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Tässä kandidaatin tutkielmassa perehdytään siihen, miten Suomen aborttilainsäädännön muutos vuonna 1970 
vaikutti kouluissa opetettavaan seksuaalikasvatukseen. Analysoimalla 12 vuosina 1960–1983 julkaistua 
kouluhallituksen hyväksymää oppikirjaa on tässä tutkielmassa selvitetty, millaista tietoa keskikoulun ja lukion 
oppilaille on kyseisenä aikana opetettu. Samalla käy ilmi, miten sosiaalisista syistä laillistetun abortin vaikutus 
näkyi kirjojen sisällössä. Abortin pysyessä ajankohtaisena aiheena on sen tutkiminen seksuaalikasvatuksen 
näkökulmasta huomion arvoista unohtamatta, että kyseisten oppikirjojen sisältöä ei ole aikaisemmin 
tarkasteltu. 

Suomessa raskauden keskeytys oli laillista jo vuodesta 1950, mutta sosiaaliset syyt tähän hyväksyttiin vasta 
vuoden 1970 lakimuutoksessa. Seksuaalikasvatuksen siirtyessä kodin terveysoppaista koululaitoksen harteille 
yleistyi sukupuolitieto ja seksuaalivalistus terveysopin ja kansalaistaidon oppikirjoissa. Tämä kertoi myös 
vapautuneemmasta ilmapiiristä sukupuolisuhteisiin liittyen. Aborttilainmuutoksen vaikutukset näkyivät 
oppikirjoissa vasta vuosikymmenen loppupuolella, sillä pelko abortin käytöstä ehkäisyvälineenä oli selkeästi 
havaittavissa. Tämä johti seksuaalielämän tarkempaan käsittelyyn kirjojen sivuilla, jolloin itse tiedosta tehtiin 
ehkäisyväline.  
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1. Johdanto 

 

Perhe on ollut yhteiskunnassa elämän peruselementti läpi vuosisatojen. Kuitenkin yhteiskunnan 

muuttuessa myös ihmisten tarpeet ja odotukset vaativat uusia työkaluja, jotta he pystyisivät 

rakentamaan haluamaansa tulevaisuutta. Maailmansotien jälkeen yhteiskunnan rakenne muuttui 

yksilökeskeisempään suuntaan, eikä yksittäisten perheiden päämääränä ollut enää tuottaa suurta 

lapsilaumaa täyttääkseen yhteisön odotukset ja vaatimukset. Samalla kun tieto syntyvyyden 

säännöstelystä ja luotettavista ehkäisyvälineistä levisi sanoma- ja aikakauslehtien välityksellä myös 

maaseudulle, ihmiset tulivat tietoisemmiksi mahdollisuuksistaan rajoittaa omaa lapsilukuaan. Tämän 

on katsottu olleen ihmisille kuin lupa säännöstellä syntyvyyttä. Aiemmin ei-toivotun raskauden 

sattuessa heillä ei välttämättä ollut laillista keinoa tämän keskeyttämiseen, jolloin lapsien 

heitteillejättö tai jopa surmaaminen olivat tavallisia tapoja rajoittaa perheen lapsilukua. Näin ollen 

1900-luvun jälkimmäinen puolisko katsotaan ajanjaksoksi, jolloin perhesuunnittelu yleistyi 

Suomessa.1 

Abortti, eli raskauden keinotekoinen keskeytys on yksi sukupuolipolitiikan keskeisimpiä kiistan 

aiheita, sillä vapaa abortti nähdään tasa-arvokysymyksenä. Aihe liittyy olennaisesti naisten yhtäläisiin 

mahdollisuuksiin osallistua työelämään, politiikkaan sekä muihin elämän julkisiin osa-alueisiin. 

Kuitenkin taistelu elämän arvon ja yksilön valinnanvapauden välillä luokittelee abortin eettiseksi 

ongelmaksi.2 Monia edellä mainituista teemoista nostetaan yhä uudelleen esille sosiaalisessa 

mediassa ympäri maailman, mikä kiinnittää abortin jatkuvasti ajankohtaiseksi aiheeksi.  

Seksuaalisuuden luonne muuttui 1960-luvun kuluessa, sillä seksuaalisuutta ja seksuaalista 

kanssakäymistä ei enää sidottu vain avioelämään. Sukupuoliasioista tuli näin henkilökohtaisia ja 

seksuaaliset tarpeet myös avioliiton ulkopuolella hyväksyttiin.3 Kuitenkin Suomessa raskauden 

keskeytykset olivat laittomia vuoteen 1950 asti, jolloin uuden säädetyn lain mukaan abortti voitiin 

suorittaa sosiaalis-lääketieteellisin perustein.4 Todellisuudessa abortteja myönnettiin vain 

lääketieteellisin syin, kunnes vuoden 1970 lakiuudistus otti kunnolla huomioon myös sosiaaliset 

                                                 
1 Ritamies 2006, s. 135-145, 213-214. 
2 Helén 1997, s. 11-12. 
3 Ritamies 2006, s. 225. 
4 Helén 1997, s. 37. 
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perustelut raskauksien keskeytyksille.5 Tämä laki6 on edelleen voimassa pienin muutoksin, mikä luo 

mielenkiintoa ja painoarvoa myös tälle tutkielmalle. 

Aiempien tutkimusten perusteella merkittäväksi tekijäksi ei-toivottujen raskauksien määrän suhteen 

on todettu tietoisuus sukupuoliasioista. Seksuaalikasvatuksen saanti on suomalaisessa yhteiskunnassa 

ollut hyvin vaihtelevaa vielä 1900-luvun keskipaikkeilla, sillä pääasiallisesti nuoret saivat tietonsa 

kotoa, terveysoppaista, sanoma- ja aikakauslehdistä tai suullisena tietona. 1960-luvulla kuitenkin 

huomattiin koulun olevan ainoa instituutio, joka tavoittaa koko kansan. Vuosikymmentä myöhemmin 

sukupuoliopetuksen tason parantamiseen alettiin kiinnittää huomiota ja ihmissuhde- ja 

sukupuolikasvatus liitettiin peruskoulun opetusohjelmiin. ”Koulun tehtävä olisikin kasvattaa 

sellainen sukupolvi, joka tietää oikeiden suhtautumistapojen merkityksen ja kykenee estämään 

virheasenteiden siirtymisen seuraavaan sukupolveen.”7 

Tässä tutkimuksessa ensisijaisesti tarkastellaan juuri sitä tietoa, mitä nuorille koulussa opetettiin 

oppikirjojen avulla. Tutkielma vastaa kysymykseen, miten vuoden 1970 aborttilainsäädännön muutos 

vaikutti seksuaalikasvatukseen ja miten tämä näkyy aikakauden oppikirjoissa. Kirjojen sisältöä 

analysoitaessa tulee myös esille, millaiseen sävyyn terveyskasvatusta ja seksuaalisuutta käsiteltiin ja 

kenelle vastuu tiedon jakamisesta milloinkin kuului. Tutkimuksen aikarajaus perustuu käsiteltävien 

oppikirjojen julkaisuvuosiin. Kirjoista ensimmäinen on ilmestynyt vuonna 1960 ja viimeinen 1983. 

Kirjoja ei ole valikoitu tai karsittu niiden sisältämien tietojen perusteella, vaan tarkoitus on ollut 

tarkastella yleisesti ajanjaksolla ilmestyneitä käytössä olleita oppikirjoja. Saatavuus on kuitenkin 

ollut yksi merkittävä valintaperuste. Otanta on siis ollut satunnainen, mutta Suomen arkisto ja 

kirjastopalvelu Finnan mukaan juuri tässä käytettyjä painoksia on suhteellisesti eniten tältä 

ajanjaksolta säilytetty. Sukupuolihistoriaa käsitellään tässä tutkimuksessa seksuaalikasvatuksen 

näkökulmasta. Kuitenkin kantavana teemana näkyy läpi tutkimuksen raskauksien keskeytysten 

ympärillä pyörinyt ilmapiiri8. 

Aikaisempien tutkimusten mukaan vielä 1960-luvun alussa nuoret kokivat suurimmaksi osaksi 

kotiensa ilmapiirin hyvinkin salailevaksi sukupuoliasioiden suhteen. Valistuksen määrässä oli myös 

huomattavia eroja niin kaupunkilaisten, maaseudun väestön, uskonnollisten piirien sekä jopa 

sukupuolten välillä. Suomalaiset eivät olleet tottuneet puhumaan seksuaalisuudesta, mutta ilmapiirin 

muuttuessa vapaammaksi tietoa oli myös helpommin saatavilla tiedotusvälineiden ja 

                                                 
5 Nätkin 1997, s. 117. 
6 Katso liite 1. 
7 Ritamies 2006, s. 245-246. 
8 Ilmapiirillä tässä tutkielmassa tarkoitetaan aborttiin liittyvää kokonaisvaltaista keskustelua monilla eri tahoilla, muun 
muassa politiikassa, yhteisön käsityksissä ja seksuaalikasvatuksessa. 
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valistusoppaiden kautta. Ilmapiirin muutoksesta kertoo muun muassa vuoden 1970 aborttilaissa ja 

1972 kansanterveyslaissa säädetty vaatimus viranomaisille antaa seksuaalivalistusta.9 

Tutkimuskirjallisuudessa nämä seikat on yhdistetty aborttilainsäädännön kehitykseen ja sen 

tarpeellisuuteen, mikä käy myöhemmin ilmi myös tässä tutkielmassa. 

Vaikka jopa seksuaaliseksi vallankumoukseksi10 kutsuttua 1960–1990-lukujen välistä ajanjaksoa on 

tutkittu suhteellisen paljon, eivät teokset perehdy abortin käsittelyyn koulumaailmassa. Esimerkiksi 

Marketta Ritamiehen Väestöliitolle tuottama teos Sinappikylvyistä ehkäisypilleriin käsittelee hyvin 

laajasti ja kattavasti tämänkin tutkimuksen kannalta tärkeitä teemoja. Ritamies tarkastelee 

suomalaisen yhteiskunnan kehitystä liittyen käsityksiin seksuaalisuudesta ja sukupuolielämästä, 

tietoisuuden leviämistä sekä näihin vaikuttaneita tekijöitä. Kuitenkin abortin käsitteleminen jää 

tässäkin teoksessa hyvin vähäiseksi. 

