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Johdanto
Suomessa ja Pohjoismaissa yhteensä 30–40 prosenttia hedelmällisessä iässä olevista naisista käyttää
hormonaalista ehkäisyä.1 Lisäksi 35 ikävuoteen mennessä 80 % naisista on käyttänyt hormonaalista
ehkäisyä elämänsä aikana.2 Toisaalta kondomin ja muiden estemenetelmien käyttö ovat vielä näitäkin
lukuja huomattavasti yleisempiä. Vain ani harvat eivät ole käyttäneet elämänsä aikana mitään
keinotekoista ehkäisyä. Ehkäisy on siis valtavan yleistä yhteiskunnassamme ja todennäköisesti myös
eri seurakunnissa, sillä syntyvyys on laskussa myös kristillisissä maissa. Tällä kirjallani haluan tuoda
oman panokseni keskusteluun raskaudenehkäisyn etiikasta eli siitä, onko se moraalisesti oikein, väärin
vai neutraalia?
Mutta mitä tarkoittaa keinotekoinen ehkäisy? Mitä voidaan pitää ehkäisynä?
Sananmukaisesti ehkäisy tarkoittaa sitä, että seksiä harrastava pari haluaa estää lapsen saamista
seksuaalisuuden biologisena hedelmänä. Tämän takia ennen yhdyntää, sen aikana tai sen jälkeen
tehdään tietoisesti jotakin, jotta yhdynnästä ei seuraisi raskautta ja lasta. Raskautta voidaan ehkäistä
keinotekoisesti esimerkiksi hormonaalisilla ehkäisyvalmisteilla tai erilaisilla estemenetelmillä, kuten
kondomilla. Toisaalta raskaudenehkäisyä ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä esimerkiksi
selibaatti tai luonnollinen perhesuunnittelu, sillä näistä puuttuu sellainen yhdyntä, joka olisi tehty
keinotekoisesti hedelmättömäksi. Jos siis aviopareista toinen matkustaa esimerkiksi työmatkan takia
ulkomaille kyse ei ole ehkäisystä, vaikka lapsen saaminen estyykin välimatkan takia. Ehkäisyä on vain
sellainen yhdyntä, josta on pyritty estämään raskaaksi tulemisen mahdollisuus.
Voi olla yllättävä tieto, mutta ehkäisy ei ole vasta 1900-luvun ajan keksintö. 1800-luvulla
markkinoille tuli kyllä lateksinen kondomi, jonka massatuotanto teki ehkäisyn helpoksi suurille
ihmisjoukoille, mutta ehkäisy ei silti ole seksuaalivallankumouksen ajan keksintö. Tiedot ehkäisyn
käytöstä ulottuvat niin pitkälle kuin kirjoitettu historia. Esimerkiksi ensimmäiset pessaarit valmistettiin
jo muinaisen Egyptin ja Mesopotamian alueella kauan ennen Kristuksen syntymää.3 Myös kondomi on
vanha keksintö. Antiikin Roomassa Kristuksen aikana kondomi valmistettiin suolesta ja 1800-luvulta
alkaen kumista, mikä mahdollisti kondomin massatuotannon. Myös keskeytetty yhdyntä, coitus
interruptus, on ollut historian aikana käytetty ehkäisykeino, josta löytyy kohtalokas kuvaus myös
Raamatussa.4
Hormonaalinen ehkäisy taas keksittiin 1950-luvulla, mutta viimeistään jo keskiajalla
tunnettiin suun kautta otettavia rohtoja, jotka ehkäisivät raskauden alkamista ilmeisesti melko
tehokkaasti.5 Alkuun hormonaalinen ehkäisy käsitti suun kautta otettavat lääkkeet, kuten e-pillerit
(yhdistelmäehkäisy) ja minipillerit. Sittemmin on kehitetty hormonaalinen ihonalaiskudokseen
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Ks. Contraceptive use in the Nordic countries, Lindh I, Skjeldestad FE, Gemzell-Danielsson K ym. Acta Obstet Gynecol
Scand, 2017; 96:19-28.
2
Ibid s. 19-28.
3
Muinaisen Egyptin ja Mesopotamian ajalta on löydetty mm. Ebersin papyrus (noin vuodelta 1550 eKr.) ja Kahun papyrus
(noin vuodelta 1850 eKr.). Papyruksissa on mainittu emättimeen asetettavasta nukkaa ja hunajaa sisältävästä
akasianlehdestä, jonka tarkoitus oli ehkäistä raskautta. Ks. Encyclopedia of motherhood vol. 1, O´Reilly Andrea, SAGE
Publications: 2010, s.124.
4
Ks. 1. Moos 38:9–10.
5
Keskiajalla elänyt persialainen lääkäri Avicenna (980–1037 jKr.) esittelee teoksessaan Lääketieteen kaanon (The Canon of
Medicine) lukuisia erilaisia yrttejä ja rohdoksia, joita voitiin käyttää lasten ehkäisemiseen. Ks. Encyclopedia of motherhood
vol. 1, O´Reilly Andrea, SAGE Publications: 2010, s.124.
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asetettava implantti, hormonikierukka, ehkäisylaastari, ehkäisyinjektio ja ehkäisyrengas. Kaikkien
näiden ehkäisymenetelmien idea on estää raskauden alkamista seksuaalisessa yhdynnässä muuttamalla
naisen lisääntymiselimistön toimintaa.
Moni tietää myös, että katolinen kirkko ja eräät lestadiolaiset herätysliikkeet, kuten
vanhoillislestadiolaisuus, suhtautuvat
kielteisesti keinotekoiseen raskaudenehkäisyyn,
mutta harvempi tietää, että koko kristikunta
yhdessä, kaikki sen eri tunnustuskunnat, on
melkein koko olemassaolonsa ajan tuominnut
ehkäisyn jyrkästi Jumalan luomisjärjestykseen
vedoten.6 Vaikka moni protestanttinen kirkko
nykyisin hyväksyy raskaudenehkäisyn, ei tämä
ole kristittyjen valtavirran käsitys asiasta, vaan
suhteellisen uusi opetus kristikunnan
historiassa. Kirkko on aina tunnustanut Jumalan
universaalin tahdon yhdynnälle, mihin kuuluu
erottamattomasti lisääntyminen.7 Tämän
Jumalan seksuaalisuuteen asettaman
järjestyksen ja päämäärän kirkko on
vuosituhansien ajan opettanut tarkoittavan sitä, ettei ihminen saa tietoisella toiminnallaan rikkoa
Jumalan järjestystä ja tahtoa edes yhden ainoan yhdynnän aikana. Sen sijaan rakkauden lain mukainen
seksuaalisuus on aina avointa uudelle elämälle. Tästä syystä kirkko on pitänyt kaikkea sellaista
seksuaalisuuden harjoittamista syntinä, jossa pyritään toimimaan tätä seksuaalisuuden luonnollista
päämäärää vastaan.
Tässä kirjassa en käsittele ehkäisyä juurikaan teologisesta näkökulmasta, vaikka pyrinkin
kuvaamaan hieman sitä teologista taustaa, johon seksuaalietiikka mielestäni sijoittuu. Sen sijaan yritän
pysytellä enemmän oman ammattitaitoni sisällä rajautuen kirjoittamaan raskaudenehkäisyn eettisistä
ongelmista lääketieteellisen tiedon, sekä elämän pyhyyden ja koskemattomuuden näkökulmasta. Toki
kristillinen vakaumukseni on tärkeä osa näkökulmaani, mutta uskon, että kanssani samoihin
johtopäätöksiin voi tulla myös ei-kristillisestä vakaumuksesta. Tärkeitä kysymyksiä, joihin pyrin
kirjassani vastaamaan ovat: 1) mistä elämä ja ihmisarvo alkavat? ja 2) miten
raskaudenehkäisymenetelmät vaikuttavat eli mikä on niiden ehkäisymekanismi?
Raskaudenehkäisyä voitaisiin käsitellä myös monista muistakin näkökulmista.
Raskaudenehkäisyteknologian kehittyminen 1900-luvulla mahdollisti esimerkiksi seksuaalisen
vallankumouksen 1960-luvulla, jossa seksuaalisuuden harjoittaminen vapautui laaja-alaisesti aiemmista
kristillisistä normeistaan yhden miehen ja yhden naisen välisestä elinikäisestä avioliitosta. Tämä ei olisi
ollut mahdollista ilman kondomin massatuotantoa ja myöhemmin ”pilleriä”. Ajallisesti samaan aikaan
6

Ennen Anglikaanikirkon Lambethin kokousta vuonna 1930 koko kristikunta oli yhteen ääneen tunnustanut
ehkäisymenetelmät Jumalan luomisjärjestyksen rikkovaksi synniksi. Ks. Christian Case against Contraception: Making the
Case from Historical, Biblical, Systematic and Practical Theology & Ethics, Bryan C. Hodge, Wipf & Stock, 2010.
