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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien tilanteesta EU:ssa naisten terveyden 
osalta
(2019/2165(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

– ottaa huomioon Kairossa vuonna 1994 pidetyn kansainvälisen väestö- ja 
kehityskonferenssin (ICPD), sen toimintaohjelman sekä siihen liittyvien 
tarkistuskonferenssien tulokset,

– ottaa huomioon ICPD:n 25-vuotistapahtumasta 1. marraskuuta 2019 annetun Nairobin 
julkilausuman ”Accelerating the Promise” sekä kansalliset ja kumppanien sitoumukset 
ja yhteistyötoimet, jotka vahvistettiin Nairobin huippukokouksessa,

– ottaa huomioon Pekingin toimintaohjelman ja siihen liittyvien tarkistuskonferenssien 
tulokset,

– ottaa huomioon 25. syyskuuta 2015 hyväksytyn kestävän kehityksen toimintaohjelman 
Agenda 2030:n, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2016, ja erityisesti sen kestävän 
kehityksen tavoitteet 3, 5 ja 16,

– ottaa huomioon Contraception Atlas -julkaisun vuoden 2017, 2018, 2019 ja 2020 
painokset, joissa esitetään tiedot ehkäisyn saatavuudesta maantieteellisessä Euroopassa 
ja tuodaan esiin tähän liittyvä eriarvoisuus Euroopassa ja vahvistetaan, että 
tyydyttämättömät ehkäisyyn liittyvät tarpeet ovat joissakin Euroopan osissa jääneet 
laajalti vaille huomiota,

– ottaa huomioon CEDAW-komitean yleiset suositukset nro 21 (1994), nro 24 (1999), 
nro 28 (2010), nro 33 (2015) ja nro 35 (2017),

– ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen 12 artiklan, 

– ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevän YK:n 
komitean 2. toukokuuta 2016 pidetyssä 22. istunnossa annetun, oikeutta seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen koskevan yleisen huomion nro 22,

– ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen 2, 7, 17 ja 26 artiklan, 

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuskomitean 30. lokakuuta 2018 kansalaisoikeuksia ja 
poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 6 artiklasta antaman 
yleisen huomion nro 36, joka koskee oikeutta elämään,

– ottaa huomioon 3. elokuuta 2011 julkaistun oikeudesta nauttia korkeimmasta 
saavutettavissa olevasta ruumiin- ja mielenterveydestä laaditun YK:n erityisraportoijan 
väliraportin,
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– ottaa huomioon 4. huhtikuuta 2016 julkaistun oikeudesta nauttia korkeimmasta 
saavutettavissa olevasta ruumiin- ja mielenterveydestä laaditun YK:n erityisraportoijan 
raportin,

– ottaa huomioon naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, sen syitä ja seurauksia käsittelevän 
YK:n erityisraportoijan laatimat raportit, myös 11. heinäkuuta 2019 annetun raportin 
ihmisoikeuksiin perustuvasta lähestymistavasta naisiin kohdistettuun huonoon 
kohteluun ja väkivaltaan lisääntymisterveyspalvelujen yhteydessä ja erityisesti 
synnytyksiin ja synnytykseen liittyvään väkivaltaan, 

– ottaa huomioon WHO:n vuoden 2015 julkilausuman naisten synnytyksen yhteydessä 
kokeman epäkunnioittavan ja loukkaavan kohtelun ehkäisemisestä ja kitkemisestä,

– ottaa huomioon 16. syyskuuta 2019 annetun Euroopan neuvoston tasa-arvo- ja 
syrjimättömyyslautakunnan raportin obstetrisesta ja gynekologisesta väkivallasta,

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY 
miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja 
palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla1,

– ottaa huomioon naisiin kohdistuvaa syrjintää lainsäädännössä ja käytännössä 
käsittelevän YK:n työryhmän 8. huhtikuuta 2016 antaman raportin, joka esitettiin 
ihmisoikeusneuvoston 32. istunnossa kesäkuussa 2016,

– ottaa huomioon naisiin kohdistuvaa syrjintää lainsäädännössä ja käytännössä 
käsittelevän YK:n työryhmän 14. toukokuuta 2018 antaman raportin II osan, 

– ottaa huomioon naisiin kohdistuvaa syrjintää lainsäädännössä ja käytännössä 
käsittelevän YK:n työryhmän 8. huhtikuuta 2016 antaman raportin III osan,

– ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan 10. tammikuuta 2019 päivätyn raportin 
ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/24/EU potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä 
terveydenhuollossa2,

– ottaa huomioon 6. marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/83/EY ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä3,

– ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien, Euroopan parlamentin ja komission yhteisen julkilausuman ”Uusi 
kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus – meidän maailmamme, meidän 
ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme”, jossa EU vahvistaa olevansa sitoutunut 
edistämään ja suojelemaan jokaisen yksilön oikeutta hallita täysin omaan 
seksuaalisuuteensa ja seksuaali- ja lisääntymisterveyteensä liittyviä kysymyksiä ja 