Tutkimus etenee rakenteeltaan temaattisesti, mutta kappaleiden sisällöt on rakennettu etenemään 

kronologisesti. Aborttilainsäädännön kehitys ja tähän liittyneiden tekijöiden tarkasteleminen 

pohjustavat teemaan liittyvää yhteiskunnallista tilannetta, joka 1960–1980-luvuilla vallitsi. Tämän 

jälkeen käydään läpi tutkimuksessa käytetyt 12 oppikirjaa11, joista kaksi mainitaan uudistettuna 

painoksena. Lainsäädännön läpikäyminen sekä koulutusjärjestelmän hahmottaminen linkittyvät 

selkeästi oppikirjojen sisältöön ja näiden välinen vuorovaikutus auttaa lopulta hahmottamaan 

tutkimuksen johtopäätöksiä. 

 

2. Tie aborttilain muutokseen 1900-luvun alusta vuoteen 1970 

 

Aborttikysymys on kattanut monia eri aihealueita oikeudellisena, moraalisena, lääketieteellisenä sekä 

terveys- ja sosiaalipoliittisena riidan aiheena. Abortti voidaan myös nähdä eettisenä ongelmana, kun 

vastakkain asetetaan käsitykset elämän arvosta ja yksilön henkilökohtaisesta valinnanvapaudesta.12 

Syntyvyyden säännöstelystä alettiin käydä Suomessa keskustelua 1900-luvun alussa. Tultaessa 1920-

luvulle rikosoikeuden ja oikeushistorian professori Allan Serlachius toi esille vallitsevan 

lapsenmurhapykälän ongelmakohtia. Vaikka sikiönlähdetyksen tuomitsemisen tarkoitus oli suojella 

                                                 
9 Ritamies 2006, s. 241-262. 
10 Ritamies 2006, s. 231. 
11 Tarkemmat tiedot oppikirjoista lähdeluettelossa. 
12 Helén 1997, s. 11–12. 
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yleistä siveellisyyttä, tämä oikeastaan vain lisäsi naisten kurjuutta ja hätää sekä sai heidät 

vaarantamaan terveytensä ja jopa henkensä puoskarien, eli laittomien sikiönlähdettäjien, käsissä. 

Serlachius ehdotti, että sikiönlähdettämisestä ei rangaistaisi, jos se tehtiin naidulle naiselle tämän 

miehen suostumuksella ennen kuin äiti tunsi kohdussaan olevan sikiön erilliseksi olennoksi omassa 

kehossaan. Yleinen mielipide vastusti suuresti tätä ehdotusta ja erityisesti lääkärikunnissa se herätti 

paheksuntaa. Abortin rangaistavuus perusteltiin valtion väestöpoliittisen intressin suojeluna ja se oli 

pelote siveellisyyden ylläpitämiseksi.13  

Keskustelun myötä ongelmakohdat olivat näin ollen tiedossa oikeudellisissakin piireissä, mutta 

abortin tuomitsemisesta pidettiin kiinni kuin periaatteesta. Ongelman ratkaisemiseksi alettiin 

kehitellä muita vaihtoehtoja, joiden toivottiin muuttavan ei-toivotut raskaudet toivotuiksi. Tämä luku 

käsittelee aborttilainsäädännön kehitystä 1900-luvun kuluessa. Jatkumona tarkastellaan ensin vuoden 

1950 lakisäädökseen johtaneita tekijöitä siirtyen kohti vuoden 1970 lakiuudistusta. 

 

2.1 Ensimmäinen laki abortista 1950 

 

Suomen ensimmäinen aborttilainsäädäntö astui voimaan vuonna 1950. Tähän asti ainoa aborttia 

koskeva oikeussäädös oli rikoslaki, jonka mukaan sikiönlähdettäminen tuomittiin ehdottomalla 

vankeustuomiolla ja kuritushuoneella. Erityisesti 1930-luvulla tuomittujen luvut kasvoivat rajusti ja 

puoskareiden lisäksi suurin osa tuomituista oli odottaneita naisia.14 Sosiaalidemokraattinen 

työläisnaisliike oli ottanut aborttikysymyksen ohjelmaansa jo vuonna 1932, jolloin abortti haluttiin 

sallia terveydellisin perustein. Tästä seuranneeseen keskusteluun vaikutti esimerkiksi Ruotsissa 

vuonna 1938 sosiaalis-lääketieteellisin perustein hyväksytty abortti, mutta asia ei saanut kannatusta 

kaikissa poliittisissa ryhmittymissä.15  

Myöhemmin Suomessa hyväksytty aborttiuudistus oli suurelta osin Ruotsin lain kaltainen. Vaikka 

sosiaaliset perusteet mainittiin kuten Ruotsin laissa, Suomessa tätä liberaalimpaa linjaa ei 

käytännössä kuitenkaan toteutettu. Tämä tarkoitti sitä, että raskauden keskeytyksen sai vain 

terveydellisin perustein. Lakiuudistuksella oli väestöpoliittinen taka-ajatus, sillä vaikka 

maailmansotien jälkeen syntyvyys haluttiin nostaa kasvuun, samalla pyrittiin vaikuttamaan myös 

                                                 
13 Helén 1997, s. 33–34. 
14 Helén 1997, s. 32. 
15 Nätkin 1997, s. 117. 
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väestön laadun paranemiseen, muun muassa perinnöllistä sairautta kantavien pakkosterilisointien 

kautta. Taustalla vaikutti myös ajatus siitä, ettei työläisten ja maaseudun väestön haluttu lisääntyvän 

kaupungeissa asunutta sivistyneistöä ja keskiluokkaa nopeammin. Myöskin aviottomien lasten 

lukumäärä haluttiin pitää avioliitossa syntyneiden lasten alapuolella.16 Kuitenkin painavimmaksi 

perusteluksi lakiuudistukselle voidaan katsoa olleen lääkärikunnan keskuudessa hyväksytty käytäntö 

keskeyttää raskaus äidin hengen tai terveyden pelastamiseksi, mikä vaati lain tuekseen.17 Lain 

tarkoitus oli näin ollen antaa myönnytys asiaa ajaneille tahoille. Vaikka itse abortti ei palvellut 

haluttua väestöpoliittista suuntaa yritettäessä saada syntyvyys kasvuun, pyrittiin tästä kuitenkin 

löytämään yhteisöä hyödyttävä asianhaara. 

Väestöliitto perustettiin vuonna 1941 turvaamaan väestön kasvua ja yhdistämään eri 

yhteiskuntaluokkiin kuuluneiden naisjärjestöjen edustajia. Erityisesti maailmansotien päätyttyä näillä 

edustajilla oli yhteisiä tavoitteita, jotka koskivat äitiyden ihannointia ja äitien aseman parantamista. 

Kuitenkin Väestöliiton kaavailema 4-6 lapsen ydinperhevaatimus oli väkevästi ristiriidassa 

yhteiskunnallisen tilanteen kanssa, sillä uusi työssäkäyvä naismalli ei sopinut yhteen huonon 

päivähoitojärjestelmän ja ison lapsikatraan kanssa.18  

Sotien jälkeen Väestöliitto huolestui laittomien aborttien määrästä, jonka on arvioitu olleen yli 20 000 

vuodessa. Liitto määritteli ”abortintorjuntatyön” yhdeksi keskeiseksi tehtäväkseen, mikä käytännössä 

ilmeni mieslääkäreiden protokollassa. Koska vuonna 1950 toimeenpantua lakia tulkittiin siten, että 

vain selkeät lääketieteelliset syyt oikeuttivat raskauden keskeytykseen, naisia autettiin muin keinoin 

kuin toivotulla abortilla. Naisia suostuteltiin pitämään lapsia keskustelemalla ja opastamalla 

käyttämään väestö- ja perhepoliittisia tukitoimia.19 Sotien jälkeisen uudelleenrakentamisen hengessä 

abortti koettiin sopimattomaksi asiaksi ja monet politiikan ja lääketieteen ammattilaiset pitivät sitä 

sekä moraalisena että kansanterveydellisenä ongelmana.20  

Uusi laki sääti abortin toimeenpanojärjestyksen, sillä ensin tarvittiin kahden lääkärin, useimmiten 

psykiatrin tai sisätautilääkärin, arvio ja päätös raskauden keskeyttämisestä. Myönteinen päätös 

oikeutti raskauden keskeytykseen, ja kielteisestä päätöksestä oli mahdollista valittaa. Tämä loi 

naisille mahdollisuuden, joka oli tosin hyvin ahdas ja tarkasti rajattu, sillä päätös oli täysin sen 

varassa, mitä lääkärit määrittelivät naisen ruumiin ja elämän silloiseksi tilanteeksi. Yleinen käsitys 

                                                 
16 Nätkin 1997, s. 117. 
17 Helén 1997, s.32. 
18 Nätkin 1994, s. 133-134. 
19 Nätkin 1997, s. 127. 
20 Nätkin 1994 s. 129-130. 



Sivu 6 / 27 

 

oli, ettei naisten oma harkintakyky ollut riittävää raskaushormoonien ollessa valloillaan.21 Oikeus 

keskeyttää raskaus ja naisten tarve saada abortti olivat keskenään ristiriidassa, mutta itse naisilla ei 

ollut tähän juurikaan sananvaltaa. Ainoastaan naisen henkeä tai terveyttä uhannut raskaus tuli 

keskeyttää, mutta muussa tapauksessa raskauden keskeyttäminen oli edelleen lailla tuomittava teko. 

Lakiuudistus ei poistanut kaikkien ongelmia, jolloin apuun turvauduttiin lain ulkopuolelta. Osa 

abortin halunneista päätyi synnyttämään lapsen, mutta osa hakeutui yksityislääkärille tai laittomalle 

puoskarille saatuaan kielteisen päätöksen raskauden keskeyttämisestä.22 Myös kotikonstit olivat 

yleisiä ja naiset yrittivät keskeyttää raskauksia nielemällä erinäisiä myrkkyjä ja kitkeriä lääkekasveja, 

joiden oletettiin poistavan sikiö kehosta. Käytetyistä aineista kansan keskuudessa tunnettuja olivat 

muun muassa rohtokataja, ketunlieko ja elohopea. Myös raskaiden taakkojen kantamisella ja 

ahkeralla sukupuoliyhdynnällä yritettiin keskeyttää raskauksia.23 Kun lääkärit eivät antaneet apua 

ongelmaan, naiset turvautuivat kansan keskuudessa tunnettuihin vanhoihin ja salaisiin konsteihin, 

jotka saattoivat asettaa heidän omankin henkensä vaaraan. Tämän voidaan katsoa olleen kuin 

avunhuuto epätoivoisessa tilanteessa, johon useat naiset joutuivat. 