7
Kirkon seksuaalietiikka edustaa ns. olemusajattelua (käsiterealismi), jossa Jumalan luomilla asioilla on universaali olemus,
joka määrää niiden päämäärän, olemassaolon tarkoituksen ja oikean funktion. Tämä luotujen asioiden universaali olemus
palautuu nähdäkseni lopulta aina Jumalan omaan olemukseen, jota luomakunta heijastaa ja on kutsuttu heijastamaan. Tähän
viittaa esimerkiksi se, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi (1. Moos.1:27). Kun Jumalan luomat asiat
pyrkivät kohti niiden universaalia päämäärää, ne pyrkivät kohti hyvyyttä, siis kohti Jumalaa. Pahuus on tämän päämäärän
estymistä.
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seksuaalisen vallankumouksen yleistymisen kanssa myös avioerotilastot lähtivät nousuun.8 Näyttääkin
siltä, että ehkäisy, seksuaalinen vapautuminen ja näihin liittyvät arvomuutokset ovat vähentäneet
sitoutumista yhteen elinikäiseen avioliittoon. Avioero on lisäksi aina suuri ja surullinen trauma, jolla on
pitkät ja syvälle menevät vaikutukset paitsi eronneille, myös heidän lapsilleen.
Avioerojen lisäksi seksuaalisen vallankumouksen jälkeen myös abortit lähtivät nousuun
ja niitä alettiin sen myötä maailmanlaajasti laillistaa. ”Vapaa” ja sitoutumaton seksi on konteksti, johon
ei haluta lasta. Mikään ehkäisymenetelmä ei ole kuitenkaan täydellinen, ja mitä enemmän ”vapaa
seksi” yleistyy, sitä enemmän myös ei-toivottuja raskauksia alkaa ja paine aborttiin kasvaa. Aborttien
laillistamisella laittomat ja äidin kannalta vaaralliset itse suoritetut abortit haluttiin siirtää
terveydenhuollon piiriin. On lisäksi argumentoitu, että seksuaalivallankumous on tärkeä tekijä koko
länsimaisen yhteiskunnan sekularisaation ja perhearvon heikentymisen taustalla. 9 10
Jos etsii tietä nykyaikaisen raskaudenehkäisyn alkulähteelle, on Margaret Sanger (1879–
1966) nimi, joka voidaan mainita. Hän oli tärkeä henkilö syntyvyyden säätelyn popularisoitumisen
taustalla 1900-luvun alussa.11 Hän perusti ensimmäisen ehkäisyklinikan Yhdysvaltoihin ja kirjoitti
lukuisia kirjoja raskaudenehkäisystä, sekä vaikutti ehkäisyn laillistamiseen Yhdysvalloissa. Sanger
halusi vapauttaa naisen ”kristinuskon tyranniasta” hallitsemaan omaa kehoaan, ja hän muun muassa
julkaisi aikakauslehteä The Woman Rebel (suom. Naiskapina), jossa hänen slogaaninsa oli ”No Gods,
No Masters” (suom. ”Ei Jumalia, Ei Herroja”). Sangerin syntyvyyden säännöstelyn ideologia pyrki
ennen kaikkea vastustamaan kristillistä avioliittokäsitystä ja äidille luomisessa annettuja äitiyden
lahjoja, mitkä hän koki seksuaalisuuden kahleiksi, joista naisten tuli saada vapautua.12
Sangerin jälkeen keinotekoinen ehkäisy on otettu yhdeksi maailmanlaajan
terveydenhuollon hoidoksi, vaikka aluksi se oli monissa maissa jopa laitonta. Perhesuunnitteluklinikat
ovatkin yleistyneet räjähdysmäisesti 1900-luvulla ja Suomessakin keinotekoista ehkäisyä tarjotaan tällä
hetkellä jokaiselle neuvolajärjestelmän piirissä olevalle perheelle – käytännössä jokaiselle Suomen
perheelle. Lisäksi Yhdistyneet Kansakunnat toimivat Sangerin seuraajana maailman syntyvyyden
vähentämisen puolesta. Esimerkiksi vuonna 1994 YK:n väestönkasvua käsittelevässä konferenssissa
Kairossa silloinen Yhdysvaltojen varapresidentti Al Gore esitti, että kolmannen maailman ongelmien
syy on ylikansoittuminen. Näitä ongelmia YK pyrkiikin korjaamaan lisäämällä ehkäisyn,
sterilisaatioiden ja abortin saatavuutta kehitysmaissa.13 Voidaan kuitenkin kysyä kriittisesti: ratkeaako
köyhyys, joka on kehitysmaissa syvästi rakenteellinen ongelma, vähentämällä köyhien määrää?
8

Avioerot ovat lisääntyneet Euroopassa ja Yhdysvalloissa selvästi seksuaalisen vallankumouksen jälkeen, ja esimerkiksi
Suomessakin avioerojen määrä on kaksinkertaistunut tuona aikana, ks.
http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/tilastoja/parisuhteet_ja_seksuaalisuus/avioerot/
9
Ks. Seksuaalivallankumous – perheen ja kulttuurin romahdus, Tapio Puolimatka, Perussanoma Oy, 2017, s. 19–42.
10
Ks. Adam and Eve after the Pill, Mary Eberstadt, Ignatius Press, 2012.
11
Sangerin ajattelun takana voidaan nähdä esimerkiksi Thomas R. Malthus (1766-1834), joka esitti väestöteoriassaan
maapallon ongelmaksi ylikansoittumisen ja ravinnontuotannon rajallisuuden. Ratkaisuksi hän ehdotti ihmiskunnan
lisääntymisen hillitsemistä. Toisaalta vuonna 2014 Oxfamin julkaiseman arvion mukaan maailman 85 rikkainta ihmistä
omistavat yhtä paljon kuin maailman köyhin puolisko yhteensä. Siksi ajattelen, että ruoka, juomavesi, varallisuus ja elintila
riittäisivät kyllä maapallolla, jos ne jaettaisiin epäitsekkäästi ja tasaisesti.
12
Kristikunnassa tätä vastustettiin. Esimerkiksi paavi Pius XI julkaisi Casti connubii kiertokirjeen v. 1930, jossa hän
puolusti kirkon vuosituhantista katolista opetusta seksuaalisuudesta sekularisoitumiskehitystä vastaan. Myös LCMS:n (The
Lutheran Church – Missouri Synod) aikakauslehdessä, The Lutheran Witness:ssä, ehkäisyvastaiset kirjoitukset olivat 1900luvun alussa yleisiä, kun ehkäisykulttuuri oli tekemässä yhteiskunnallista läpimurtoaan. (Ks. The Lutheran Witness esim.
7.10.1899, s.67–68, 14.5.1908, s.76, 16.6.1917, s.196.)
13
Ks. Seksuaalivallankumous – perheen ja kulttuurin romahdus, Tapio Puolimatka, Perussanoma Oy, 2017, s. 122–123.
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Ehkäisyn yleistymisen myötä koko maailman syntyvyys on kääntynyt globaalisti laskuun
ja laskee yhä. Vaikka maailman väkiluku vielä kasvaakin pidentyneen elinajanodotteen takia, tultaessa
1960-luvulta vuoteen 2016 maailman kokonaishedelmällisyysluku eli yhtä naista kohti syntyneiden
lasten keskimääräinen lukumäärä on
laskenut 5,0:sta 2,4:ään.14 Esimerkiksi
Suomessa syntyvyys on kääntynyt
laskuun jo 1900-luvun alussa, kun
lateksikondomi tuli markkinoille, ollen
vuonna 2017 kaikkien aikojen matalin,
1,49 lasta naista kohti.15 Syntyvyyden
nopea muutos yhteiskunnassamme piirtää
esiin perhe- ja seksuaaliarvojen nopean
sekularisoitumisen: lapsista on tullut
ehdollinen lisä seksuaalisuuteen – jotakin,
joka voidaan poistaa tai erottaa
aviollisesta yhdyselämästä, jos niin
halutaan. Tämä juuri on se
vallankumouksellinen arvomuutos, jossa esimerkiksi Mary Eberstadt näkee suuren syyn yhteiskunnan
moraalin, hyvinvoinnin ja perheen rappioon.16 Eberstadtin teoria voidaan minusta myös empiirisesti
havaita, sillä perhekeskeisyyden ja solidaarisuuden sijaan vallalle ovat pitkälti nousseet
individualismi17 ja egoismi18, eikä maailmanlaaja kristikunta ole ollut suojassa näiltä arvomuutoksilta.