1 EUVL L 373, 21.12.2004, s. 37.
2 EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45.
3 EUVL L 311, 28.11.2001, s. 67.
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päättää niistä vapaasti ja vastuullisesti ilman syrjintää, pakottamista tai väkivaltaa, sekä 
kyseisen oikeuden toteutumista;

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman seksuaalikasvatuksen 
kriminalisoinnista Puolassa4,

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimyksistä EU:ssa5,

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-
arvon edistämisestä mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa6,

– ottaa huomioon neuvoston 7. maaliskuuta 2011 hyväksymän Euroopan tasa-
arvosopimuksen (2011–2020),

– ottaa huomioon 2. joulukuuta 2003 annetun neuvoston suosituksen syöpäseulonnasta7,

– ottaa huomioon 7. toukokuuta 2008 julkistetut kohdunkaulan syövän seulonnan 
laadunvarmistusta koskevat eurooppalaiset suuntaviivat sekä 12. huhtikuuta 2006 
julkistetut rintasyöpäseulonnan ja -diagnosoinnin laadunvarmistusta koskevat 
eurooppalaiset suuntaviivat,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun joulukuussa 2017 
julkaiseman asiakirjan naisten seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista 
Euroopassa,

– ottaa huomioon naisten terveyttä ja hyvinvointia WHO:n Euroopan alueella koskevan 
WHO:n strategian 2017–2021 sekä WHO:n vuonna 2016 julkistaman seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä koskevan toimintasuunnitelman ”Towards achieving the 2030 
Agenda for Sustainable Development in Europe – leaving no one behind”,

– ottaa huomioon naisten, lasten ja nuorten terveyttä koskevan WHO:n maailmanlaajuisen 
strategian vuosiksi 2016–2030 ”Global Strategy for Women’s, Children’s and 
Adolescents’ Health 2016-2030”,

– ottaa huomioon WHO:n Euroopan aluetoimiston ja Saksan liittovaltion 
terveyskasvatusviraston (BZgA) julkaiseman asiakirjan ”Standards for Sexuality 
Education in Europe: A framework for policy makers, educational and health authorities 
and specialists” sekä Unescon antaman seksuaalikasvatusta koskevan ohjeasiakirjan 
”International Technical Guidance on Sexuality Education”,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean 30. maaliskuuta 2009 
antaman päätöksen ihmisoikeuksien oikeudellisen suojelun kansainvälisen keskuksen 
(International Centre for the Legal Protection of Human Rights, INTERIGHTS) 
Kroatiaa vastaan esittämästä yhteisestä valituksesta nro 45/2007 sekä YK:n lapsen 
oikeuksien komitean 17. huhtikuuta 2013 esittämän yleisen huomioon nro 15, joka 

4 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0058.
5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0111.
6 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 99.
7 EUVL L 327, 16.12.2003, s. 34.
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koskee lapsen oikeutta nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta ja jonka mukaan 
kasvuiässä olevien nuorten saatavilla olisi oltava asianmukaista ja objektiivista tietoa 
seksuaali- ja lisääntymiskysymyksistä,

– ottaa huomioon YK:n väestöohjelmarahaston (UNFPA) maailman väestön tilaa 2019 
koskevan raportin ”Unfinished Business: the pursuit of rights and choices FOR ALL”,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 
(A9-0000/2020),

A. toteaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveydessä on kyse fyysisen, emotionaalisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilasta suhteessa kaikkiin seksuaalisuutta ja 
lisääntymistä koskeviin näkökohtiin ja että sillä ei tarkoiteta pelkästään toimintahäiriön, 
vamman tai kuolevuuden puuttumista, ja toteaa, että kaikilla yksilöillä on oikeus tehdä 
kehoaan koskevia päätöksiä8;

B. toteaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet perustuvat kaikille ihmisille 
kuuluvaan oikeuteen siihen, että heidän kehonsa koskemattomuutta sekä 
henkilökohtaista itsenäisyyttä kunnioitetaan; oikeuteen määrittää seksuaalinen 
suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä; oikeuteen päättää siitä, kenen kanssa ja 
milloin on seksuaalisesti aktiivinen; oikeuteen päättää siitä, solmiako avioliitto ja 
milloin ja kenen kanssa sekä hankkiako lapsi tai lapsia ja miten; oikeuteen saada kaiken 
edellä mainitun saavuttamiseen tarvittava tieto ja tuki9;

C. ottaa huomioon, että seksuaali- ja lisääntymisoikeudet on tunnustettu ihmisoikeuksiksi 
ihmisoikeuksia koskevassa kansainvälisessä oikeudessa ja unionin 
ihmisoikeuslainsäädännössä10;

D. toteaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä koskevien oikeuksien 
loukkauksissa kyse on ihmisoikeuksien ja erityisesti oikeuden elämään, fyysiseen ja 
henkiseen koskemattomuuteen, tasa-arvoon, syrjimättömyyteen, terveyteen ja 
koulutukseen loukkauksista; toteaa, että naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja 
niitä koskevien oikeuksien loukkaukset ovat yksi naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 
väkivallan muodoista;

E. ottaa huomioon, että vaikka seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien normit ovat EU:ssa maailman korkeimpia, niihin liittyy siitä huolimatta 
haasteita, saatavuusongelmia, puutteita ja eriarvoisuutta;

8 Guttmacher-Lancet Commission, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights, The 
Lancet, Lontoo, 2018, https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary
9 Guttmacher-Lancet Commission, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights, The 
Lancet, Lontoo, 2018, https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-
executive-summary
10 Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu: Women’s Sexual and Reproductive Health and Rights in Europe, 
Euroopan neuvosto, Strasbourg, 2017, https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-
reproductive-rights-in-europe

https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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F. ottaa huomioon, että seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin oikeuksiin 
liittyviä haasteita ja esteitä ovat muun muassa seuraavat: puutteellinen saatavuus, 
lääketieteellisen hoidon epääminen henkilökohtaiseen vakaumuksen johdosta, 
sukupuoleen perustuva väkivalta, gynekologinen ja synnytyksen yhteydessä tehty 
väkivalta, kattavan sukupuolivalistuksen puute, tiedonsaannin/koulutuksen epääminen, 
saatavilla olevien ehkäisymenetelmien puute, lääketieteellisesti avustettujen 
lisääntymishoitojen rajallinen saatavuus, pakkosterilointi, sukupuolitautien ja hivin laaja 
esiintyvyys, äitiyskuolleisuuden erot, teiniraskauksien suuri määrä, haitalliset 
sukupuolistereotypiat ja käytännöt, kuten naisten sukuelinten silpominen, lapsi-, 
varhais- ja pakkoavioliitot ja kunniamurhat;

G. ottaa huomioon, että jos tieteellisesti paikkansapitävää tietoa ei ole saatavilla, yksilöiden 
oikeus tehdä tietoon perustuvia valintoja omasta seksuaali- ja lisääntymisterveydestään 
ja niitä koskevista oikeuksista ei toteudu;

H. toteaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä koskevien oikeuksien kokonaisuus 
sisältää muun muassa seuraavat osatekijät: kattava seksuaalikasvatus, nykyaikaiset 
ehkäisyvälineet, ennen synnytystä, synnytyksen aikana ja synnytyksen jälkeen annettava 
hoito, kätilöpalvelut, synnytyshoito ja vastasyntyneiden hoito, turvalliset ja lailliset 
aborttipalvelut, hivin ja muiden sukupuolitautien ehkäiseminen ja hoito, seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan havaitsemiseen, ehkäisemiseen ja käsittelemiseen 
tarkoitetut palvelut, lisääntymiselinten syöpien hoito, ja hedelmällisyyspalvelut;

I. ottaa huomioon, että kattava seksuaalikasvatus edesauttaa tietoon perustuvien 
lisääntymistä koskevien valintojen tekemistä;

J. toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa on edelleen lakeja, joilla kielletään abortti, paitsi 
tiukasti säännellyissä olosuhteissa, ja joissa naiset pakotetaan turvautumaan laittomiin 
abortteihin, matkustamaan toisiin maihin tai viemään raskautensa päätökseen vastoin 
tahtoaan, mikä loukkaa ihmisoikeuksia ja on yksi sukupuoleen perustuvan väkivallan 
muoto;

K. ottaa huomioon, että vaikka abortti olisi lain mukaan mahdollinen, sen saatavuudelle on 
usein esteitä;

L. toteaa, että yhdenkään naisen ei pitäisi kuolla synnytyksessä ja että näyttöön perustuva 
äitiyshuolto on ihmisoikeus;

M. ottaa huomioon, että lisääntymisoikeuksien vastustajat käyttävät usein hyväkseen 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyviä kysymyksiä, kun he vetoavat 
kansallisiin etuihin väestönkehitystavoitteiden saavuttamiseksi, ja että he pahentavat 
siten demokratian ja yksilönvapauksien rapautumista;

N. toteaa, että naisten oikeuksien sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien alalla on edistytty, mutta tästä huolimatta lisääntymisoikeuksien vastustajat 
ovat voineet vaikuttaa kansalliseen lainsäädäntöön ja politiikkaan ja he ovat pyrkineet 
heikentämään seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia oikeuksia, kuten 
parlamentti on todennut naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
heikentämispyrkimyksistä EU:ssa antamassaan päätöslauselmassa ja Euroopan tasa-
arvoinstituutti on todennut 22. marraskuuta 2019 antamassaan raportissa ”Beijing +25 – 
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The 5th Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU 
Member States”;

Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia oikeuksia koskevan konsensuksen 
aikaansaaminen ja asiaan liittyvien haasteiden ratkaiseminen EU:n haasteina

1. kehottaa EU:ta, sen elimiä ja virastoja tukemaan ja edistämään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin oikeuksiin liittyvien palvelujen saatavuutta, ja 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä 
koskevien oikeuksien kattavan saatavuuden ja poistamaan kaikki esteet, jotka haittaavat 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä koskevien oikeuksien täysimääräistä 
saatavuutta;

2. kehottaa jäsenvaltioita toissijaisuusperiaatteen ja kansallisen toimivallan mukaisesti 
turvaamaan kaikkien henkilöiden oikeuden tehdä itse tietoon perustuvia valintoja 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä koskevien oikeuksien osalta;

3. kehottaa jäsenvaltioita puuttumaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien saatavuuteen tai käyttämiseen liittyviin haasteisiin ja varmistamaan, että 
ketään ei jätetä jälkeen sen vuoksi, että hän ei voi käyttää oikeuttaan terveyteen;

4. muistuttaa, että kaikkien seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin 
oikeuksiin liittyvien toimintapolitiikkojen olisi perustuttava WHO:n, muiden YK:n 
virastojen ja Euroopan neuvoston kaltaisilta järjestöiltä saatuun luotettavaan ja 
objektiiviseen näyttöön;

5. palauttaa mieliin Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun järjestön jäsenvaltioille 
osoittaman kehotuksen11 taata riittävät talousarviomäärärahat seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia oikeuksia varten ja varmistaa riittävien 
henkilöresurssien saatavuuden;

Seksuaali- ja lisääntymisterveys hyvän terveyden keskeisenä osatekijänä 

6. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaita strategioita ja seurantaohjelmia, 
joilla taataan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin oikeuksiin liittyvien 
palvelujen kattava saatavuus;

7. muistuttaa, että kaikki seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin oikeuksiin 
liittyvien lääketieteellisten toimenpiteiden on perustuttava täysin tietoon perustuvaan 
suostumukseen;

a) Kattava seksuaalikasvatus on nuorten etu

8. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikilla perus- ja toisen asteen oppilailla on 
mahdollisuus saada tieteellisesti täsmällistä ja kattavaa, WHO:n normien mukaista 
seksuaalikasvatusta;

11 Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu: Women’s Sexual and Reproductive Health and Rights in Europe, 
Euroopan neuvosto, Strasbourg, 2017, https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-
reproductive-rights-in-europe

https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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9. kehottaa jäsenvaltioita torjumaan syrjivän ja vaarallisen väärän tiedon levittämistä 
seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja niitä koskevista oikeuksista;

b) Nykyaikaiset ehkäisymenetelmät sukupuolten tasa-arvoa edistävänä strategiana 

10. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan ehkäisymenetelmien saatavuuden ja turvaamaan 
siten terveyttä koskevan perusoikeuden toteutumisen;

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että ehkäisy kuuluu kansallisten 
korvausjärjestelmien ja terveydenhuoltoa koskevien politiikkojen piiriin, ja 
tunnustamaan, että tämä etuus olisi ulotettava koskemaan kaikkia lisääntymisikäisiä 
ihmisiä;

c) Turvallisen ja laillisen aborttihoidon ankkuri on naisten terveydessä ja oikeuksissa

12. vahvistaa, että abortin on oltava vapaaehtoinen päätös, joka perustuu naisen omasta 
vapaasta tahdosta esittämään pyyntöön ja jossa noudatetaan WHO:n suuntaviivoihin 
perustuvia lääketieteellisten normeja, ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan turvallisen 
ja laillisen abortin saatavuuden;

13. kehottaa jäsenvaltioita sääntelemään laillisen abortin esteitä, ja muistuttaa, että niillä on 
velvollisuus varmistaa, että naiset voivat käyttää lakisääteisiä oikeuksiaan;

14. kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan uudelleen aborttia koskevat kansalliset säännöksensä 
ja saattamaan ne vastaamaan kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja ja alueellisia parhaita 
käytäntöjä varmistamalla, että naisen pyynnöstä alkuraskauden aikana tehty abortti on 
laillinen ja että se on laillinen myös myöhemmässä vaiheessa, jos naisen terveys tai 
elämä on uhattuna;

d) Äitiyshuolto kuuluu kaikille 

15. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kaikilla 
naisilla on mahdollisuus saada kohtuuhintaista ja näyttöön perustuvaa äitiyshuoltoa;

16. kehottaa jäsenvaltioita torjumaan fyysistä ja sanallista väkivaltaa, myös gynekologista ja 
synnytyksen yhteydessä tehtyä väkivaltaa, jotka ovat sukupuoleen perustuvan 
väkivallan muotoja;