Lääkäreiden neuvonta oli käytännössä holhoavaa ja näin ollen naista mitätöivää, eikä heidän 

tilannettaan käsitelty ongelmana vaan enemmänkin naisten alkuraskauden masennuksena. Naisia ei 

kohdeltu yksilötapauksina, vaan heidän painotettiin olevan samassa tilanteessa kuin tuhannet muut 

äidit. Yhteiskunnan tukijärjestelmien oletettiin luovan turvallisuuden tunnetta naisten pelkoihin 

ahtaasta elinympäristöstä, toimeentulosta tai vastuuntunnottomasta ja väkivaltaisesta miehestä, sillä 

tukitoimien oli ajateltu osoittavan yhteiskunnan jakavan vastuun lapsesta äidin kanssa.24  

Sotien seurauksena yhteiskuntarakenne koki muutoksia naisten mennessä palkkatyöhön ansaitsemaan 

omaa henkilökohtaista pääomaa, jolloin myös käsitys perhetaloudesta muuttui. Nyt myös nainen 

tienasi yksilönä rahaa, jota ei välttämättä käytetty perheeseen, vaan naisella oli määräämisoikeus 

omista menoistaan. Samalla koko yhteiskunta muuttui perhekeskeisestä yksilökeskeisemmäksi.25 

Tästä huolimatta naisella ei ollut yksilönä oikeutta määrätä omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan, 

koska tämä ei sopinut vallitsevaan perhesuunnittelumalliin. 

 

                                                 
21 Helén 1997, s. 33. 
22 Nätkin 1997, s. 127. 
23 Vainio-Korhonen 2012, s. 170. 
24 Nätkin 1997, s. 127-128. 
25 Lähteenmäki 1995, s. 240. 
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2.2 Lakiuudistus 1970 

 

Lähestyttäessä vuotta 1970 abortintorjuntaa käytännössä toteuttaneet tahot myönsivät kurinpidon 

epäonnistuneen, sillä asetettuihin tavoitteisiin ei oltu päästy. Yli 16-vuotialle oli muun muassa 

seurakunnissa ja kansalaisjärjestöissä järjestetty perhekasvatusohjelmaa, jonka tarkoitus oli ollut 

muokata sukupuolisesti vastuullisia perheihmisiä ja samalla vähentää odottamattomia raskauksia ja 

haluja abortteihin. Ohjelman järjestäminen kuitenkin jäi hajanaiseksi ja kehnoksi, vaikka sen tarve 

koettiin merkittäväksi.26  

Toisaalta lääkärien harjoittama kontrolli ja neuvolatoiminta olivat vakiintuneet ja toimivat 

säännöllisesti, mutta samalla lääkärikunta ei ollut kyennyt sopimaan ja noudattamaan yhtenäisiä 

myöntämiskriteerejä aborteille. Lääkärikurista oli tullut hajanaista, sillä henkilökohtaiset mielipiteet 

vaikuttivat lääketieteellisten ja sosiaalisten syiden risteyttämiseen, kun samalla heidän tuli tulkita 

yksilön olosuhteita päätettäessä oikeudesta raskauden keskeyttämiseen. Toimet eivät olleet myöskään 

vähentäneet laittomien aborttien määrää, mikä osaltaan oli nostanut julkiseen keskusteluun aborttilain 

ja -järjestelmän polkevan naisten oikeuksia ja tasa-arvoisuutta sekä vaarantavan naisten terveyden ja 

jopa elämänonnen.27 Näiden seikkojen valossa hyväksyttiin olemassa oleva tarve keskeyttää 

raskauksia myös muista kuin terveydellisistä syistä. Edessä oleva lakimuutos tarkoitti myöntämistä, 

ettei kaikista raskauksista saatu toivottuja lakipykälien tai tietynlaisen ilmapiirin avulla.   

Raskauden keskeytys sosiaalisin perustein sallittiin vuonna 1970 voimaanastuneessa 

lakiuudistuksessa. Muista maista poiketen lakiuudistus ei ollut feministisen taistelun tulos, sillä 

erityisesti koulutettu ja sivistynyt nuoriso sekä laajenevan hyvinvointivaltion ammattilaiset olivat 

vahvasti ottaneet asiaan kantaa ja tuoneet keskustelulle näkyvyyttä. Uuden lain perusteluissa 

korostettiin kansanterveydellisiä ja alueellisia näkökohtia, mutta myös naisten henkilökohtaisille 

syille annettiin viimeinkin painoarvoa.28  

Edelleen lääkärien ja sosiaaliviranomaisten tuli antaa lausunto äidin ja lapsen tulevista sosiaalisista 

olosuhteista, mutta nyt keskeiseksi nostettiin myös aborttia hakevan naisen oikeus ja päätäntävalta 

ruumiiseensa. Abortista tuli ennen kaikkea naisen valinta, ja lakiin kirjattiin sosiaalinen peruste 

raskauden keskeytykselle, mikä mahdollisti entistä paremmin sosiaalisten ja psykologisten 

                                                 
26 Helén 1997, s. 224. 
27 Helén 1997, s. 224. 
28 Nätkin 1997, s. 117. 
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näkökohtien huomioonottamisen. Abortin anomus- ja -myöntämiskäytäntö säilyi entisellään, mutta 

nyt perusteluksi hyväksyttiin lääketieteellisten syiden ohella perheen tilanne ja ilmapiiri, taloudelliset 

olot, vaikutukset työhön ja opiskeluun, ihmissuhteet, tulevaisuudennäkymät ja ura sekä puolisoon ja 

lapsen isään liittyvät tekijät. Myös ikään, kypsymättömyyteen sekä sairauteen tai vammaan liittyvät 

tekijät tai päihteiden väärinkäyttö, irtolaisuus, rikollisuus tai muu epäsosiaalisuus luettiin päteviksi 

syiksi raskauden keskeytykselle.29 Uudessa aborttilaissa otettiin näin ollen huomioon myös erilaiset 

lähtökohdat, elämänvaiheet ja odotukset, joihin ei-toivottu raskaus tulisi vaikuttamaan. 

Toiseen lakiuudistukseen voidaan katsoa vaikuttaneen 1960-luvulla tapahtunut yleinen muutos sekä 

asenteissa että koko yhteiskunnassa, mikä toi esille luokka- ja sukupuolikonfliktit koskien myös 

laittomia abortteja. Erityisesti nuoret koulutetut naiset nostivat esille vallitsevat käsitykset ja niiden 

muutokset koskien avioliittoa, äitiyttä ja aborttia, mutta oikeastaan kysymys olikin suhtautumisessa 

itse naisiin. Yksi merkittävä syy aborttilain lieventämiselle oli myös selkeä jälkeenjääneisyys muista 

Pohjoismaista, mikä herätti jopa kansainvälistä keskustelua. 1960-luvulla äitiyden ja työn 

yhteensovittamiseen alettiin kiinnittää poliittisesti huomiota ja sosiaaliturvaa lähdettiin kehittämään 

muun muassa äitiyslomajärjestelmällä. Äitiys haluttiin turvata ja yhdeksi erityiseksi vaaraksi tälle 

sodan jälkeen katsottiin puoskarit eli laittomat sikiönlähdettäjät.30  

Naisten elämänpiirin siirtyessä 1900-luvun kuluessa kotiäitiydestä työelämään muutosta tarvittiin 

myös yhteiskunnan asenteisiin ja odotuksiin, sillä naisten ja äitien tarpeet eivät enää sopineet yksiin 

valtiollisen perhesuunnittelun ja väestöpolitiikan kanssa. Myös naisista oli tullut palkkatyöläisiä, 

joiden etuja oli kohennettava kodin ja työelämän yhteensovittamiseksi. Abortti oli alun perin 

epämieluinen ja moraalisesti tuomittava teko. Vaikka laki ei pääosin sallinut raskauden keskeytyksiä, 

niitä tiedostetusti kuitenkin suoritettiin. Lopulta kattavista syistä raskauden keskeytyksien 

laillistaminen kertoo tämän olleen uhkaa suurempi mahdollisuus, sillä sen moralisoiminen ja 

laittomuus ajoivat naisia hakemaan apua turvattomammista vaihtoehdoista. 

 

 

 

 

                                                 
29 Helén 1997, s. 224. 
30 Nätkin 1997, s. 117-122. 



Sivu 9 / 27 

 

3. Oppikirjoista tietoisuutta 

 

Nykypäivänä tietoa on saatavilla rajattomasti internetin avulla. Jos tietää mitä etsii, on mahdollista 

tuo tieto löytää jopa sekunneissa. Tämä on kuitenkin varsin uudenaikainen, mutta vain 

etuoikeutettujen käytössä oleva keksintö, sillä se vaatii tuekseen teknologiaa. Näin ollen kaikki eivät 

välttämättä pysty vieläkään hyödyntämään tätä olemassa olevaa tietopankkia. Sukupuolielämään 

liittyvissä asioissa on kuitenkin kaksi tärkeää tiedonlähdettä, jotka ovat käytännössä jokaisen 

saatavilla, mutta vaikuttavat vahvasti saatavan tiedon laatuun. Nämä ovat kotikasvatus ja koulu.31  

Tässä tutkielmassa keskitytään jälkimmäiseen, sillä sen avulla on mahdollista tarkastella, millaista 

tietoa yleisesti haluttiin levittää ja opettaa koko kansalle kyseisenä ajankohtana. Tässä kohtaa 

tutkimustyö kuitenkin koki haasteita, sillä etsittäessä tietoa seksuaalikasvatuksesta ja erityisesti 

raskauden keskeytykseen liittyvästä opetusmateriaalista, tuli ottaa huomioon muun muassa 

opetettavat oppiaineet, näiden tarkoitusperien muutokset sekä itse koulutusjärjestelmään tehdyt 

muutokset 1960-luvulta 1980-luvulle. Näin ollen tuli selvittää, millä luokka-asteella asiat olivat 

ajankohtaisia, eritellä kodeissa käytössä olleet terveysoppaat kouluhallituksen hyväksymistä 

oppikirjoista ja jopa tutustua useisiin eri oppiaineisiin selvitettäessä, mikä sisälsi aikakauden 

seksuaalivalistuksen. 