Toki näiden valtavien ja kielteisten yhteiskunnallisten vaikutusten lisäksi keinotekoiselle
ehkäisylle voisi nähdä myös myönteisiäkin puolia. Ehkäisymenetelmät mahdollistavat omavaltaisen
elämän ilman lapsia ja lastenhoidolta jäävä aika voidaan käyttää myös hyvään, kuten työhön tai
vaikkapa lasten adoptoimiseen. On myös totta, että monen hienon, tärkeän ja arvokkaan henkilön ura
olisi voinut jäädä luomatta, jos aika olisi uran luomisen sijaan mennyt lasten synnyttämiseen ja
kasvattamiseen. Ehkäisyn harjoittaminen on ollut ja on yhä myös monen yhteiskunnallisen hyvän ja
tärkeän taustalla. Nämä näkökulmat eivät kuitenkaan vielä ratkaise sitä, onko ehkäisy itsessään oikein,
vaikka se voikin mahdollistaa jotakin hyvää. Myös pahat ja väärät teot voivat johtaa hyvään, mutta
lopputulos ei silti muuta tekoja hyviksi. On tarkasteltava lähemmin, mitä ehkäisyssä tapahtuu: onko
teko itsessään hyvä ja oikea? Jos ehkäisymenetelmät aiheuttavat esimerkiksi abortteja, ei kai voi
ajatella, että niiden käyttö olisi oikein, vaikka ne mahdollistaisivat hyvän tekemisen?
Kristinuskossa perhe nähdään Jumalan lahjana. Kristittyinä voimme nähdä perheen myös
Jumalan antamana kutsumuksena tiellä lopulliseen päämääräämme Jumalan luona, minne Jeesus avasi
meille tien. Perheessä saamme rakastaa lähimmäisiämme – aviopuolisoamme ja lapsiamme, jotka
Jumala antaa. Saamme nähdä itsensä Kristuksen noissa ”vähimmissä veljissämme”19, jotka Hän on

14

Ks. https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?end=2014&start=2014&view=bar
Ks. https://findikaattori.fi/fi/16
16
How The West Really Lost God, Mary Eberstadt, Templeton Press, 2013, s. 139–154.
17
Individualismi tarkoittaa yksilökeskeisyyttä.
18
Egoismi tarkoittaa oman itsensä korostamista, sekä omien etujen ajamista silloinkin, kun se näyttäisi olevan ristiriidassa
muiden etujen kanssa.
19
Ks. ”Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette
tehneet minulle.” (Matt. 25:40)
15
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meille ”edeltä valmistanut”20 ja lahjoittanut, jotta me Jumalan armon avulla rakastaisimme heitä
Kristuksen evankeliumin mukaisesti. Jeesus itse tulee lapsissa perheeseemme köyhänä, hentona ja
vähäisenä (Matt. 18:5). Kun hoidamme lasta, hoidamme itse Jeesusta! Jeesuksessa saamme nähdä
lapset Jumalan lahjoina. Lapsissa taas saamme nähdä Jeesuksen nälissään syöttääksemme häntä,
janoissaan juottaaksemme häntä, outona ottaaksemme hänet kotiimme, alastomana vaatettaaksemme
hänet, sairaana käydäksemme häntä katsomassa ja monella tapaa vangittuna ja sidottuna tullaksemme
hänen tykönsä (Matt. 25:34–40).
Perhe Jumalan siunauksena on myös onnellisuuden lähde, koska perheeseen sisältyy
Jumalan luomistyön tärkeä päämäärä
ihmiselämää ja sen jatkuvuutta varten.
Jumala sanoi ensimmäiselle avioparille:
”Olkaa hedelmälliset, lisääntykää,
täyttäkää maa.” (1. Moos. 1:28). Tämä
luomissana kutsuu jokaista avioparia
saamaan ja kasvattamaan lapsia Jumalan
kunniaksi, koska Jumala rakastaa elämää.
Tässä esikuvanamme on Neitsyt Marian
nöyryys, kun hän lausui enkelin viestiin
messiaasta: ”Tapahtukoon minulle sinun
sanasi mukaan.” (Luuk. 1:38). Samalla
kysymys on myös ristin kantamisesta.
Syntiinlankeemuksen jälkeen äidin
kutsumustyö lasten synnyttäjänä tehtiin
kivuliaaksi, kuten myös miehen työstä perheensä elättäjänä tehtiin vaivalloista (1. Moos. 3:16–19).
Vanhemmuuden työ onkin kaikkea muuta kuin helppoa. Joskus se vaatii jopa sankarillisia
uhrauksia ja hyveitä. Silti ristiin ja uhrauksiin sisältyy kuitenkin suurin siunaus, ja tähän siunaukseen
sisältyy kasvu kohti iankaikkista elämää ja pyhyyttä. Jeesus näytti meille esimerkillään, mitä on ristin
uskollinen kantaminen kuolemaan asti, avaten meille uhrillaan tien Isään yhteyteen. Tämä tie on tie
kohti rakkautta, sillä Jumala on rakkaus. Tälle uhrautuvan rakkauden tielle Hän itse kutsuu meistä
jokaista (Luuk 9:23). Jumalan uhrautuvan ja itsensä antavan rakkauden opimme tuntemaan Kristuksen
kärsimystä ja ristiä katselemalla. Golgatalta loistaa maailmanhistorian täydellisin rakkaus! Jeesus
uhrasi itsensä ihmiskunnan tähden ja oli uskollinen kuolemaan saakka, jotta meillä olisi elämä –
todellinen ja yltäkylläinen elämä – hänen yhteydessään. Tullessamme osalliseksi tästä Kristuksen
uhrista, koko elämästämme voi tulla kiitosuhri Jumalalle (Room. 12:1).
On myös ihmeellistä, kuinka rakkauden vaikuttamat aviolliset teot ovat ikuisia. Lapset
ovat aviorakkauden hedelmä ja siunaus. He ovat se rakkauden lahja, jonka Jumala tahtoo lahjoittaa
avioparille siunatessaan heidän yhdeksi lihaksi tulemistaan avioliitossa. Avioliitto päättyy maallisena
instituutiona kerran aviopuolisoiden kuolemaan. Avioliitto ei ole ikuinen, sillä se on ikuisen avioliiton,
Kristuksen ja seurakunnan avioliiton, kuva ja elävä symboli (Ef. 5:31–32). Taivaassa ei ole enää kuin
yksi avioliitto, nimittäin seurakunnan ja Kristuksen välinen avioliitto. Siellä ei enää naida eikä mennä
naimisiin. (Matt. 22:30). Näin ollen se, mikä maallisesta avioliitosta on ikuista ja pysyvää, ovat lapset.
Kuoleman jälkeen maallisesta avioliitosta ei jää lopulta jäljelle mitään muuta ikuista kuin taivasten
valtakunnassa täydellistyvä rakkaus ja lapset, jotka Herra on siunannut. Näin avioliiton yhden lihan
Ks.”Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin
valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.” (Ef. 2:10)
20
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yhteys heijastaa Kristuksen ja seurakunnan uniota eli yhdeksi tulemisen salaisuutta, joka on uutta
luova, pyhittävä ja hedelmällinen.
Tässä kirjassa yritän perustella lääketieteen ja elämän alun etiikan näkökulmasta, miksi
keinotekoinen ehkäisy on ristiriidassa kristillisen etiikan kanssa. Kristillinen etiikka tunnustaa elämän
täydellisen kunnioittamisen ja vaalimisen jo hedelmöittymishetkestä alkaen, koska Jumala on kaiken
elämän luoja ja antaja. Ehkäisy taas loukkaa ihmisalkion elämän pyhyyttä ja koskemattomuutta äidin
sisällä, kun tämä alkanut ihmiselämä on kaikkein haavoittuvaisimmillaan. Tätä moni ei kuitenkaan
tiedä, ja tämä tieto saattaisi muuttaa monen suhtautumista ehkäisyyn. Tämän tiedon haluan siksi nyt
esittää sinulle. Toivon, että esittämäni lääketieteelliset näkökohdat saavat sinut pysähtymään ja
miettimään kysymystä ehkäisystä uudella tavalla. Tästä aiheesta ei ole myöskään julkaistu aiemmin
vastaavaa suomenkielistä kirjaa, ja siksikin halusin ryhtyä tähän kirjaprojektiin.