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä koskevat oikeudet sukupuolten tasa-arvon, 
demokratian ja sukupuoleen perustuvan väkivallan poistamisen tukirakenteina

17. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin 
oikeuksiin liittyvää toimivaltaansa pyrkimällä suojelemaan ihmisoikeuksia, erityisesti 
oikeutta terveyteen, panemaan täytäntöön monipuolisia seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalveluja ja varmistamaan, että taantumattomuuden periaatetta 
noudatetaan; 

18. kehottaa demokratiasta ja väestönkehityksestä vastaavaa komission jäsentä 
omaksumaan ihmisoikeuksiin perustuvan lähestymistavan väestökehityksen haasteisiin 
vastaamisessa ja varmistamaan, että jokainen EU:n asukas voi vaalia seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttään ja käyttää niitä koskevia oikeuksiaan täysimääräisesti, sekä 
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vastustamaan niitä tahoja, jotka käyttävät seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja niitä 
koskevia oikeuksia EU:n arvojen ja demokratian heikentämisen välineinä;

19. kehottaa terveysasioista ja elintarviketurvallisuudesta vastaavaa komission jäsentä 
edistämään seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia oikeuksia ja 
sisällyttämään ne seuraavaan kansanterveyttä koskevaan EU-strategiaan;

20. kehottaa tasa-arvoasioista vastaavaa komission jäsentä edistämään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia oikeuksia ja sisällyttämään ne seuraavaan 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaan EU-strategiaan;

21. kehottaa kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavaa komission jäsentä pitämään kiinni 
kehityspolitiikkaa koskevasta eurooppalaisesta konsensuksesta ja kestävän kehityksen 
tavoitteista, erityisesti tavoitteista 3.7 ja 5.6, jotta varmistetaan, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat oikeudet pysyvät ensisijaisina kehitystavoitteina 
kaikessa EU:n ulkoisessa toiminnassa;

22. kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan naisten oikeuksien heikentämispyrkimysten 
torjumiseksi;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä koskevat oikeudet ovat keskeisiä kysymyksiä 
ihmisoikeuksista käytävässä keskustelussa, ja ne ovat erottamaton osa terveyttä koskevan 
perusoikeuden ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista sekä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan poistamista. 

Tämä mietintö osuu ratkaisevaan ajankohtaan EU:ssa, sillä naisten oikeuksien 
heikentämispyrkimykset lisääntyvät ja oikeudet heikentyvät kiihtyvään tahtiin, mikä 
myötävaikuttaa saavutettujen oikeuksien rapautumiseen ja vaarantaa naisten terveyden. 
Euroopan parlamentti on tuonut esille huolensa tästä kysymyksestä, viimeksi naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimyksistä EU:ssa antamassaan 
päätöslauselmassa1, jossa todettiin, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet ovat kyseisten pyrkimysten keskeisiä kohteita. 

Kun otetaan huomioon nykytilanne EU:ssa, unionin toimielinten vastuulla on edistää ja tukea 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia oikeuksia sekä naisten yleistä hyvinvointia, 
terveyttä, turvallisuutta ja elämää. Kuten seksuaalikasvatuksen kriminalisoinnista Puolassa 
annetussa parlamentin päätöslauselmassa2 todetaan, EU:n perusoikeuskirjan, Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 
naisten seksuaali- ja lisääntymisterveys liittyy moniin ihmisoikeuksiin ja jäsenvaltiot ja EU:n 
toimielimet vastaavat korkeatasoisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien varmistamisesta. EU:n yhteisen kannan on perustuttava ihmisoikeuksiin ja sen on 
oltava linjassa kaikkien kansainvälisten ihmisoikeusnormien kanssa. Naisten oikeuksien 
heikentämispyrkimyksillä on suora vaikutus EU:ssa käynnissä oleviin demokratian 
heikentämiseen tähtääviin prosesseihin, sillä niitä koordinoivat toimijat, jotka käyttävät 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia oikeuksia niin kutsuttujen 
väestökehitystavoitteiden saavuttamisen välineenä myötävaikuttaen siten demokratian ja 
yksilönvapauksien rapautumiseen. Kysymystä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja niitä 
koskevista oikeuksista ihmisoikeuskysymyksenä ei voida erottaa demokratiaa koskevasta 
kysymyksestä, koska se on ihmisiltä ihmisille -kehys, jota ei voida täyttää ilman 
mahdollisimman korkeaa ihmisoikeuksien suojelun tasoa. 