 

3.1 Terveyskasvatus oppiaineissa 

 

Terveystieto eriytyi omaksi oppiaineekseen Suomen koulujärjestelmässä ja opetusohjelmassa vasta 

vuonna 2004.32 Tästä huolimatta terveyskasvatusta opetettiin jo aiemmin nimellä terveysoppi, joka 

oli vaihteleva osa-alue muissa oppiaineissa. Opetus oli kuitenkin hataraa ollen osana ensin fysiikkaa 

ja vuodesta 1913 voimistelunopetusta, jolloin terveys- ja raittiusopille oli varattu 20 opetustuntia 

vuodessa. Opetussuunnitelmaa muokattiin vuonna 1948 sisältämään yhden terveysopin tunnin 

viikoittain, jolloin terveyskasvatusta oli oppikoulun neljännellä ja seitsemännellä luokalla.33 

Vuodesta 1953 terveysoppi vaikutti luokalta pääsyyn, mutta lukuaineiden keskiarvoon laskettavaksi 

aineeksi terveysoppi luettiin alkaen vuodesta 1974.34  

                                                 
31Ismo Söderlingin esipuhe teoksessa Ritamies 2006, s. 4. 
32 Rokka 2011, s. 285. 
33 Oppilaat olivat noin 13–17 vuotiaita.  
34 Jääskeläinen & Koskinen 1977, s. 7. 
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1960- ja 1970-lukujen vaihteessa havahduttiin, ettei terveyskasvatus erityisesti seksuaaliasioiden 

kohdalla ollut kouluissa ajan tasalla, jolloin opetusta alettiin kehittämään. Tämän on katsottu 

lisänneen huomattavasti nuorten ihmissuhdetietämyksen tasoa erityisesti seuraavalla 

vuosikymmenellä.35  Vielä 1960-luvulla koulutusjärjestelmän pohjana oli kansakoulu, jota kävivät jo 

lähes kaikki lapset. Tästä oli mahdollista jatkaa oppikouluun, joka sisälsi keskikoulun sekä 

korkeakouluun valmistavan lukion. Tuolloin lukion aloitti noin viidesosa 16-vuotiaista. 

Koulujärjestelmä muokattiin nykyaikaiseen muotoonsa eli peruskoulujärjestelmään vuonna 1972. 

Lukion aloittaneiden osuus nuorista kasvoikin tällä vuosikymmenellä jo kolmasosaan.36 Koska 

seksuaalikasvatus sijoittui tietyille keskikoulun luokka-asteille sekä lukioon, on aineisto rajattu 

koskemaan näiden asteiden oppikirjoja. Tämä pohjustus on tärkeä osa tutkimusta ja vaikuttaa vahvasti 

myös tutkimustuloksiin, sillä opetusohjelmien ja erityisesti terveysopin oppiaineena kokemat 

muutokset ovat lähellä tutkimuksen ydintä. Oppikirjat itsessään heijastavat sisällöltään myös näitä 

muutoksia. 

 

3.2 Salaileva koululaitos 

 

1960-luvulla julkaistuja terveyskasvatukseen tarkoitettuja oppikirjoja on säilynyt arkistoissa 

suhteellisen vähän. Tämä saattaa johtua siitä, että julkaistujen kirjoja määrä oli alun perinkin 

rajallinen. Näistä opuksista ilmestyi tietyin väliajoin joiltain osin päivitettyjä painoksia, minkä myötä 

sama oppikirja saattoi olla käytössä vuosikymmeniä. Tämä käy ilmi Finnan sivustolta, josta voi etsiä 

Suomen arkistoissa ja kirjastoissa säilytettäviä teoksia.37  

Koulu ei 1960-luvulla ollut paras tiedonjakaja terveyskasvatuksen saralla. Sitä vastoin kotien 

terveysoppaat olivat edelleen tärkeä osa tiedon levitystä.38 Kuten jo mainittua ei oppikirjoista 

oletettavasti ollut suurta valikoimaa ja olemassa olevista tehtiin uusia painoksia vain pienillä 

parannuksilla. Tästä esimerkkinä kouluhallituksen hyväksymä Kaarina Karin Terveysoppi, josta 

vuonna 1960 ilmestyi jo yhdeksäs painos. Käytännöllisiä ohjeita terveellisiin elämäntapoihin ja 

                                                 
35 Ritamies 2006, s. 246. 
36 Ritamies 2006, s. 222. 
37 Liite 2. esittää vuosina 1960–1980 julkaistujen terveysopin ja kansalaistaidon oppikirjojen määrää, jotka löytyvät 
Finnan mukaan Suomen arkistoista ja kirjastoista. Tästä kaaviosta voidaan havaita, että oppikirjojen määrä on todella 
alhainen vielä 1960-luvulla, mutta kasvaa huomattavasti kohti 1980-lukua.  Vaikka kaavio ei ole luotettava eikä sisällä 
pylväille määräisiä lukuja, se auttaa hahmottamaan säilyneiden oppikirjojen määrää. 
38 Ritamies 2006, s. 242-246. 
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sairaanhoitoon opettava oppikirja ei käsittele seksuaalisuutta tai sukupuolten välisiä ihmissuhteita, 

saati kanssakäymisiä lainkaan.39  

Kuitenkin Kari on julkaissut kotitalousopetuskomitean mietintöjen pohjalta alun perin vuonna 1931 

Terveydenhoidon opas naisille nimisen opuksen, josta on vuonna 1962 julkaistu jo kymmenes painos. 

Näin ollen opus katsottiin vielä 1960-luvullakin ajankohtaiseksi. Tämä kirja antaa hyvin 

seikkaperäisiä kuvauksia, mikä on soveliasta käytöstä kullekin sukupuolelle ja ohjeita, miten äitien 

tulee selittää lapsilleen lisääntymistä. Kuitenkin todetaan, ettei sukupuoliyhteyttä ole tarpeellista 

selostaa. ”Lähinnä on saatava selväksi, että sukuvietti ei ole mitään eläimellistä ja ala-arvoista, vaan 

että se on suurta, jopa pyhää, jota ei saa tahrata likaan, vaan jota tulee kunnioittaa ja koettaa 

säilyttää se puhtaana. Se on Luojan järjestämä ilmiö sekä eläimille että ihmisille suvun jatkamista 

varten.” Erityisesti nuorten naisten tulee välttää viekoittelevia miehiä, jotka tuottavat usein 

vaikeuksia puhtoisille ja kokemattomille tytöille. Tämän kerrotaan tuhonneen monen nuoren ja 

kauniin elämän, mikä olisi voinut estyä tytön ollessa vaaroista tietoinen.40 Viimeisin oletettavasti 

viittaa ei-toivottuihin ja esiaviollisiin raskauksiin, joka ilmeisemmin nähtiin horjuttavan naisen 

sielunelämää.  

Vaikka kotioppaan sisältö ei tämän tutkimuksen kannalta olekaan olennaista voidaan tästä kuitenkin 

tehdä huomion arvoisia havaintoja. Kotioppaassa annetaan äideille yksityiskohtaisia neuvoja lastensa 

seksuaalikasvatukseen ja sukupuolimoraalin rakentamiseen, mutta saman kirjoittajan nuorille 

itselleen tarkoitettuun oppikirjaan nämä tiedot eivät ole päätyneet. Vaikka edellä mainitut kotiopas ja 

kouluhallituksen hyväksymä oppikirja ovat samalta aikakaudelta sekä samalta kirjoittajalta, on niiden 

sisällöissä selkeitä eroja. Yksi merkittävä seikka liittyy esimerkiksi kirjojen sävyyn, sillä edellä 

mainitusta kotioppaan lainauksestakin voidaan havaita kristinuskon vaikutteita, joilla perustellaan 

käsitystä sukuvietin tarkoituksesta.  

Koulujen tehtävä oli opastaa toimimaan yleisen kansanterveyden ja moraalin edellyttämien toimien 

ja käytöstapojen mukaan. Äideille suunnatun oppaan tarkoitus oli rohkaista naisia kasvattamaan 

seksuaalisesti siveellisiä ja omiin sukupuolirooleihinsa sopivia nuoria. Vaikka kotiopas käsitteleekin 

sukupuoliasioita toisin kuin oppikirja, ei äitejäkään velvoitettu kertomaan seksuaalisesta 

kanssakäymisestä. Tämän voidaan nähdä johtuneen aikakaudella vallinneista moraalisista arvoista, 

joiden mukaan suvunjatkamisen käytännöistä ei ollut tarve ääneen puhua, saati kirjoittaa. Tästä 

                                                 
39 Kari 1960. 
40 Kari 1962, s. 211-223. 



Sivu 12 / 27 

 

vertailusta voidaan lopulta päätellä, että seksuaalikasvatuksen ja -valistuksen kuitenkin tuli vielä 

1960-luvun alkupuolella tapahtua kotona, mihin rohkaistiin ja ohjeistettiin oppaiden avulla.  

Annikki Karvosen Keskikoulun terveyskirja vuodelta 1965 käsittelee terveysoppia terveydenhoidon 

kautta. Kirjan alkusanoissa kerrotaan sisällön olevan jaettu koskemaan ennen kaikkea aiheita, jotka 

vaativat terveellisten ja elimistöä vahvistavien elämäntapojen noudattamista. Tällä myös perustellaan 

välttämistä puuttua sellaisiin anatomisiin ja fysiologisiin seikkoihin, jotka on käsitelty eläinopissa tai 

joiden tunteminen ei ole terveydenhoidon kannalta välttämätöntä.41 Tämän perustelun voidaan katsoa 

liittyvän myös siihen, miksi seksuaalisuuden ja sukupuolielämän käsitteleminen on jätetty kirjan 

sivujen ulkopuolelle. Sekä Kari että Karvonen perustelevat oppikirjoistaan puuttuvia tietoja niiden 

tarpeettomuudella. Tällöin asiayhteyteen liittyvät tiedon haarat on tietoisesti kirjoista pois jätetty. 

Koska tämä linjaus on ollut eri kirjoittajilla yhteinen on se samalla ollut kouluhallituksen hyväksymä, 

tai jopa edellyttämä. 

 

3.3 1970-luku tuo muutoksen 

 

Siirryttäessä kohti 1970-lukua terveyskasvatus on siirtynyt osaksi kansalaistaitoa ja esiintyy näin 

ollen oppiaineen oppikirjoissa. Antti Lappalaisen ja Veli Nurmen 7.-8. luokkalaisille tarkoitettu 

vuonna 1969 julkaistu oppikirja käsittelee ihmisen lisääntymistä, ehkäisyvälineitä sekä 

perheenperustamista ja raskautta, mutta esimerkiksi seurustelu ja sukupuolten väliset suhteet jäävät 

käsittelemättä. Perheen perustaminen ja lasten saanti liitetään vahvasti avioliittoon, eikä esiaviollista 

seksuaalista kanssakäymistä mainita. Ehkäisyä käsittelevä kappale aloitetaan lauseella: ”Järkevät 

ihmiset pyrkivät kaikessa toiminnassaan suunnitelmallisuuteen”. Myöhemmin oppikirjassa 

käsitellään myös nuorille sopivia käyttäytymismalleja ja opetetaan käytöstapoja.42 Kappale 

säilytettiin muokkaamattomana uudistettuun painokseen.43 Kirjan kautta opetettiin, mistä lapset 

tulevat, mutta annetaan ymmärtää lasten kuuluvan avioliittoon. Voidaan katsoa, että nuorille 

opetettiin ohjenuora, jota ”järkevät ihmiset” noudattivat. Niin sanotusti yleistä ja hyväksyttyä mallia 

noudattamalla eivät nuoret päätyisi tilanteeseen, jossa voisi tarvita esimerkiksi aborttia. 