Kun huomioi, kuinka valtavan yleistä keinotekoinen ehkäisy on yhteiskunnassamme, voi
sinusta, hyvä lukijani, tuntua täysin utopistiselta, kun kirjoitan kirjan raskaudenehkäisyn eettisistä
ongelmista, missä kyseenalaistan koko länsimaisen elämäntavan moraalin. En kuitenkaan kirjoittaisi
tätä kirjaa, jos en uskoisi, että sen sanoma elämän synnystä, ihmisarvosta ja perheestä on totta. Uskon,
että lapset todella ovat siunaus, ja että he siunauksena ovat meille vaivan ja työn lisäksi jotakin hyvin
positiivista. Uskon, että Jumalan siunaus voisi pelastaa avioliittomme ja koko yhteiskuntamme, sekä
antaa meille syvimmän onnellisuuden. Siksi uskon, että meidän kannattaisi tehdä työtä niiden
ihanteiden eteen, jotka Jumala on asettanut perhettä ja rakkautta varten. Vain näin Jumalan kauneus ja
totuus voivat tuoda tähän maailmaan toivoa.
Yhdyn tällä kirjallani osaltani katolisen kirkon oppiin seksuaalisuudesta, jonka voit lukea
esimerkiksi paavi Paavali VI:n vuoden 1968 kiertokirjeestä Humanae vitae tai katolisen kirkon
katekismuksesta.21 Katolisen kirkon opetus, joka hylkää kaikki keinotekoiset ehkäisymenetelmät
luomisen vastaisina, rakentaa minusta kestävimmin
Raamatun, luomisjärjestyksen ja kirkon tradition
perustalle. Se liittyy apostoliseen kristinuskoon
tunnustautumalla ja sitoutumalla siihen uskoon, johon
pyhät isämme ja äitimme ovat sitoutuneet ennen
meidän aikaamme. Se tunnustaa Jumalan
rikkomattoman luomisjärjestyksen, johon liittymällä
voimme löytää rohkeasti kokonaisen ihmisyytemme ja
Jumalan luomistyön kauneuden. Samalla Humanae
vitae on lääketieteen näkökulmasta ainoa vastuullisesti
varhaisen ihmiselämän arvoa ja pyhyyttä varjeleva
ohje avioelämää ja seksuaalisuutta varten. Selibaatti ja
luonnollinen perhesuunnittelu ovat lääketieteellisesti
katsoen ainoat ”ehkäisymenetelmät” – vaikka ne eivät oikeastaan edes ole ehkäisymenetelmiä – jotka
eivät aiheuta mitään riskiä alkaneen ihmiselämän menettämisestä.
Lopuksi on vielä sanottava jotakin hyvin tärkeää koko tästä kirjasta. Tämä kirja on
kirjoitettu ennen kaikkia kristityille sisarilleni ja veljilleni, jotka jakavat samat eettiset lähtökohdat
kanssani elämän pyhyydestä ja ihmisen vastuusta. Vaikka uskon, että esittämäni perhesuunnittelun
etiikka on universaalia ja johtaisi toteutuessaan myös yhteiskunnallisella tasolla perimmäiseen hyvään22
21
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ja onneen, ymmärrän silti, etteivät kaikki jaa kanssani samanlaista vakaumusta. Jos et pidä ihmisalkion
elämää tai myöhemmin sikiön elämää itsessään arvokkaana ja pyhänä, on mahdollista, ettei tämä kirja
resonoi juurikaan kanssasi: voimme olla kuin eri aaltopituudella. Jos et usko Jumalan olemassaoloon,
voi sinusta tuntua järjettömältä, että pyrin lähestymään oikean ja väärän kysymystä Jumalan
olemuksesta käsin.
Ajattelen, että järjen olemassaolo on kuitenkin osoitus Jumalan olemassaolosta. Järki ei
ole uhka Jumalalle, vaan Jumala itse on Logos eli Järki. Siksi olisi pikemminkin järjettömämpää jättää
Jumala ajatustemme ulkopuolelle kuin ottaa Hänet huomioon pohdinnoissamme. Kun pyrimme
järjellämme päättelemään lainalaisuuksia ja totuuksia tästä luomakunnasta, lähestymme lopulta
perimmäistä Järkeä, Jumalaa. Jos tavoitamme tästä luomakunnasta suunnitelmallisuutta, kertoo tämä
Suunnittelijan olemassaolosta ja samalla jotain tuosta Suunnittelijasta itsestään – siitä, millainen Hän
on. Järki ja logiikka ovat siksi tärkeitä työkaluja etsiessämme vastausta eettisiin kysymyksiin.
Ymmärrän lisäksi, että elämme maailmassa, jossa ehkäisy ja abortit ovat arkipäivää, ja
vaikka tämä onkin minusta kovin surullista, voin kuitenkin elää tämän asian ja tähän asiaan osallisten
kanssaihmisieni kanssa pyrkien rakastamaan ja kuuntelemaan heitä. Haluan ajatella samoin, kuten
Jeesus sanoi ristillä: ”Anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.” Uskon, että tehtäväni
ei ole tuomita toista ihmistä. Sen sijaan näen tehtäväkseni tuoda esille sen, mitä tiedän ehkäisyn
lääketieteellisestä puolesta ja tämän jälkeen haluan rukoilla puolestasi.
Julkaisin tämän kirjan ensimmäisen kerran nettisivuillani joulukuussa 2018. Kirjan
ensimmäinen versio sai aikaan laajan ja älyllisesti haastavan keskustelun kollegoideni, sekä muiden
kristittyjen veljien ja sisarten parissa. Olen näistä keskusteluista enemmän kuin kiitollinen. Olen myös
iloinen mahdollisuudestani osallistua keskusteluun, sekä työstää kirjani argumentaatiota käytyjen
keskustelujen avulla parempaan ja kypsempään suuntaan. Toivon, että keskustelut jatkuvat, sillä aihe
on erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen.

Herran syntymän ilmoittamisen pyhäpäivänä 2020,
Miikka Nummenpää, LL

se ei ole silti oikein, sillä se on ristiriidassa Jumalan oman olemuksen kanssa, minkä laki ilmaisee. Oikea moraali palautuu
aina Jumalan omaan olemukseen, eikä tekojen lopullista moraalista luonnetta voi siksi arvioida pelkästään ajallisen
seurausetiikan näkökulmasta, kuten pienemmän pahan perusteella. Oikea ja hyvä teko onkin arvioitava ennen kaikkea siitä
näkökulmasta, onko se Jumalan oman olemuksen mukainen, edustaako se oikein Kristuksen esimerkkiä.
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Elämän alkaminen on suuri ihme
Uuden ihmiselämän sikiäminen hedelmöittymisessä23 on lääketieteellisesti valtava ihme. Kun
hedelmöittymisessä yhden solun munasolusta
kehittyy itsestään jakautuva ja organisoituva
alkio, on kyse mullistavasta ja
käänteentekevästä biologisesta tapahtumasta.
Samalla jo hedelmöittyneen munasolun
ensimmäisestä jakautumisesta käynnistyy niin
sanottu telomeerikello, joka biologisena
kellona ”laskee” solun jakautumisia siten, että
jokaisen solunjakautumisen yhteydessä DNA:n
päässä oleva telomeeriresurssi pilkkoutuu
lyhyemmäksi. Kun tämä resurssi on aikanaan
loppunut, käynnistyy solun vanhenemisen ja
apoptoosin eli ohjelmoidun solukuoleman
kautta koko ihmiselimistön
vanhenemismuutokset ja lopulta biologinen kuolema.
Solun DNA:n kannalta vanheneminen alkaa siis jo hedelmöittyneestä munasolusta, ja sen
ensimmäisestä jakautumisesta. Biologisesti katsottuna hedelmöittymishetki on ainoa looginen
rajapyykki, josta ihmiselämä alkaa. Hedelmöittynyt munasolu ei ole äidin elimistön oma solu. Tuo solu
ei kuulu äidille, vaan uudelle ihmisyksilölle, joka on jo biologisesti elävä!
Materialistinen maailmankuva on todellisuuskäsitys, jossa uskotaan, että vain aineellinen
on totta. Tämä materialistinen lähtökohta on käytännössä ateistinen eli se rajaa Jumalan todellisuuden
ulkopuolelle opettaen, että Jumala on vain todellisuudelle vieras uskomus, jonka todenperäisyyttä ei
voida osoittaa. Ilman Jumalaa emme taas voi mielekkäästi ajatella elämällämme tai olemassaolollamme
olevan mitään universaalia arvoa tai tarkoitusta, mikä ylittäisi tämän aineellisen näkyvän todellisuuden.