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä koskevat oikeudet kuuluvat jäsenvaltioiden 
toimivaltaan, ja näin ollen niiden vastuulla on varmistaa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja 
niitä koskeviin oikeuksiin liittyvien palvelujen kattava saatavuus. Seksuaali- ja 
lisääntymisoikeudet on tunnustettu ihmisoikeuksiksi ihmisoikeuksia koskevassa 
kansainvälisessä oikeudessa ja unionin ihmisoikeuslainsäädännössä3, ja seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien oikeuksien loukkaukset ovat ihmisoikeusloukkauksia. 
Kaikki seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin oikeuksiin jäsenvaltioissa 
liittyvät haasteet ovat yhteisiä eurooppalaisia haasteita. Kyse ei ole pelkästään EU:ta 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_FI.html 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_FI.html 
3 Katso Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu: Women’s Sexual and Reproductive Health and Rights in 
Europe, Euroopan neuvosto, joulukuu 2017, https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-
reproductive-rights-in-europe 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_FI.html
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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koskevasta poliittisesta ja sosiaalisesta kysymyksestä, vaan se on myös terveyskysymys, 
jonka ratkaiseminen edellyttää yhtenäistä lähestymistapaa.

Maailman terveysjärjestö (WHO) katsoo, että seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden 
yleinen saatavuus on oikeuden terveyteen yksi osatekijä4, ja muistuttaa kansainvälisen väestö- 
ja kehityskonferenssin (ICPD) toimintaohjelmassa5 annetusta sitoumuksesta varmistaa, että 
seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut ovat kaikkien saatavilla. Keskustelua ei pidä käydä 
siitä, onko varmistettava seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä koskevien oikeuksien 
saatavuus, vaan siitä, millä tavoin se on varmistettava, jotta taataan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin oikeuksiin liittyvien palvelujen kattava yleinen 
saatavuus ja kohtuuhintaisuus ja turvataan siten oikeuden terveyteen toteutuminen. Tässä 
mietinnössä keskitytään muutamiin seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien avainaloihin, mutta esittelijä korostaa, että jotkin muut seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin oikeuksiin liittyvät aiheet, joita ei tässä käsitellä 
yksityiskohtaisesti, aiheuttavat huolta, johon on puututtava, mahdollisesti erillisissä 
mietinnöissä (esimerkiksi sijaissynnytykset). 

YK:n väestöohjelmarahaston6 mukaan kattavan seksuaalikasvatuksen tarjoaminen on 
oikeusperustainen ja sukupuoleen keskittyvä lähestymistapa seksuaalikasvatukseen. Se 
sisältää tieteellisesti paikkansapitävää tietoa ihmisen kehityksestä, anatomiasta ja 
lisääntymisterveydestä sekä tietoa ehkäisystä, synnytyksestä ja sukupuoliteitse tarttuvista 
infektioista, myös immuunikatoviruksesta (hiv). 

Seksuaalikasvatuksen kriminalisoinnista Puolassa annetussa parlamentin päätöslauselmassa7 
jäsenvaltioita kannustetaan ottamaan kouluissa käyttöön nuorille suunnatun kattavan 
ikätasoisen seksuaali- ja ihmissuhdekasvatuksen. Tämä on olennaisen tärkeää seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien oikeuksien toteuttamiseksi ja jotta voidaan torjua 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, häirintää sekä epäterveitä 
käyttäytymismalleja ihmisten välisissä suhteissa. Kattavan seksuaalikasvatuksen yleisen 
saatavuuden varmistaminen kaikissa perus- ja toisen asteen kouluissa on nyt entistäkin 
tärkeämpää, sillä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin oikeuksiin liittyviä 
vääriä tietoja levitetään yhä laajemmin. Yksi esimerkki tästä on openDemocracy-järjestön 
tutkimus, jossa kävi ilmi, että naisille eri puolilla maailmaa, myös EU:ssa, annetaan 
tarkoituksella väärää tietoa, jotta he eivät voisi saada aborttia8. Tämä vaarantaa naisten 
elämän ja estää heitä käyttämästä oikeuttaan tietoon perustuvaan valintaan, mutta se on myös 
vastoin demokratian perusperiaatteita ja oikeutta vapauteen ja tiedonsaantiin. Sen lisäksi, että 
kattavalla seksuaalikasvatuksella torjutaan jatkuvasti lisääntyviä tarkoituksellisesti väärää 
tietoa levittäviä kampanjoita ja toimia, se on myös väline, jolla voidaan torjuta sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa. 

Ehkäisy mahdollistaa sen, että ihmiset voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja seksuaali- ja 
lisääntymisterveydestään, ja WHO:n mukaan nykyaikaisten ehkäisyvälineiden käyttö esti 

4 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1 
5 https://www.unfpa.org/icpd 
6 https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education 
7 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_FI.html 
8 https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-us-linked-anti-abortion-centres-lie-and-scare-women-
across-latin-america/ 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1
https://www.unfpa.org/icpd
https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_FI.html
https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-us-linked-anti-abortion-centres-lie-and-scare-women-across-latin-america/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-us-linked-anti-abortion-centres-lie-and-scare-women-across-latin-america/
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vuonna 2017 arviolta 308 miljoonaa tahatonta raskautta9. Tilanne eri puolilla Eurooppaa 
osoittaa, että parantamisen varaa on edelleen, ja ratkaisevan tärkeää on varmistaa palveluiden 
yleinen saatavuus10. Viime vuosina on kiinnitetty eniten huomiota hiviin/aidsiin, kun taas sekä 
perhesuunnittelun että lisääntymisterveyden rahoitus on vähentynyt. Tämä on vaarallista ja 
voi johtaa vakaviin seurauksiin11. Nykyaikaisten ehkäisymenetelmien saatavuus on osa 
perusoikeutta terveyteen, ja siksi on varmistettava, että niitä on kaikkien lisääntymisikäisten 
henkilöiden saatavilla. 