Vuonna 1970 ilmestyi toinen myöskin 8. luokkaa varten julkaistu Kansalaistaito 5, jonka 

lähestymistapa aiheeseen on jokseenkin erilainen. Tässä oppikirjassa käsitellään avoimesti nuorten 

                                                 
41 Karvonen 1965, s. 5. 
42 Lappalainen & Nurmi 1969, s. 136-148. 
43 Lappalainen & Nurmi 1970, s. 136-148. 
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välisiä sukupuolisuhteita positiivisessa mielessä. Murrosikäisten tiedon tarve esitetään normaalina ja 

hyväksyttynä, sillä he ovat astumassa lasten maailmasta aikuisuuteen. Kirja käsittelee myös 

seksuaalisuuteen liittyneiden käsitysten muutosta mainiten, että aikaisemmin ihmisen sukupuolisuus 

nähtiin likaisena ja hävettävänä asiana, jonka ainoa tarkoitus oli suvun jatkaminen. Kirja painottaa 

tiedon ja tietoisuuden merkitystä liittyen seksuaalisuuteen ja sukupuolten väliseen käyttäytymiseen, 

jotta nuoret pystyvät hyväksymään seksuaalisuutensa, mutta käyttäytymään vastuuntuntoisesti. ”Sen 

jälkeen, kun nuoret ovat kehittyneet sukukypsiksi ja alkavat seurustella keskenään, seksuaalisuuden 

ilmeneminen ei enää ole kunkin yksityisasia. Tämän vuoksi ihmissuhdekysymykset ovat keskeisimpiä 

kun keskustellaan seurustelusta, sukupuolivastuusta, kiihotushyväilyistä (petting), esiaviollisista 

sukupuolisuhteista, perhesuunnittelusta tms.” Moraalinen käyttäytyminen liitetään toisten ihmisten 

tarpeiden, odotusten ja yksilöllisyyden huomioimiseen, jolloin sukupuolikäyttäytyminen lisää hyviä 

ihmissuhteita ja ihmisten välistä luottamusta.44 Vaikka yksilön onnellisuus nähdään tärkeänä, tulee 

sukupuolisuhteissa toimia kuitenkin yleisen moraalin ja hyviksi määriteltyjen käytöstapojen mukaan. 

Raskauden pelko on ollut este sukupuoliseen kanssakäymiseen, mutta ehkäisyvälineiden eli 

syntyvyyden säännöstelymenetelmien kehitys pienentää tätä pelkoa. ”Asiallinen tieto auttaa 

suhtautumaan järkevästi sukupuolikysymyksiin, jos ne putkahtavat vääristyneinä esiin toveripiirissä, 

poikkeavien aikuisten taholta tai kaupallisena seksinpalvontana kirjallisuudessa, lehdistössä, 

elokuvissa tai televisiossa.” Sukupuoliopetuksen tärkeimmäksi päämääräksi kerrotaan tiedon 

välittäminen, joka edistää ihmisten onnellisuutta ja tervettä suhtautumista sukupuoliasioihin. Tämä 

edistää samalla suvunjatkamista ja vähentää inhimillistä kärsimystä, jota tuottavat esimerkiksi 

sukupuolitaudit, ei-toivotut lapset ja abortit.45  

Edellä kuvaillussa oppikirjassa painotetaan ihmisten yksilöllistä onnellisuutta, jota tieto seksuaalisten 

tarpeiden normaaliudesta ja hyväksymisestä edistää. Ristiriita aikaisempien käsitysten, muualta 

saadun tiedon sekä kirjan oppien välillä pyritään poistamaan kertomalla muuttuneesta ilmapiiristä, 

jonka tarkoituksena on lisätä oppikirjan tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta verrattuna muualta 

saatuun tietoon. Monipuolinen tieto nähdään ennaltaehkäisevänä, jotta yksilölle kärsimystä tuottavia 

ongelmatilanteita ei syntyisi. Vaikka oppikirja käsittelee normalisoivasti ja jopa positiivisesti 

seksuaalisuutta ja seksiä, ei-toivottuja raskauksia ei kuitenkaan käsitellä eikä näistä anneta tietoa. 

Tässä oppikirjassa abortti mainitaan ensimmäistä kertaa. Abortti on sisällytetty negatiiviseen 

lauseyhteyteen, joka antaa ymmärtää aborttien olevan este onnellisuudelle ja yksi syy ”järkevän 

sukupuoliopetuksen” tarpeellisuudelle. Odottamattoman raskauden keskeytystä ei näin ollen nähdä 

                                                 
44 Homan & Larjanko & Rönkä & Virtanen 1970, s. 108-113. 
45 Homan & Larjanko & Rönkä & Virtanen 1970, s. 108-113. 
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järkevänä ratkaisuna, mutta samalla ei-toivotut lapsetkin katsotaan murheeksi. Ilmeisimmin 

sukupuoliopetuksella pyrittiin estämään tämän kaltaisiin toivottomiin tilanteisiin päätymistä. 

Holger Hultinin ja Lyyli Virtasen ote aiheeseen oppikirjassa Lukion terveysoppi vuodelta 1971 on 

hyvin poikkeava verrattaessa muihin tässä tutkimuksessa käytettyihin kirjoihin. 

Sukupuolikasvatuksen ja -valistuksen tulee kirjan mukaan kulkea muun kasvatuksen rinnalla silloin, 

kun lapsen ja nuoren kehitystaso on tähän valmis. Alkusanojen mukaan kirjoittajat toivoisivat nuorten 

itse lukevan ja opiskelevan kirjaa, jonka jälkeen opettaja voi selventää oppilaiden toivomia kohtia. 

Sukupuoliopetus ja -kasvatus erotetaan sukupuolivalistuksesta, sillä jälkimmäinen kuvaillaan 

persoonattomaksi ja tosiasioiden toistoksi, kun taas ensimmäinen on osa tiettyä luonteen kasvatusta. 

Näistä kirja keskittyykin sukupuoliopetukseen tämän tarkoituksen ollessa saada nuoret ymmärtämään 

ja arvostamaan inhimillistä yhdyselämää eri näkökulmista.46 

Kirjassa esitetään filosofisia kysymyksiä ja näkökulmia käsitellen hyvin monipuolisesti miehen ja 

naisen seksuaalisuutta, kaksinaismoraalia, tabuja, ihmissuhteiden eri muotoja sekä rakkautta. Kirja 

antaa lukijalle paljon tilaa omille tulkinnoille, ja nuoria kannustetaan päättämään omasta 

elämänfilosofiastaan asioihin liittyen. Kuitenkin kirjassa esitetään vahvoja yleistyksiä, kuinka ”me 

yhteiskunnassamme” ajattelemme, mitä tuomitsemme ja mitä suvaitsemme. Esimerkiksi julkisen 

mielipiteen kerrotaan paheksuvan aviottomien lapsien äitejä sekä lapsia itsejään, mutta tuskin isää. 

Seksistä ja myös esiaviollisesta seksistä puhutaan avoimesti, mutta ehkäisystä puhuttaessa vastuu 

annetaan nuorille. ”Emme ole tässä kirjassa lähteneet esittelemään tarjolla olevia 

ehkäisymenetelmiä. Jokaisen nuoren on elämänsä eri vaiheissa ratkaistava asia omalta kohdaltaan 

itse.” Hyvien tietojen kerrotaan kuitenkin olevan välttämättömiä ja tätä tietoa kehotetaan etsimään 

kirjallisuudesta, neuvoloista, lääkäreiltä tai opettajilta.47  

Ikävien sukupuolitautien mainitaan tulleen takaisin vapautuneemman sukupuolielämään 

suhtautumisen myötä. Jokaisen nuoren tulee päättää itselleen sopivasta elämänfilosofiasta, mutta 

tilapäissuhteissa on raskaaksi tulemisen vaara ja ilman virallista avioliittoa sukupuolisuhteensa 

aloittavat nuoret altistuvat monille vaaroille ja ottavat riskin. ”Mutta riskin ottamistahan koko elämä 

on.” Aborttia ei sukupuoliasioiden lomassa käsitellä, saati mainita. Kappaleiden lopusta löytyy lista 

ryhmätöihin tarkoitettuja keskustelunaiheita sekä kirjallisuuslista lisätietoa etsiville. Kirjan 

                                                 
46 Hultin & Virtanen 1971, s. 21-44. 
47 Hultin & Virtanen 1971, s. 21-44. 
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takakannessa kyseistä oppikirjaa kuvaillaan avoimesti, asiallisesti ja moralisoimatta kirjoitetuksi.48 

Kappaleen tietoja ei ole muokattu vuonna 1975 ilmestyneeseen kolmanteen painokseen.49  

Oppikirja pyrkii herättämään lukijassaan ajatuksia esittämällä vaihtoehtoisia näkökulmia ja 

filosofisia kysymyksiä liittyen seksuaalisuutta ja sukupuolielämää koskeviin asioihin. Sukupuolinen 

kanssakäyminen ja seksuaalisuus liitetään vahvasti jokaisen omaan elämänfilosofiaan, jonka jokainen 

itselleen rakentaa ja pyrkii noudattamaan. Moralisoimattomaksi ja avoimeksi kirjoitustavaksi 

kirjoittajat ehkä tarkoittivat tapaa kertoa erilaisista seksuaalisuuden muodoista ja sukupuolisuudesta 

niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta. Kirjassa käsitellään esimerkiksi esiaviollista seksiä 

vapautuneemmin yksilön henkilökohtaisena asiana, mutta samalla maalaten kauhukuvia ei-

toivotuista raskauksista ja sukupuolitaudeista. ”Hetkellisestä tilapäissuhteesta voi seurata 

kohtuuttoman ankaralta tuntuva ”rangaistus”, lapsi, josta on vastattava, tai sukupuolitauti”,50 

todetaan käsiteltäessä seksiä ja romanttista rakkautta. Tässäkään yhteydessä aborttia ei kuitenkaan 

mainita edes mahdollisuutena tai olemassa olevana vielä vuoden 1975 painoksessakaan, vaikka 

esimerkiksi taloudellisen tilanteen vuoksi abortti oli tässä kohtaa jo laillinen.  

