykyisen vanhentuneen ja puutteellisen
seksuaalirikoslainsäädännön uudistaminen. Kokonaisuudistusta
koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä
2021, eikä uudistuksen kanssa tule viivytellä. Nykyinen lainsäädäntö
asettaa teon tunnusmerkistöksi ensisijaisesti väkivallan käytön tai
sillä uhkaamisen. Tämä kuitenkin jättää huomioimatta
suostumusperiaatteen, mikä on keskeinen yksilön seksuaalisen
itsemääräämisoikeuden suojan kannalta.
Lainsäädäntöuudistuksessa tulee huomioida suostumusperiaate eli
raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi tulisi asettaa suostumuksen
puute. 

6 Lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja avuntarvitsijoiden tukeminen. Perhe-
ja lähisuhdeväkivalta on lisääntynyt koronapandemian aikana.
Avuntarvitsijoiden määrä lisääntyi kevään aikana jopa 30:llä
prosentilla. Järjestöjen toiminnan jatkuvuus ja avuntarpeeseen
vastaaminen  on turvatta myös pandemian aikana. 

Kuukautisköyhyyden poistaminen. Tällä hetkellä Suomessa
kuukautissuojien arvonlisävero on 24 prosenttia, mikä on
kohtuutonta ottaen huomioon, että kyseessä on välttämätön
terveystarvike. Kuukautissuojien arvonlisäveron alentaminen 10
prosentin alennettuun arvonlisäverokantaan vähentäisi
kuukautisköyhyyttä ja olisi symbolisesti merkittävä teko. Lisäksi
koulujen tulisi tarjota maksuttomia suojia niitä tarvitseille nuorille. 
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