Lisääntymisoikeuksien keskuksen mukaan12 59 prosenttia lisääntymisikäisistä naisista elää 
maissa, joissa abortti on yleisesti ottaen sallittu, ja 41 prosenttia naisista elää maissa, joissa 
sovelletaan aborttia rajoittavaa lainsäädäntöä. EU:ssa on vain yksi jäsenvaltio, jossa abortti on 
kielletty kaikissa olosuhteissa (Malta), ja yksi jäsenvaltio sallii sen vain hyvin tiukasti 
rajatuissa olosuhteissa (Puola), joita sovelletaan jatkuvasti yhä rajoittavammin. Naisten 
oikeuksien ilmeiset heikentämispyrkimykset herättävät huolta ja edellyttävät voimakkaita 
vastatoimia EU:lta, sillä oikeus turvalliseen ja lailliseen aborttiin on yksi näiden hyökkäysten 
keskeisiä kohteita. Abortin rajoittamisella on vakavia seurauksia. WHO:n arvion mukaan 
vuosittain tehdään 25 miljoonaa vaarallista aborttia, joilla on usein kohtalokkaita seurauksia. 
Aborttia koskevat lakisääteiset rajoitukset eivät johda aborttien määrän vähenemiseen, vaan 
ne pakottavat naiset vaarantamaan henkensä ja terveytensä turvautumalla vaaralliseen 
aborttihoitoon. Guttmacher-instituutin mukaan abortteja tehdään 37 tuhatta ihmistä kohti 
maissa, joissa abortti on kokonaan kielletty tai sallittu vain naisen hengen pelastamiseksi, ja 
vastaava luku on 34 tuhatta ihmistä kohti maissa, joissa abortti on yleisesti ottaen sallittu. 
Kyse on tilastollisesti merkityksettömästä erosta13. EU:ssa tämä johtaa usein siihen, että naiset 
matkustavat muihin jäsenvaltioihin abortin saamiseksi, mikä vaarantaa heidän terveytensä ja 
henkensä. 

Myös maissa, joissa abortti on laillisesti mahdollinen, sen saatavuuteen liittyy esteitä. Tämä 
johtaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä koskevien oikeuksien loukkaamiseen sekä 
eriarvoisuuteen naisten oikeuksien toteutumisessa eri puolilla EU:ta. Esteistä yksi kaikkein 
ongelmallisempia on lääketieteellisen hoidon epääminen henkilökohtaisen vakaumuksen 
perusteella tapauksissa, joissa lääketieteen ammattilaiset eivät usein suostu suorittamaan 
aborttia vedoten henkilökohtaiseen vakaumukseen. Tämän seurauksena naiset eivät voi 
käyttää oikeuttaan terveyteen ja lääketieteellisiin toimenpiteisiin, ja lisäksi se nostaa esiin 
kysymyksen julkisten ohjausjärjestelmien asemasta. Omantunnon syihin perustuvan 
kieltäytymisen vaikutuksia seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin oikeuksiin 
koskevan Euroopan parlamentin tutkimuksen14 mukaan kansallisessa lainsäädännössä 
annetaan usein terveydenhoitoalan ammattilaisille mahdollisuus kieltäytyä tarjoamasta 
tavaroita ja palveluja, joita he vastustavat eettisistä syistä, kuten aborttien suorittaminen tai 
ehkäisymenetelmien määrääminen, myyminen tai niitä koskevan neuvonnan tarjoaminen 
kieltäytymällä osallistumasta toimintaan, jonka asianomainen henkilö katsoo olevan 

9 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329884/WHO-RHR-19.18-eng.pdf?ua=1 
10 https://www.contraceptioninfo.eu/sites/contraceptioninfo.eu/files/contraception_infographic_2019_new.pdf 
11 https://www.epfweb.org/node/110 
12 https://reproductiverights.org/worldabortionlaws 
13 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/ 
14 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604969