Kirjoittajat siirtävät vastuuta tiedon jakamisesta niin terveydenhoidon ammattilaisten, opettajien sekä 

nuorten itsensä harteille. Käsittelemättä jätettyjen tai vajavaisten seikkojen täydentämisen kirjoittajat 

luottavat opettajan tehtäväksi, mutta suosittelevat oppilaille myös tiettyjen teosten lukemista. Vaikka 

vastuu tiedon saamisesta siirrettiin muualle, pyrittiin sopivia kirjoja luetteloimalla ohjata oppilaat 

halutun ja näin ollen hyväksytyn tiedon suuntaan. On mielenkiintoista, että kirjoittajat eivät kokeneet 

omaksi tehtäväkseen käsitellä oppikirjassaan kaikkia asianhaaroja, jolloin aukkojen täyttäminen 

jätettiin muun muassa opettajan harteille. Opettajan ollessa koululaitoksen edustaja annettiin 

kuitenkin ymmärtää, että koulun tehtävä oli vastata tarvittavasta seksuaalikasvatuksesta.  

 

3.4 Abortti oppikirjoihin 

 

Leena Jääskeläisen ja Pirkko-L. Koskisen Terveystieto vuodelta 1976 on tarkoitettu käytettäväksi 

keskiasteen kouluihin riippumatta terveysopin tuntimääristä. Kirja käsittelee suvunjatkamista 

neutraalisti ja informatiivisesti tuomatta esille esimerkiksi yleistyksiä yhteiskunnassa vallitsevista 

käsityksiä. Tässä oppikirjassa aborttia käsitellään lakiuudistuksen kautta selittämällä, miksi laki 

                                                 
48 Hultin & Virtanen 1971, s. 21-44. 
49 Hultin & Virtanen 1975, s. 21-44. 
50 Hultin & Virtanen 1971, s. 35. 
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muuttui vuonna 1970 ja mitä laki nykyisin sisältää eli millä ehdoin raskaus voidaan keskeyttää. 

”Edellistä lakia väljennettiin sen vuoksi, että haluttiin saada laittomien, usein vaikeasti tulehtuneiden 

aborttien määrä laskemaan.” On vaikea arvioida, mitä tulehtuneilla aborteilla tässä yhteydessä 

tarkoitetaan. Lakimuutoksen käsittelyn jälkeen täsmennetään, että vaikka abortin saa aiempaa 

helpommin se ei ole mikään ehkäisymenetelmä. Myös raskauden keskeyttämisen jälkeisiä 

mahdollisia ongelmia painotetaan, kuten seuraavan raskauden aikaiselle uudelle sikiölle aiheutuvaa 

vaaraa sekä kohdun mahdollista vaurioitumista.51  

Syntyvyyden säännöstelyä pidetään välttämättömänä esimerkiksi taloudellisista syistä, eivätkä 

nuorena avioituneet välttämättä ole vielä kypsiä vanhemmuuteen. Myös naisen aseman muutos 

yhteiskunnassa työelämään osallistuvana on yksi perustelu perhesuunnittelun tarpeellisuudelle. 

Kuitenkin aborttien määrää pidetään korkeana, minkä perusteluksi katsotaan ihmisten käyttävän 

raskauden keskeytystä syntyvyyden säännöstelymenetelmänä. Määrän alenemiseksi ainoa keino on 

raskauksien ennaltaehkäisy. Tätä seuraa ehkäisyvälineiden seikkaperäinen esitteleminen 

menetelmien tehokkuuksia verraten. Kappaleen lopussa on kirjallisuusluettelo, joka sisältää erilaisten 

kansallisten järjestöjen, kuten Mannerheimin lastensuojeluliiton, Väestöliiton, Suomen 

kunnallisliiton sekä Teknokemian tiedotuskeskuksen julkaisemia teoksia.52  

Tähän oppikirjaan oli saatavilla myös opettajankirja samoilta tekijöiltä. Opus antaa opettajalle 

apuvälineitä koskien keskustelunaiheita, työskentely- ja käsittelyvihjeitä, joita käyttää oppitunneilla. 

Abortista ja sen käytöstä kehotetaan valmistamaan selonteko tieteellisiä tietoja käyttäen. 

Käsittelyvihjeet ovat suoria kehotuksia korostaa, ettei kyseessä ole vain solurykelmä vaan pieni 

olento erillisine kehonosineen, jonka kokoa voi oppikirjan sivulta verrata. Abortin aiheuttamat 

henkiset vaikutukset sekä isyyttä koskeva lainsäädäntö tulee myös selvittää.53 Opettajankirja antaa 

lyhyen katsannon, mitä kirjan kirjoittajat jättävät opettajien harteille.  

Vaikka itse oppikirja painottaa tieteellisiä tutkimuksia ja näissä tuotettua tietoa kuvaten aihetta 

neutraaliin sävyyn, tulee opettajan vedota oppilaiden tunteisiin esittämällä raskauden keskeytyksen 

liittyvän pieneen erilliseen ja elolliseen olentoon. Nuoria ohjataan etsimään lisätietoa virallisilta 

asiantuntijajärjestöiltä, joiden tiedot perustuvat yksittäisiä terveysoppaita enemmän tutkittuun 

tietoon. Itse oppikirja eroaa kirjoitustavaltaan ja sävyltään selkeästi aiemmista. Tässä kirjassa abortti 

käsitellään näkyvästi ja kiertelemättä, vaikka se nähdäänkin välttämättömänä pahana, joka voi laskea 

laittomien raskauden keskeytyksien määrää. Tämän voisi katsoa liittyvän myös toiseen 

                                                 
51 Jääskeläinen & Koskinen 1976, s. 115-123. 
52 Jääskeläinen & Koskinen 1976, s. 115-123. 
53 Jääskeläinen & Koskinen 1977, s. 52. 
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muuttuneeseen seikkaan liittyen ehkäisymenetelmien käyttötarkoitusta. Kun aiemmin 

sukupuolitiedon levittämisen ajateltiin ennaltaehkäisevän ei-toivottujen raskauksien ja lapsien 

syntymistä, nyt raskauksia pyrittiin ennaltaehkäisemään valistamalla ehkäisyvälineistä, jotta aborttiin 

ei turvauduttaisi ehkäisymenetelmänä.  

Juho Korhosen, Pekka Salmimiehen ja Esa Santalan Terveystiedon perusteet vuodelta 1978 on neljäs 

painos kyseisestä lukioita, ammattikouluja, kauppaoppilaitoksia, kansanopistoja ja 

kansankorkeakouluja varten tuotetusta oppikirjasta. Kirja sisältää kirjoittajien sanoin uusimman 

opetussuunnitelman mukaan suhteutettua terveyskasvatusta, joka sisältää edellä mainittujen koulujen 

terveystiedon kurssit. Kirja käsittelee seksuaalisuutta sukupuolisuuteen liittyvien näkökohtien kautta. 

Kuitenkin tarkoituksenmukaisimpana pidetään sukupuolikasvatuksen kuuluvan osaksi kotona 

tapahtuvaa tapa- ja perhekasvatusta. Koulun tulee paikata nuorten tietoisuuteen jääneet aukot jolleivat 

vanhemmat tästä kasvatuksen haarasta huolehdi. Kirjoittajien mukaan sukupuoliasioista tulisi 

kuitenkin voida kummassakin tapauksessa keskustalla kaiken muun opetuksen ja neuvonnan ohella 

tekemättä terveystiedosta erillistä oppiainetta.54 

Sukupuolikäyttäytymistä koskeva osio käsittelee ei-toivotun raskauden ehkäisemistä ja aborttia. 

Sukupuolinen kanssakäyminen liitetään kypsään suhteeseen, jonka tarkoitus on kodin perustaminen. 

Parin välistä luottamusta painotetaan, sillä mitä pidempi seurustelusuhde on ollut, sitä enemmän se 

antaa seksuaalisesti. ”Jokaisen ihmisen, joka harrastaa sukupuolista kanssakäymistä tulisi 

nykyaikana huolehtia ei-toivotun raskauden ehkäisemisestä. Sanotaan, että jokaisen lapsen tulee 

syntyä toivottuna. Ihmisen vastuu yksilöstä, partnerista ja itsestään sisältää myös sen, ettei raskautta 

aikaansaada vahingossa.” Ehkäisyssä painotetaan, ettei varmoja päiviä ole ja esitellään saatavilla 

olevia ehkäisymenetelmiä.55  

Kuitenkin siltä varalta, että vahinko pääsee tapahtumaan, voidaan raskaus tietyin edellytyksin 

keskeyttää. Toimenpidettä varten ohjataan ottamaan yhteys virkalääkäriin tai terveyskeskuslääkäriin, 

jonka lausunto voi oikeuttaa aborttiin. ”Erityisesti on muistettava, että aborttia ei tule pitää 

syntyvyyden ehkäisykeinona.” Toistuvien keskeytysten haittavaikutuksiksi kerrotaan keskenmenon 

riski mahdollisesti tulevien raskauksien kohdalla. Lopuksi luetellaan raskauden keskeyttämiseen lain 

mukaan oikeutetut perusteet.56 Seksuaalisuus ja sukupuolikäyttäytyminen yhdistetään tekstissä 

useasti parisuhteeseen ja perheen perustamiseen. Vaikka tämä vaikuttaa yleistykseltä yhteisön 

normeihin, esitellään ehkäisymenetelmät puolueettomaan ja neutraaliin sävyyn. Abortti käsitellään 

                                                 
54 Korhonen & Salmimies & Santala 1978, s. 46-50 & 65-68. 
55 Korhonen & Salmimies & Santala 1978, s. 46-50 & 65-68 
56 Korhonen & Salmimies & Santala 1978, s. 46-50 & 65-68. 



Sivu 18 / 27 

 

hakuprosessina ja lakipykälänä, mutta pelko tämän käytöstä ehkäisymenetelmänä näkyy edelleen 

kiellon painottamisena. 