Tästä seuraa, että materialistin silmin myöskään hedelmöittyneellä munasolulla ei ole itsessään erityistä
arvoa ainakaan absoluuttisesti pelkän olemassaolonsa perusteella. Materialismissa oikeastaan millään ei
ole itsessään syvempää arvoa tai päämäärää, vaan eri asioiden arvo ja päämäärä syntyvät
ihmismääritelmien pohjalta ja ne ovat siis viime kädessä suhteellisia – niitä voidaan muuttaa.
Materialistinen maailmankuva torjuu siksi universaalin moraalilain, jonka absoluuttinen olemassaolo
edellyttää Jumalan olemassaolon tunnustamista.
Ihmisen voi olla kuitenkin vaikea löytää rauhaa materialistisesta maailmankuvasta ja
vakuuttua sen sanomasta: olet vain sattumanvaraista atomien liikettä – elämälläsi on itsessään yhtä
vähän arvoa ja päämäärää kuin roskiksella tai kivellä. Kristinuskon vastaus on siksi minusta järjellisesti
vakuuttavampi. Kristinuskon sanoma on, että elämämme on lahjaa Jumalalta. Olemassaolomme on
ihme. Uskon kautta voimme ymmärtää, että elämä ja olemassaolo eivät ole pelkkää biologiaa tai
materiaa, vaan kaiken takana on Jumala. Jumala on luonut meidät itseään varten. Tämä

23
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vakuuttuneisuus on ihmissielun ominaisuus, jota kukaan ei kirkkoisä Augustinuksen mukaan voi paeta,
ja siksi jokainen ihmissielu on levoton, kunnes se löytää levon Jumalassa.24
Usein harhaudumme kuitenkin ajattelemaan, että elämämme olisi omissa käsissämme.
Haluamme niin kovasti tulla itse jumaliksi, että haluamme olla oman elämämme herroja – hallita ja
kontrolloida itse kaikkea. Vastoinkäymiset ja kriisit kuitenkin ravistelevat tätä illuusiota ja
muistuttavat, että me emme saa aikaan huomista päivää, auringon nousua tai esimerkiksi terveyttämme.
Me emme ole luomakunnan ylin auktoriteetti. Voimme siksi vain ottaa elämämme vastaan Jumalan,
meitä äärettömästi korkeamman auktoriteetin, kädestä sellaisena kuin Hän sen antaa, ja kiittää Häntä
Hänen suuresta hyvyydestään meitä kohtaan, mutta emme voi itse hallita luomakuntaa.
Meidän on siis myönnettävä oma rajallisuutemme, mikä saattaa olla myös pelottavaa:
vaikka haluaisimme valita oman osamme ja kieltäytyisimme Jumalan antamista lahjoista ja elämästä,

meidän valtamme tähän on kuitenkin hyvin vähäinen. Perinteisesti kristillisessä yhteiskunnassa ja
tieteessä on tunnustettu Jumalan suvereniteetti ihmiseen nähden. Ihmisen valtaan ei ole esimerkiksi
kuulunut elämän alun tai päättymisen hallinta, vaan tässä Jumalan suvereenia tahtoa on haluttu nöyrästi
kunnioittaa. Nykylääketieteen kehitys ja sen kristillisen maailmankuvan tilalle omaksuma
materialistinen maailmankuva ovat kuitenkin tuoneet tähän muutoksen.
Ihminen on noussut kristinuskon näkökulmasta Jumalan paikalle päättämään elämästä ja
kuolemasta juuri ehkäisyn, aborttien ja eutanasian kautta. Nämä kaikki ovat ihmisen pyrkimystä nousta
jumalaksi Jumalan paikalle. Kyseessä on nähdäkseni materialismin vallankumous, jonka sanoma on
24
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siinä, että ihmisen teoilla ei ole iankaikkista merkitystä, koska Jumalan olemassaolo luomakunnan
järjestyksen, merkityksen ja tarkoituksen antajana on suljettu pois. Jäljelle jäävät vain meidän
määritelmämme ja itse luomamme merkitykset, joissa esimerkiksi pyhän elämän potentiaalia kantavista
sukusoluista on tullut vain itsessään arvotonta eritettä, pienestä ja hennosta ihmiselämästä on tullut vain
itsessään arvotonta ”raskausmateriaalia” ja ihmiselämä voidaan päättää milloin halutaan, koska se ei
ole lopulta mitään syvällisempää kuin hiukkasten väreilyä tyhjässä avaruudessa.
Materialistin voi olla esimerkiksi vaikeaa ymmärtää, miksi joku olisi kiinnostunut
sellaisista asioista, jotka eivät ole vielä edes näkyviä, eivätkä kosketa paljoakaan näkyviä ja koettavia
syy-seuraus suhteita. Materialisti pitää siksi usein omasta maailmankuvastaan käsin järjettömänä
pienien ihmisalkioiden ihmisarvon puolustamista, vaikka hän ei useinkaan osaa vastata, miksi
ihmisalkioilla ei olisi ihmisarvoa. Kristitty taas on vakuuttunut Jumalan olemassaolosta ja hänen
maailmankuvaansa kuuluvat vastuullisuus Jumalan edessä, sekä universaali Jumalaan palautuva
moraalilaki. Oikea ja väärä eivät ole oikea ja väärä vain ihmisten omien suhteellisten määritelmien
takia, vaan oikea on oikea, koska se heijastaa Jumalaa, joka on oikeamielinen ja hyvä. Hyvän ja
oikeamielisyyden absoluuttisesta olemassaolosta Jumalassa seuraa, että näiden puute, vinoutuminen ja
vääristymä ovat pahuus ja vääryys. Paha on siis hyvän puutetta. Väärä on oikean vinoutumaa.
Myös seksuaalietiikka voidaan rakentaa ja on käytännössä rakennettukin uusiksi
materialistisen maailmankuvan opetuksen mukaan. Materialistinen maailmankuva opettaa, ettei ole
olemassa mitään oikeaa, universaalia tai luomisjärjestyksen mukaista seksuaalisuuden käyttöä, vaan
meillä on vapaus määritellä ”oikea” seksuaalisuus. Käytännössä nykyistä seksuaalietiikkaa ohjaa
pitkälti utilitaristinen periaate, jossa kaikki on sallittua, kunhan ketään ei loukata. Vaikka tässä
periaatteessa on paljon hyvääkin, on tämä lähtökohta kuitenkin Raamatun seksuaalietiikalle vieras ja
vastakkainen malli. Raamatullinen seksuaalietiikka tunnustaa Jumalan universaalin järjestyksen ja
tahdon seksuaalisuudelle, mikä perustuu luomiseen ja Jumalan omaan olemukseen. Kristillinen
seksuaalietiikka ei pohjaudu pelkkiin käytännöllisiin näkökohtiin, vaan asioilla nähdään olevan niiden
Jumalasta lähtöisin oleva olemus ja päämäärä.
Kristinuskon radikaali sanoma on, että ihminen voi Kristuksen uhrin kautta päästä jälleen
ystävyyteen Jumalan kanssa. Kristinuskon evankeliumi eli ilosanoma on siinä, että Jumala vetää
armossaan ihmisen kohti itseään, ja tässä prosessissa kristityn tavoite on Jumalan vaikuttavan armon
avulla pyhittyä ja jumalallistua kohti Jumalaa. Jumalallistuminen tarkoittaa sitä, että ihminen tulee
Jumalan yhteydessä eläessään todella itsekseen, joksi hänet on alun perin luotu. Tämä on
kokonaisvaltaista kasvua kohti Jumalaa siis kohti Hyvyyttä, Rakkautta ja Täydellisyyttä, ja tässä
kasvuprosessissa ihminen voi oppia tuntemaan Jumalan omasta olemuksesta nousevan universaalin
päämäärän ihmiselämälle. Ihminen ei ole eläin, jonka elämäntehtävä olisi vain täyttää primitiiviset
tarpeensa, vaan Jumalan kuvana hänen päämääränsä on Jumalassa – kasvussa kohti Häntä, jonka kuvaa
ihmisen on tarkoitus kirkastaa.
Kristitty ei voi omavaltaisesti luoda päämääriään, sillä Jumala ei ole ihmisen kuva, vaan
ihminen on Jumalan kuva. Ihminen on kutsuttu edustamaan ja kasvamaan kohti Jumalaa, ei toisinpäin.