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329884/WHO-RHR-19.18-eng.pdf?ua=1
https://www.contraceptioninfo.eu/sites/contraceptioninfo.eu/files/contraception_infographic_2019_new.pdf
https://www.epfweb.org/node/110
https://reproductiverights.org/worldabortionlaws
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604969
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ristiriidassa uskonnollisen, moraalisen, filosofisen tai eettisen vakaumuksensa kanssa. Tähän 
olisi jatkossa puututtava pitämällä sitä lääketieteellisen hoidon epäämisenä, ei niinkään 
omantunnon syistä johtuvana kieltäytymisenä. Hyvin monessa (yli 20:ssa) jäsenvaltiossa on 
voimassa oikeus niin sanottuun omantunnon syistä tapahtuvaan kieltäytymiseen, joka 
tunnustetaan myös YK:n sopimuksissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. On kuitenkin 
pantava merkille, että tämä ei ole absoluuttinen oikeus ja että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin on linjannut, että siihen ei pitäisi turvautua laillisesti saataville 
asetettujen palvelujen käyttämisen estämiseksi. Käytännössä juuri näin tapahtuu päivittäin eri 
puolilla EU:ta, kun naiset eivät voi käyttää laillista oikeuttaan aborttiin 
terveydenhuoltohenkilöstön kieltäytyessä tarjoamasta heille kyseistä lääketieteellistä hoitoa, 
eikä julkisissa sairaaloissa ole otettu käyttöön julkisia ohjausjärjestelmiä. Tässä on kyse 
räikeästä ja moniulotteisesta jo olemassa olevan laillisen oikeuden loukkaamisesta ja sen 
käyttämisen estämisestä käytännön tasolla.

Yksi tämän mietinnön keskeisiä aiheita on näyttöön perustuva ja korkeatasoinen äitiyshuolto. 
WHO on antanut suosituksen kunnioittavasta äitiyshuollosta, jolla tarkoitetaan kaikille 
naisille järjestettyä hoitoa, joka tarjotaan siten, että säilytetään naisten ihmisarvo, yksityisyys 
ja luottamuksellisuus, varmistetaan, että heille ei koidu haittaa eikä heitä kohdella huonosti, ja 
mahdollistetaan tietoon perustuvan valinnan tekeminen sekä jatkuva tuki synnytyksen aikana. 
Äitiyskuolleisuus on sitkeä ongelma erityisesti vähemmistöryhmien ja heikossa asemassa 
olevien ryhmien keskuudessa, ja tilanteissa, joissa synnytyksen aikana ilmenee 
komplikaatioita, vakavan sairastuvuuden ja kuoleman riski kasvaa. Yli kolmannes 
äitiyskuolemista on seurausta ennen synnytystä ja synnytyksen aikana tai heti synnytyksen 
jälkeen ilmenneistä komplikaatioista15. Tämä puhuu sen seikan puolesta, että riskit voidaan 
ehkäistä, jos kaikille tarjotaan laadukasta äitiyshuoltoa. Mahdollisuus käyttää terveyspalveluja 
on ihmisoikeus, samoin se, ettei saa osakseen epäinhimillistä ja alentavaa kohtelua, ja 
molemmat kuuluvat seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin oikeuksiin liittyvien 
palvelujen kapeimman tulkinnan piiriin. Lisäksi käy yhä useammin ilmi, että naiset kokevat 
väkivaltaa laitossynnytysten yhteydessä sekä ennen synnytystä, synnytyksen aikana ja sen 
jälkeen tehtyjen hoitotoimenpiteiden yhteydessä ja että he kohtaavat yleisemminkin 
gynekologista ja synnytyksen yhteydessä tehtyä väkivaltaa, johon on puututtava. 

Tässä mietinnössä tarkastellaan laajasti seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien nykytilaa EU:ssa, ja sillä pyritään lujittamaan EU:n sitoutumista ihmisoikeuksien 
puolustamiseen pitäen erityisesti mielessä oikeuden terveyteen, fyysiseen ja henkiseen 
koskemattomuuteen, tasa-arvoon, syrjimättömyyteen ja koulutukseen. Siinä muistutetaan, että 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä koskevien oikeuksien loukkaaminen tai niihin 
liittyvien palvelujen epääminen on ihmisoikeusloukkaus ja niissä on kyse sukupuoleen 
perustuvasta väkivallasta. Ne muodostavat siten unionille haasteen, johon on vastattava ilman, 
että poiketaan niistä arvoista ja periaatteista, joiden varaan Euroopan unioni on perustettu, 
kuten demokratia, tasa-arvo ja väkivallattomuus. 

15 https://extranet.who.int/rhl/topics/preconception-pregnancy-childbirth-and-postpartum-care/care-during-
childbirth/who-recommendation-respectful-maternity-care-during-labour-and-childbirth 

https://extranet.who.int/rhl/topics/preconception-pregnancy-childbirth-and-postpartum-care/care-during-childbirth/who-recommendation-respectful-maternity-care-during-labour-and-childbirth
https://extranet.who.int/rhl/topics/preconception-pregnancy-childbirth-and-postpartum-care/care-during-childbirth/who-recommendation-respectful-maternity-care-during-labour-and-childbirth