Juho Korhonen, Esa Santala ja Tuula Eloranta ovat tuottaneet vuonna 1983 julkaistun Lukion 

terveystiedon opettajan kirjan. Tämä terveystiedon kurssin suunnittelua ja toteutusta helpottamaan 

laadittu opas sisältää paljon tilastollista tietoa aborteista. Sukupuoliseen kehittymiseen ja 

käyttäytymiseen on varattu neljä tuntia, joiden tavoitteena muun muassa on, että oppilas pystyy 

ymmärtämään pysyvien ihmissuhteiden merkityksen, oppilas tietää perhesuunnittelun tarkoituksen ja 

oppilas osaa nimetä ehkäisymenetelmät ja niiden käytön periaatteet. Tämän lisäksi oppilas tietää 

vastuunsa sukupuolikäyttäytymisessään, osaa kuvata mitä laki raskauden keskeyttämisestä 

pääpiirteissään sisältää sekä tietää abortin suorittamiseen liittyvät riskit ja ottaa kantaa abortin 

suorittamiseen eettiseltä kannalta.57 

Opus sisältää kattavasti tilastoja, muun muassa partnerin tuntemisajasta ennen raskautta 15-18v. 

helsinkiläistytöillä, joille oli tehty abortti. Tilastosta nähdään, että 42% vastaus oli 2-6 kuukautta ja 

38% yli 12 kuukautta. Varhaisista sukupuolikokemuksista mainitaan, että nämä lisäävät esiaviollisten 

raskauksien ja pakkoavioliittojen määrää. Ryhmätöiden aiheet herättelevät nuoria muodostamaan 

omia mielipiteitään esimerkiksi esiaviollisista ja vapaista suhteista. Ehkäisytietouden tarpeesta 

tuodaan esille, että esiaviolliset raskaudet ovat olleet tavallisia Suomessa. Vielä 1970-luvulla 39% 

avioliitoista oli solmittu morsiamen ollessa raskaana, ja joista yli puolella raskaus oli ollut 

pääasiallinen syy avioliiton solmimiseen. Viimeinen oppitunti keskittyy selvästi raskauden 

keskeytyksiin oppisisällön käsitellessä lakia raskauden keskeyttämisestä, aborttien määrän kehitystä, 

abortin suorittamiseen liittyviä määräyksiä sekä toimenpiteeseen liittyviä riskejä ja eettisiä 

näkökulmia. Vuodelta 1981 on lopuksi tilastoja laillisista raskauden keskeytyksistä, joiden mukaan 

määrä on viisinkertaistunut vuodesta 1955 vuoteen 1980. Yli 70% 1970-luvun lopussa tehdyissä 

aborteissa syyt olivat sosiaalisia.58  

Opettajalla oli kirjan avulla varsin paljon erityisesti tilastollista tietoa aborteista, jota jakaa oppilaille. 

Kirjassa ei kehoteta painottamaan tiettyjä kohtia tai puhumaan sikiöstä abortin yhteydessä. Tilastoista 

oppilaille oli mahdollista havainnollistaa esimerkiksi aborttien selkeä kasvu 1970-luvun kuluessa. 

Oppilaita velvoitetaan miettimään raskauden keskeytyksen eettisyyttä ja omaamaan omia mielipiteitä 

liittyen seksuaalisuuteen, esiaviolliseen seksiin, ehkäisyyn ja raskauden keskeyttämiseen. Kun 

aiemmin kirjoissa kerrottiin suoraan, mikä oli yhteisön hyväksymää tai paheksumaa, on tämä tehtävä 

                                                 
57 Korhonen & Eloranta & Santala 1983, s. 103-114. 
58 Korhonen & Eloranta & Santala 1983, s. 103-114. 
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nyt siirretty nuorille itselleen. Konkreettisten tilastojen kautta havainnollistamalla aborttien määrän 

kasvua luultavasti pyrittiin herättämään nuorissa tunteita ja mielipiteitä, joiden kautta he voivat 

tulevaisuudessa vaikuttaa tilastoissa näkyvien kehityskäyrien suuntaan. 

 

4. Johtopäätelmät 

 

Koulun merkitys tiedon levittäjänä alettiin ymmärtää yhä paremmin 1900-luvun jälkimmäisellä 

puoliskolla. Kuitenkaan seksuaalikasvatusta ei vielä 1960-luvun alkupuolella luettu koulujen 

tehtäväksi. Lapset ja nuoret saivat tietonsa joko kotoa tai esimerkiksi terveysoppaista, kun koulun 

terveysopin oppikirjat keskittyivät terveydenhoidon pääpiirteisiin vaihtelevana osana muiden 

oppiaineiden opetussuunnitelmaa. Kuitenkin käsitysten muuttuessa seksuaalisuutta ja 

sukupuoliasioita kohtaan myös näiden käsitteleminen oppikirjoissa lisääntyi huomattavasti. Myös 

valtiollisella tasolla herättiin nuorten tietämättömyyteen koskien sukupuolista kanssakäymistä, minkä 

katsottiin johtaneen esimerkiksi laittomien aborttien kasvuun. Vielä 1960-luvun alkupuolella tietoa 

suorastaan pimitettiin, koska aihetta ei koettu soveliaaksi yleisenä puheenaiheena. Tämä kuitenkin 

muuttui, kun tiedon salaamisen sijaan ihmisten käyttäytymiseen pyrittiin vaikuttamaan antamalla 

haluttua ja kouluhallituksen leimasimen kautta hyväksyttyä tietoa. Näin itse tiedosta pyrittiin 

tekemään ei-toivottuja raskauksia ennaltaehkäisevä tekijä, jonka myöhemmin ehkäisyvälineet 

syrjäyttivät oppikirjojen sivuilla.  

Kirjoitustyyli ja sävy vaihtelevat oppikirjoissa kirjoittajan mukaan. On toisaalta vaikeaa nähdä 

kronologista kehitystä oppikirjojen tyylillisessä sisällössä, sillä vaikka yleisesti kirjojen sävy muuttui 

ajan myötä neutraalimmaksi, saattoi vielä 1970-luvun puolella ilmestyneessä kirjassa näkyä 

vahvastikin kirjoittajan henkilökohtainen näkemys seksuaalikasvatukseen ja sen osa-alueisiin. 

Oletettavasti eri oppikirjoja käytettiin eri alueilla ja eri kouluissa, jolloin opetus ei voinut olla 

yhtenäistä koko maassa. Nuorten koulusta saamat tiedot olivat sen varassa, mikä oppikirja oli 

milloinkin käytössä. Vielä 1970-luvun puolivälissä nuoret eivät välttämättä saaneet koulussa 

valistusta ehkäisymenetelmistä tai abortista käytössä olleen Hultinin ja Virtasen elämänfilosofisen 

oppikirjan myötä, joka jättää nämä asiat käsittelemättä. On myös huomioitava, että vanhat tiedot 

säilyivät uudistetuissakin oppikirjoissa hyvin kauan muuttumattomina. Tiedot saattoivat olla jopa 

vuosikymmeniä vanhoja, sillä uudistettu painos ei välttämättä tarkoittanut kaikkien tietojen olleen 

päivitettyjä.  
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Vuoden 1970 aborttilainsäädännön vaikutukset opetettavaan materiaaliin voidaan tulkita 

monitahoisesti. Vaikka itse aborttia ei ainakaan tässä tutkimuksessa käytetyissä oppikirjoissa suoraan 

käsitellä vielä moniin vuosiin lakiuudistuksen jälkeen, näkyy oppikirjoissa selkeä muutos 

vapautuneempana suhtautumisena seksuaalisuuteen ja sukupuoliseen kanssakäymiseen. Kuitenkin 

abortti ja sen ympärillä pyörinyt keskustelu olivat suorassa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan 

muuttuvaan ilmapiiriin ja käsityksiin seksuaalisuudesta. Näiden muutokset näkyvät vahvasti 

oppikirjoissa, joissa eriäviä kantoja pyritäänkin perustelemaan yhteisön arvojen muuttumisella.  

Vapaampi suhtautuminen sukupuolikäyttäytymiseen yksilön henkilökohtaisena valintana ja tarpeena 

liitetään vahvasti jo ei-toivottuihin raskauksiin, mutta myös laillisten aborttien määrän kasvuun. 

Kansan tietämättömyyttä ehkäisyvälineistä ja perhesuunnittelusta pidettiin aluksi pääsyynä ei-

toivottujen raskauksien ja aborttien suureen määrään. Tätä pyrittiin korjaamaan lisäämällä 

seksuaalikasvatusta terveysopin oppimäärään. Kuitenkin yhteistä aborttia käsitteleville oppikirjoille 

onkin lopulta pelko siitä, että nuoret erehtyisivät ajattelemaan tätä ehkäisymenetelmänä. Tämän 

voidaan katsoa olleen osasyy sille, miksei aborttia mainita oppikirjoissa jo aiemmin, vaikka 

terveydellisistä syistä raskauden keskeytys olikin laillista jo vuodesta 1950. 

Oppikirjojen sisältämät tiedot heijastavat hyvin aikaisempia tutkimustuloksia siitä, miten nuoret itse 

ovat tällä ajanjaksolla kokeneet saaneensa seksuaalikasvatusta ja -valistusta. Kirjat eivät noudata 

sisällöllisesti yhtenäistä linjaa, jolloin ei voida katsoa koko kansan saaneen saman tasoista opetusta 

asian tiimoilta. Kirjoista voidaan myös havaita, että vastuuta sukupuoliasioiden opettamisesta jaettiin 

myös koululaitoksen ulkopuolelle. Vaikka lähestyttäessä 1970-lukua tiedonsaanti siirtyi 

kotikasvatuksen ja terveysoppaiden piiristä koululaitoksen harteille, ei kirjoista varsinaisesti 

poistunut käytäntö ohjata oppilaita hakemaan lisätietoa terveydenhoidon ammattilaisilta, opettajilta 

tai kirjallisuudesta. Oppikirjojen kirjoittajat eivät välttämättä halunneet ottaa kokonaan vastuuta 

väestön seksuaalitietoudesta, mutta samalla he edustivat myös koulujärjestelmää. Tiedon hajanaisuus 

ja jakautuminen eri lähteisiin tukee tutkimustuloksia myös nuorten aikuisten tietoisuuden 

hajanaisuudesta kyseisenä ajanjaksona. 