Pikemminkin kristitty voi oppia tuntemaan olemassaolonsa tarkoituksen jo olemassa olevina
päämäärinä Jumalassa, jonka oma olemus paljastui täydellisesti Hänen pojassaan Jeesuksessa.
Jumala on pohjimmiltaan täydellinen rakkaus ja siksi ihmiselämän perimmäinen tarkoitus
on rakkaus. Tässä jokaisen kristityn esikuvana on Jeesuksen – täydellisen Jumalan kuvan – usko, joka
heittäytyi suurimmassa ahdingossa Isänsä tahdon varaan lausuen: ”Isäni, jos mahdollista on, niin
menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä.” Lisäksi
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kirkon esikuvana on Neitsyt Marian usko, joka heittäytyi Jumalan varaan lausuen: ”Tapahtukoon
minulla sinun sanasi mukaan.”
Ihmiselämän arvo ja pyhyys ovat Jumalan ihmeellisen luomistyön varassa. Tästä
kristillisestä maailmankuvasta seuraa absoluuttinen ihmisarvo, joka tarkoittaa sitä, että ihmisarvo ei ole
riippuvainen meidän määritelmistämme, vaan se on aina voimassa sillä perusteella, että kuulumme
Jumalan luomina ihmisyksilöinä biologiseen ihmissukuun. Materialistisessa maailmankuvassa
ihmiselämällä ei ole tällaista arvoa ja pyhyyttä itsessään. Materialismissa esimerkiksi abortissa ei ole
itsessään mitään pahaa, ellei sitä säädetä pahaksi ihmissopimuksin. Uskon, että moni materialisti voi
kuitenkin kokea sisimmässään abortin vääräksi, mutta hänellä ei nähdäkseni ole oikein välineitä
perustella tätä kokemustaan oman maailmankuvansa käsitteillä ilman Jumalaa.
Voidaan siis sanoa, että nykylääketiede on pitkälti naimisissa materialistisen filosofian
käsitysten kanssa. Siinä missä materialistinen lääketiede näkee vain siittiösolun ja munasolun
kohtaamisen, kristillinen maailmankuva näkee miehen ja vaimon yhden lihan rakkaudessa, sekä pyhän
elämän lahjan. Missä nykylääketiede näkee vain biologisia prosesseja, kristillinen maailmankuva näkee
Jumalan sangen hyvän ja täydellisen luomistyön. Missä nykylääketiede näkee vain biologisen
ihmisorganismin, kristillinen maailmankuva näkee Jumalan rakkaan ihmislapsen, jonka syntien takia
Jumala itse astui kuoleman synkkyyteen. Missä nykylääketiede näkee vain epätodennäköisten
sattumusten summan, kristillinen maailmankuva näkee Jumalan johdatuksen. Elämällä on ääretön arvo,
koska elämä on Jumalan lahja. Materialismissa elämä ei taas ole kenenkään lahja, vaan pelkkä sattuma.
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Elämä on pyhää alusta asti
Biologian näkökulmasta hedelmöityshetken jälkeen ihmisalkio on elollinen olento. Tästä ajanhetkestä
käynnistyy hänen kasvu ja kehittyminen kohti synnytystä. Hedelmöittynyt munasolu on ihmisalkio,
josta on mahdollista kasvaa ja kehittyä samanlainen ihminen kuin sinä ja minä, mikäli alkionkehitys
onnistuu. Ihmisalkiossa on siis potentiaali kasvaa aikuiseksi, vaikka näin ei välttämättä aina tapahdu
erilaisten sairauksien tai kehityshäiriöiden takia. Olennaista on kuitenkin, että näin voi tapahtua! Ja kun
mennään ajassa taaksepäin, näin meille kaikille on tapahtunut! Jokainen meistä on joskus ollut pieni
alkio, hedelmöittynyt munasolu, ja tästä ajanhetkestä meidän kaikkien elämä on biologisesti alkanut.
Hedelmöityshetken jälkeen ei ole olemassa biologian näkökulmasta mitään ajanhetkeä,
jolloin ihmisalkio muuttuisi laadullisesti
elottomasta olennosta elolliseksi olennoksi
– ei-ihmisestä ihmiseksi. Sen sijaan on vain
erilaisia kehitysvaiheita kohti aikuisuutta.
Ulkonäkö muuttuu, mutta ihmisyksilö
säilyy samana. Alkiosta ei synny sikiötä,
kuten siemenestä syntyy kasvi, vaan kyse
on samasta ihmisestä eri kehitysvaiheissa
samoin kuin lapsesta ei synny aikuista,
vaan kyse on samasta ihmisestä eriikäisenä. Eri kehitysvaiheet eivät
myöskään lopu synnytykseen, vaan koko
ihmisen elämänkaari on muutosta ja
kehittymistä sekä fysiologisesta että
psykologisesta näkökulmasta. Tästä ei toki seuraa, etteikö lapsi olisi vielä ihminen, koska hän ei ole
nuori, tai etteikö nuori olisi vielä ihminen, koska hän ei ole aikuinen. Samalla analogialla alkion
ihmisyys ei ole vajaata sen takia, ettei hän ole vielä vastasyntynyt.
Hedelmöittymisen jälkeen ei ole myöskään olemassa mitään ajanhetkeä, jolloin
tietäisimme alkiosta tai sikiöstä tulevan tietoisen, tuntevan ja ajattelevan olennon, mitä saatetaan pitää
ihmisyyden kriteerinä. Sitä paitsi nämä ominaisuudet ovat veteen piirrettyjä viivoja, jos ihmiselämän
arvo perustuisi näihin. Esimerkiksi vastasyntynyt on yhtä vähän tietoinen ja ajatteleva olento
näkökulmastamme kuin vuoteeseen hoidettava vaikeasti dementoitunut vanhus, emmekä me pidä
kummankaan ihmisyyttä arvottomana. Jos ihmiselämä olisi arvokasta ja pyhää vain, kun olemme
tietoisia, voisimme myös kysyä, onko ihmisarvomme voimassa nukkuessamme? Jos on, niin millä
perusteella, jos elämällämme olisi arvo vain, kun tiedostamme olemassaolomme?
Entä voidaanko ajatella, että alkiosta tulee ihminen vasta kun hän kiinnittyy eli
implantoituu äidin kohtuun noin viikon ikäisenä hedelmöittymisestä? Ovatko alkion elämä ja ihmisarvo
siis jotenkin vajaita, kunnes ne implantaatiossa muuttuisivat täydeksi? Esimerkiksi jo edesmennyt
lääkäri Bernard Nathason on argumentoinut tällaisen käsityksen puolesta.25 Voimme kuitenkin kysyä,
miten alkio muuttuu implantaatiossa laadullisesti? Alkio kiinnittyy kohtuun, jotta hän voisi saada
kasvuunsa tarvittavaa ravintoa ja happea, mutta ei hän muutu eri yksilöksi verrattuna siihen, mitä hän
oli ennen kiinnittymistään. Ovatko ravinnon ja hapen tarvitseminen siis ihmisarvon kriteeri? Onko

25

Ks. Aborting America, Bernard N. Nathason, Richard N. Ostling, Life Cycle Books, 1979, s. 213-217.

12

meillä ihmisarvo vain, koska hengitämme ja syömme? Muutummeko ei-ihmisiksi, jos vastaavasti
emme syö muutamaan päivään tai pidätämme minuutin hengitystä?
Ymmärrän, että intuitiivisesti pienen muutaman solun alkion pitäminen ihmisenä voi
tuntua vaikealta, koska hän ei näytä vielä ihmiseltä. Ulkonäkö ei kuitenkaan ole kestävä ihmisarvon
kriteeri, sillä jos esimerkiksi palaisimme aikuisena tunnistamattomiksi, olemme yhä epäilemättä
ihmisiä. Myös kehitysvammaiset ovat epäilemättä ihmisiä, vaikka voivatkin näyttää kovin erilaisilta
kuin muut ihmiset.
Joskus kuulee sanottavan, että kohdunsisäinen ihmisalkio olisi vasta ihmisen potentiaali,
eikä siis vielä ihminen. Tällainen käsitys on kuitenkin ongelmallinen, sillä me kaikki olemme monella
tavalla potentiaalisia olentoja, eikä se tee meistä ei-ihmisiä. Vastasyntynyt on potentiaalisesti kävelevä
ja leikki-ikäinen on potentiaalisesti lukeva. Kummatkin ovat vasta potentiaalisesti itsenäisiä. Ihmisen
potentiaaliset ominaisuudet eivät kuitenkaan kyseenalaista hänen ihmisarvoaan. Niinpä lapsella on
ihmisarvo, vaikkei hänellä olekaan vielä aikuisen ominaisuuksia. Samalla analogialla voidaan ajatella,
että ihmisalkiolla on ihmisarvo, vaikkei hänellä vielä olekaan sikiön tai vastasyntyneen lapsen
ominaisuuksia.