Aihetta pohtiessa on myös mielenkiintoista huomata, etteivät oppikirjojen kirjoittajat kokeneet 

tarvetta tehdä terveyskasvatuksesta omaa oppiainetta. Terveysopin ollessa osana muita kouluaineita 

eivät tätä opettaneet opettajat olleet erikoistuneet kirjojen käsittelemiin aiheisiin. Näin ollen 

pelkästään oppikirjoja tutkimalla on lopulta vaikea arvioida, kuinka paljon seksuaalisuutta 

käsitteleviä lukuja ja tietoa aborteista koulun oppitunneilla opetettiin, vaikka tähän olisikin ollut 

mahdollisuus. 
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Jatkotutkimusten kannalta aiheessa on vielä paljon selvitettävää. Erityisesti koulumaailman ja 

seksuaalikasvatuksen kannalta aiheeseen avautuu monia mielenkiintoisia jatkokysymyksiä, joihin 

tämä tutkielma ei vielä pystynyt vastaamaan. Kuten edellä on käynyt ilmi aiempaa tutkimusta on 

tehty siitä, miten nuoret itse kokivat saaneensa valistusta sukupuoliasioista ”seksuaalisen 

vallankumouksen” aikakaudella. Tässä yhteydessä heidän opettajiensa mietteet aiheesta voisivat 

luoda eheämmän kuvan aikakauden ilmapiiristä kehittyvän seksuaalikasvatuksen ympärillä. Erityisen 

valaisevaa olisi saada selville, kuinka tarpeelliseksi nämä opettajat kokivat opettaa sukupuoliasioita 

ja kuinka moni päätyi sivuuttamaan nämä kirjojen kappaleet kokonaan. Koen myös tuntemuksien 

tutkimista liittyen aborttiin tässä yhteydessä erittäin mielenkiintoiseksi. Kuitenkin empiirinen 

tutkimus haastatteluiden muodossa tulisi toteuttaa mahdollisimman pian, sillä 1970–1980-luvuilla 

opettaneet opettajat alkavat olla jo varsin iäkkäitä. Vielä ei kuitenkaan saata olla liian myöhäistä. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Vuoden 1970 aborttilaki 
 

Laki raskauden keskeyttämisestä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 

1§ 

Raskaus voidaan tämän lain säännöksiä noudattaen naisen pyynnöstä keskeyttää: 

 

1) kun raskauden jatkuminen tai lapsen synnyttäminen hänen sairautensa, ruumiinvikansa tai 

heikkoutensa vuoksi vaarantaisi hänen henkensä tai terveytensä; 

 

2) kun hänen tai hänen perheensä elämänolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen lapsen 

synnyttäminen ja hoito olisi hänelle huomattava rasitus; 

 

3) kun hänet on saatettu raskaaksi olosuhteissa, joita tarkoitetaan rikoslain 25 luvun 4 ja 5 §:ssä 

sekä 20 luvun 1, 3, 3 ja 9 §:ssä tai saman luvun 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa, jos teko on 

sisältänyt naisen toimintavapauden törkeän loukkauksen; 

 

4) kun hän raskaaksi saatettaessa ei ollut täyttänyt seitsemäätoista vuotta tai oli täyttänyt 

neljäkymmentä vuotta taikka kun hän on jo synnyttänyt neljä lasta; 

 

5) kun on syytä otaksua, että lapsi olisi vajaamielinen tai että lapsella olisi tai lapselle kehittyisi 

vaikea sairaus tai ruumiinvika; tai 

 

6) kun jommankumman tai kummankin vanhemman sairaus, häiriytynyt sieluntoiminta tai muu 

niihin verrattava syy vakavasti rajoittaa heidän kykyään hoitaa lasta. 

 

2§ 

Jos nainen mielisairauden, vajaamielisyyden tai häiriytyneen sieluntoimintansa vuoksi ei kykene 

esittämään pätevää pyyntöä raskauden keskeyttämiseen, voidaan se, mikäli painavat syyt puoltavat 

toimenpidettä, suorittaa holhoojan tai erityisesti määrätyn uskotun miehen suostumuksella. 

 

3§ 

Kun nainen on saatettu raskaaksi olosuhteissa, joita tarkoitetaan rikoslain 25 luvun 4 ja 5 §:ssä sekä 

20 luvun 6 ja 9 §:ssä, ei raskautta saa keskeyttää, ellei rikoksesta ole nostettu syytettä tai sitä ole 

ilmoitettu syytteeseen pantavaksi taikka rikoksen tapahtumista asian johdosta suoritetun 

poliisitutkinnan perusteella ole pidettävä ilmeisenä. 

 

Kun raskaus keskeytetään sillä 1 §:n 5 kohdan perusteella, että on syytä otaksua lapsen olevan 

vajaamielinen naisen vajaamielisyyden vuoksi, on keskeyttämisen yhteydessä, mikäli painavat syyt 

eivät ole sitä vastaan, suoritettava myös steriloiminen. 

 

4§ 

Ennen kuin raskaus tämän lain mukaan keskeytetään, on keskeyttämistä pyytävälle annettava selvitys 

raskauden keskeyttämisen merkityksestä ja vaikutuksista. 
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Naiselle, jolle on suoritettu raskauden keskeyttäminen, on annettava ehkäisyneuvontaa, niin kuin siitä 

asetuksella tarkemmin säädetään. 

 

5§ 

Raskaus on keskeytettävä niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista. 

 

Muun syyn kuin naisella olevan sairauden tai ruumiinvian vuoksi ei raskautta saa keskeyttää 

kuudennentoista raskausviikon jälkeen. 

 

Lääkintöhallitus voi kuitenkin, jollei nainen raskaaksi saatettaessa ollut täyttänyt seitsemäätoista 

vuotta tai jos siihen muuten on erityistä syytä, antaa luvan raskauden keskeyttämiseen 

myöhemminkin, ei kuitenkaan kahdennenkymmenennen raskausviikon jälkeen. 

 

6§ 

Raskaus voidaan keskeyttää: 

 

1) edellä 1 §:n 1―3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kahden lääkärin lupapäätöksellä tai 

asetuksella tarkemmin säädettävissä tapauksissa vaihtoehtoisesti lääkintöhallituksen luvalla; 

 

2) 1 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa keskeyttämisen suorittavan lääkärin päätöksellä; 

sekä 

 

3) 1 §:n 5 kohdassa ja 5 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa lääkintöhallituksen luvalla. 

 

Kahden lääkärin lupapäätös sisältää kummankin erikseen antaman, yksityiskohtaisesti perustellun 

kirjallisen lausunnon. Lääkäreistä on toisen oltava raskauden keskeyttämisestä lausunnon antava 

(lausunnonantajalääkäri) ja toisen keskeyttämisen suorittava (suorittajalääkäri). Lausunnonantaja- tai 

suorittajalääkärillä ei ole oikeutta perusteettomasti kieltäytyä ottamasta keskeyttämispyyntöä 

tutkittavakseen. 

 

Jos kahden, tai 1 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, yhden lääkärin päätös on kielteinen, 

voidaan lupaa raskauden keskeyttämiseen pyytää lääkintöhallitukselta. 

 

7§ 

Ennen raskauden keskeyttämistä koskevan päätöksen tekoa on, milloin siihen katsotaan syytä olevan, 

varattava odotettavan lapsen isälle, naisen holhoojalle ja, jos nainen on otettu yleiseen laitokseen, sen 

lääkärille tai johtajalle tilaisuus esittää käsityksensä asiassa. 

 

Ennen sellaisen päätöksentekoa, joka perustuu 1 §:n 2 kohtaan, on, milloin siihen katsotaan syytä 

olevan, pyydettävä sosiaaliviranomaisen taikka kätilön, terveyssisaren tai näitä vastaavan henkilön 

selvitys maisen ja hänen perheensä elämänoloista ja muista olosuhteista. 

 

Milloin nainen on vaikean sairauden tähden saanut erityishoitoa, on lausunnonantajalääkärin ennen 

päätöksen tekoa hankittava, mikäli mahdollista, naista sairauden vuoksi hoitaneelta lääkäriltä tämän 

terveydentilaa koskevat tiedot. 

 

8§ 

Lausunnonantajalääkärinä voi toimia jokainen valtion, kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleva 

laillistettu lääkäri, jolta lääkintöhallitus ei ole erityisestä syystä evännyt oikeutta lausunnon 

antamiseen, taikka lääkintöhallituksen määräämä muu laillistettu lääkäri. 
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Raskauden keskeyttäminen suoritetaan lääkintöhallituksen tähän tarkoitukseen hyväksymässä 

sairaalassa (keskeyttämissairaala). Suorittajalääkärinä voi toimia jokainen sanotun sairaalan 

palveluksessa oleva laillistettu lääkäri. 

 

9§ 

Kun raskauden keskeyttämiseen on ryhdyttävä 1 §:n 1 kohdan perusteella eikä keskeyttämisen 

edellytyksien tutkiminen 6 §:ssä säädetyssä järjestyksessä tai keskeyttämisen suorittaminen 3 §:n 2 

momentissa tarkoitetussa sairaalassa voi siitä aiheutuvan viivytyksen takia tai muusta syystä tapahtua 

naisen henkeä tai terveyttä vakavasti vaarantamatta, saa laillistettu lääkäri suorittaa raskauden 

keskeyttämisen sanottuja säännöksiä noudattamatta. 

 

10§ 

Tämän lain 1, 5 ja 6 §:n mukaan lääkintöhallitukselle kuuluvat asiat käsitellään erityisistunnossa 

oikeustiedettä, psykiatriaa, synnytys- ja perinnöllisyysoppia sekä sosiaalista asiantuntemusta 

edustavien lisäjäsenten saapuvilla ollessa, niin kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään. 

 

Lääkintöhallituksen on käsiteltävä 1 momentissa mainitut asiat kiireellisinä. Lääkintöhallituksen 

asiasta antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

11§ 

Lääkintöhallituksen on huolehdittava, että lausunnonantajalääkäreitä ja keskeyttämissairaaloita on 

riittävästi main kaikissa osissa, sekä valvottava, että lausunnonantaja- ja suorittajalääkärit pyrkivät 

noudattamaan tasapuolista ja yhdenmukaista käytäntöä. 

 

12§ 

Se, joka on ottanut osaa tässä laissa mainitun asian käsittelyyn taikka viran puolesta tai muuten 

tehtävässään saanut siitä tiedon, ei saa sivulliselle ilmaista, mitä siten on tullut hänen tietoonsa. 

 

Se, joka rikkoo 1 momentissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden, tuomittakoon sakkoon tai vankeuteen 

enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta, ellei asianomistaja ole 

ilmoittanut sitä syytteeseen pantavaksi. 

 

13§ 

Se, joka on suorittanut luvalliseksi todettavan raskauden keskeyttämisen tai sitä yrittänyt tämän lain 

säännöksiä noudattamatta, tuomittakoon sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 

 

14§ 

Se, joka vastoin parempaa tietoaan on antanut viranomaiselle tai lääkärille väärän lausunnon tai 

ilmoituksen raskauden keskeyttämistä koskevassa asiassa, tuomittakoon, jollei rikoksesta muutoin 

seuraa ankarampaa rangaistusta, sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 

 

15§ 

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella. 

 

16§ 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1970, ja sillä kumotaan raskauden keskeyttämisestä 17 

päivänä helmikuuta 1950 annettu laki (32/50). 
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Helsingissä 24. päivänä maaliskuuta 1970 

 

Tasavallan Presidentti 

Urho Kekkonen 
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Lähde: Finlex 

 

 

Liite 2. Kaavio oppikirjojen määrästä 

  
 

Kaavio Finnasta löytyvien vuosina 1960–1980 julkaistujen terveysopin ja kansalaistaidon 

oppikirjojen määrästä. 

Hakusanat: terveysoppi ja kansalaistaito 

Rajaus: 1960-1980 

Aihe: oppikirjat 
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