Alkio on ihmissukuun kuuluva biologisesti elävä olento, joka kasvaa, kehittyy ja jakautuu
jatkuvasti kohti tunnistettavampia ihmispiirteitä. En rohkenisi väittää häntä ei-ihmiseksi. Samoin en
rohkenisi kirjoittaa kuolintodistusta vainajasta, jos en voi todeta häntä varmasti kuolleeksi. Ihminen on
ihminen, koska hän on ihmisyksilö, joka kuuluu ihmissukuun. Hänen ihmisarvonsa on totta hänen
olemassaolonsa, ei hänen potentiaalinsa tai ominaisuuksiensa takia. Ellei voida todistaa toisin, on
mielestäni ihmisalkiota pidettävä elävänä ja arvokkaana ihmisenä, kuten ketä tahansa Jumalan luomaa
ihmistä.
Voit ehkä allekirjoittaa edellä sanotun, mutta saatat kuitenkin ajatella samalla: on
moraalisesti eri asia, jos esimerkiksi aiheutamme ihmisalkion menehtymisen tai jos surmaamme jo
syntyneen ihmisen. Edellinen voidaan hyväksyä, mutta jälkimmäistä ei. On kuitenkin mahdotonta
perustella, miksi edellä sanotussa esimerkissä olisi kysymys eettisesti erilaisista asioista, koska
molemmissa tapauksissa on kysymys biologisen ihmiselämän lopettamisesta. Ainoa ero on siinä, missä
vaiheessa tuo ihmiselämä päättyy. Jos ihmisarvossa olisi aste-eroja biopsykososiaalisen kehittymisen
perusteella, voisimme kaiketi hyväksyä myös lapsen surmaamisen sillä perusteella, ettei siinä ole
kysymys aikuisen ihmisen surmaamisesta.
Voimme toki erottaa toisistaan ihmisarvon ja biologisen ihmiselämän alkamisen, ja
yrittää näin ratkaista edellä kuvatun eettisen ongelman. Voimme sitoa sopimusvaraisesti ihmisarvon ja
elämän pyhyyden alkamisen esimerkiksi siihen ajanhetkeen, kun ihmisalkio kiinnittyy eli implantoituu
noin viikon ikäisenä kohdun limakalvoon. Voimme sitoa sopimusvaraisesti ihmisarvon ja elämän
pyhyyden alkamisen siihen ajanhetkeen, kun sikiön sydän lyö tai siihen, kun hän on 24 viikon ikäinen,
tai vaikka siihen, kun hän syntyy tähän maailmaan. Voimme sitoa ihmisarvon ja elämän pyhyyden
alkamisen myös ihmisen omaan tahdonratkaisuun ja ajatella: jos joku haluaa päättää elämänsä
esimerkiksi eutanasian kautta, meillä on oikeus auttaa häntä kuolemaan. Kaikki nämä määritelmät
johtavat kuitenkin väistämättä ihmiselämän arvon, pyhyyden ja koskemattomuuden suhteellistumiseen
eli siihen, että ihmiselämällä ei ole itsessään mitään arvoa, vaan hänen arvo on riippuvainen jostakin
meidän määrittelemästämme ulkoisesta tekijästä. Tällöin olemme auttamatta pettävällä jäällä.
Ainoa mahdollisuus absoluuttiseen ihmiselämän arvon ja pyhyyden vaalimiseen on siksi
sijoittaa ihmiselämän arvon alkaminen biologisen elämän alkamishetkeen eli hedelmöityshetkeen ja
tunnustaa, että tämän ajanhetken jälkeen ihmiselämän arvoa ja pyhyyttä on viimeistään vaalittava sillä
vakavuudella kuin vaalimme oman ja rakkaidemme elämän arvoa, pyhyyttä ja koskemattomuutta.
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Itseasiassa juuri näin Maailman lääkäriliitto onkin määritellyt asian. Maailman lääkäriliitto kirjasi
Geneven julistuksessa vuonna 1948:
”Pidän ihmiselämää hedelmöittymisestä (eng. conception) lähtien mitä suurimmassa arvossa,
enkä uhkauksestakaan käytä lääkärintaitoani ihmisyyden lakeja vastaan.”26
Toisin sanoen Maailman lääkäriliitto on korkea-arvoisessa lääkärin ammattietiikkaa
koskevassa ohjeessaan ottanut kantaa elämän pyhyyden ja ihmisarvon alkamiseen, ja sijoittanut nämä
hedelmöityshetkeen. Sittemmin tuota julistusta on tosin uudistettu siten, että elämän alkamisen raja on
häivytetty.27 Nykyisessä uusitussa versiossa ei lue enää mitään elämän kunnioittamisesta
hedelmöittymisestä lähtien. Sen sijaan nykyisessä
julistuksessa on ilmaistu, että lääkärin tulee kunnioittaa
potilaan – tässä tapauksessa äidin – itsemääräämisoikeutta.
On selvää, ettei nykylääketiede tunnusta enää
hedelmöittyneelle munasolulle tai sikiölle absoluuttista
ihmisarvoa, vaan hänen ihmisarvonsa riippuu esimerkiksi
siitä, onko hän toivottu vai ei: toivottua raskautta
hoidetaan, ei-toivottu raskaus voidaan lopettaa. Kohdussa
kasvava ihmislapsi ei ole enää nykylääketieteen eettisissä
ohjeissa varauksettoman suojelun kohteena. Syynä tähän
on se, ettei nykylääketiede enää käytännössä seuraa
vuoden 1948 Geneven julistuksen lääkärin
ammattietiikkaa, vaan rikkoo sitä erittäin karkealla tavalla.
Nykylääketieteessä esimerkiksi
keinohedelmöitettyjä ihmisalkioita tuhotaan laboratorioolosuhteissa, ihmisalkioiden kehittymisen estävien
ehkäisymenetelmien käyttö sallitaan ja ihmislapsia
abortoidaan tätä tehtävää varten kehitetyillä myrkyillä28.
Nämä käytännöt ovat maailmanlaajan terveydenhuollon
nykyisin hyväksymiä ja laaja-alaisesti käyttämiä ”hoitoja”.
Jos seuraisimme Geneven alkuperäisen julistuksen
ammattietiikkaa siinä, että ihmiselämän arvoa tulee
suurella vakavuudella vaalia hedelmöittymishetkestä
lähtien, kaikki nämä edellä mainitut ”hoidot” tulisi
viivyttelemättä kieltää epäeettisinä ja ihmiselämän koskemattomuutta loukkaavina harha-askelina
lääketieteen historiassa.
On ilmeistä, että tämä nykylääketieteen käytännön tila on se peruste, minkä takia
arvovaltaista maailmansotien jälkeistä Maailman lääkäriliiton julistusta on pitänyt päivittää: uudet
26

Ks. https://www.wma.net/wp-content/uploads/2018/07/Decl-of-Geneva-v1948-1.pdf
Vuoden 1983 Geneven julistuksessa lausutaan: ”Pidän ihmiselämää sen alusta lähtien (eng. from its beginning) mitä
suurimmassa arvossa…” Näin ihmiselämän alkamisen rajaa ei enää sidota biologisesti täsmälliseen ajanhetkeen –
hedelmöittymiseen – vaan siitä on tehty suhteellinen. Ks. https://www.wma.net/wp-content/uploads/2018/07/Decl-ofGeneva-v1983-1.pdf
28
Kyse on lääketieteellisesti juuri myrkystä, joka on määritelmänsä mukaan haitallinen ihmiselämälle, siinä missä lääkeaine
on hyödyllinen.
27
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käytännöt ovat luoneet paineen muuttaa lääketieteen eettisiä ohjeita, jotta näitä uusia käytäntöjä
voitaisiin pitää eettisesti hyväksyttävinä. Myös Hippokrateen lääkärinvala on tältä osin
nykylääketieteen eettisenä ohjeena vanhentunut. Hippokrateen valassa sanotaan:
”En tule antamaan kenellekään kuolettavaa myrkkyä, vaikka minulta sellaista pyydettäisiin, enkä
neuvoa sellaisen valmistamiseen. Enkä tule antamaan naiselle sikiötä tuhoavia aineita.”
Hippokrateen lääkärinvala ja Geneven julistus vuodelta 1948 ovat enää vain kuolleita
kirjaimia lääketieteen historiassa. Näiden tilalle on astunut utilitaristinen ja materialistinen lääketieteen
etiikka. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiselämällä ei ole itsessään mitään erityistä arvoa, vaan hänen
arvonsa on suhteellinen ja määräytyy esimerkiksi hyödyn mukaan. Tällöin yhden illan jutusta
vahingossa siinnyt ihmiselämä voidaan lääketieteellisesti lopettaa, koska tämä elämä ei olisi
hyödyllinen biologisen äidin ja isän kannalta, ja sitoisi heitä johonkin, jota he eivät halua. Myös
avioliitossa siinnyt ihmiselämä voidaan lopettaa, jos elämäntilanne ei juuri silloin sallisi lapsen
syntymää erimerkiksi yhtäaikaisten muiden kuormittavien tekijöiden takia.
Materialistisen maailmankuvan pohjavire on yleisesti ottaen ateistinen ja se opettaa,
ettemme ole vastuussa teoistamme, koska ei ole olemassa Jumalaa, eikä näin ollen universaalia
moraaliakaan, vaan meillä on periaatteessa täysi vapaus määrittää, mikä on oikein ja väärin. Tällöin
etiikasta tulee väistämättä suhteellista, minkä osoittaa esimerkiksi juuri Geneven julistuksen
päivitykset: epämiellyttävät ja ongelmalliset eettiset ohjeet voidaan käden käänteessä muuttaa
olemukseltaan toisiksi, koska moraalin luomme me, eikä se ole olemassa ennen meidän
määritelmiämme, sillä Jumalaa, jonka muuttumaton olemus määrittäisi universaalin moraalilain, ei ole
olemassakaan.
Toki on samalla totta, ettei etiikka ole aina helppoa, vaikka jakaisimmekin saman
käsityksen Jumalan olemassaolosta. Tällöinkin voimme olla erimielisiä eettisistä kysymyksistä.
Ajattelen kuitenkin, että jos Jumalan olemassaolo tunnustetaan lähtökohdaksi, löytävät eettiset
keskustelut helpommin yhteistä rajapintaa ja ovat siksi usein hedelmällisempiä kuin esimerkiksi
kristityn ja ateistin käymät keskustelut etiikasta. Lisäksi se, että uskovilla on erilaisia käsityksiä
eettisistä kysymyksistä, ei tarkoita, että etiikka olisi suhteellista tai samantekevää. Tärkeää olisikin
pohtia, mistä erilaiset käsitykset johtuvat? Millaisen maailmankuvan varaan ne rakentuvat? Miten ne
edustavat kristillisen kirkon uskoa ajassa taaksepäin vai ovatko ne moderneja, kirkon historiasta
irrallisia ja enemmän subjektiivisia käsityksiä?
Unohdamme seuraavaksi hetkeksi materialistisen maailmankuvan valtaan joutuneen
nykylääketieteen ja palaamme siihen kristilliseen todellisuuskäsitykseen, jonka alaisuudessa valtaosa
lääketieteen historiasta on eletty. Materialisti voinee nimittää tätä järjettömäksi uskon hypyksi, mutta
suurimmalle osalle kristityistä kyse on varmasti enemmän maailmankuvasta, joka selittää parhaiten
myös järjellemme sen kokemuksen, mikä meillä on universumista, ihmisyydestä ja olemassaolomme
tarkoituksesta.
Jeesuksen neitseellinen sikiäminen Marian kohdussa avaa mielestäni hyvin kristillistä
käsitystä elämän alkamisesta hedelmöityshetkessä. Maria oli neitsyt ja hän tuli raskaaksi Raamatun
mukaan Pyhästä Hengestä. Raamattu todistaa, että Joosef, Marian tuleva aviopuoliso, ei ollut yhtynyt
Mariaan ennen tämän raskaaksi tulemista, eikä tämän jälkeen (Matt. 1:24–25). Se mitä Marian sisällä
tapahtui, oli ihme! Epäilemättä Jeesuksen sikiäminen tapahtui biologisesti samalla tavalla kuin meidän
jokaisen sikiäminen. Munasolu oli Marian, mutta tämä ei ollut vielä Jeesus-lapsi. Tarvittiin Pyhä Henki
ja siittiösolu, joka tuli taivaasta. Samoin siittiösolu ei ollut vielä yksistään Jeesus-lapsi, tarvittiin Maria
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ja munasolu. Kun Pyhä Henki tuli Marian päälle, tapahtui neitseellinen sikiäminen Pyhästä Hengestä
(Luuk. 1:35): siittiösolu hedelmöitti munasolun, jumalallinen siemen yhtyi ihmisen sukusoluun. Näin
Nasaretin pikkukylässä Herran nöyrän palvelijattaren sisällä sikisi Immanuel, joka oli samanaikaisesti
ihminen ja Jumala.
Jeesuksen tosi ihmisyys ja tosi jumaluus ovat totta jo hedelmöittymishetkestä alkaen tai
muuten joutuisimme ajattelemaan, että Jumala sulautui ihmiseen, joka oli jo itsessään ihminen, ennen
kun Jumala sulautui häneen. Tiedämme kuitenkin, ettei Joosef ollut yhtynyt Mariaan, joka oli neitsyt,
joten voimme olla varmoja siitä, ettei Jumala sulautunut jo valmiiseen olemassa olevaan ihmisalkioon,
vaan juuri sikisi ihmiseksi. Siittiösolu tuli Jumalalta! Tämä on maailmanhistorian dramaattisin asia!
Voidaan sanoa, että Jeesuksen sikiäminen Pyhästä Hengestä Neitsyt Marian sisällä on
meidän jokaisen sikiämisemme malli, sillä Jeesus on täydellisenä ihmisenä meidän jokaisen ihmisen
esikuva. Raamatussa sanotaan:
”Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun
kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut.” (Ps. 139:16).
Jumala on tuntenut meidät jo ennen syntymäämme, ennen kuin Hän punoi meidät kokoon äitimme
sisällä. Tästä seuraa, että jos Jumala näkee ja tuntee ihmisen jo tuolloin, meidän olisi ihmisinä
tunnustettava tällaiselle ihmiselle täysi ihmisarvo, sillä muutoin kieltäisimme sellaisen ihmisen arvon ja
olemassaolon, joka on jo taivaallisen Isän sydämellä. Psalminkirjoittaja lausuu:
”Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa.” (Ps.
139:13).
Jumalan työ alkaa piilossa ihmisten katseilta, kun Hän ryhtyy yhteistyössä avioparin
kanssa luomaan elämää, jota Hän rakastaa. Kaikessa hiljaisuudessa aviollisen yhteyden
yliluonnollisessa todellisuudessa tapahtuu ihme, kun Jumala kutoo kokoon uuden elämän lahjan
avioliiton yhden lihan rakkaussuhteesta. Kysymys on todella ihmeestä myös biologisesta
näkökulmasta, mitä kukaan ihminen ei voi saada itsestään aikaan, mutta jota ihminen voi kyllä
erilaisilla tavoilla vastustaa ja turmella.
Jumala kuitenkin odottaa Hänen työnsä turmelemisen sijaan, että saisi Luojana meiltä
teoistaan kaiken kunnian, kiitoksen ja ylistyksen. Tilanne on vastaava, jos veistät puusta koristeesineen. Tuo puinen koriste-esine saa arvonsa siitä, että se on sinun tekemäsi. Puu muuttuu siis
arvottomasta arvokkaaksi, koska olet nähnyt vaivaa koriste-esineen luomisen eteen. Jos joku rikkoo
tuon koriste-esineen, teko koskettaa sinua. Samalla tavalla ihminen saa arvonsa siitä, että hän on
Jumalan luomistyö. Samalla tavalla Jumalan luoman ihmisen rikkominen koskettaa tekijäänsä.
Mooseksen laissa oli säädetty kuolemanrangaistus sille, joka aiheuttaa kohdussa kasvavan
ihmislapsen keskenmenon (2. Moos. 21:22–23). Jumala varoittaa näin vakavasti viidennen käskyn
rikkomisesta, joka pitää sisällään myös kohdussa kasvavan ihmisen, ja siksi hänen surmaamisestaan oli
säädetty vanhan liiton yhteiskuntalain aikana kuolemanrangaistus – henki hengestä. Tästä voimme
päätellä, että Jumalan tahto on varjella ihmiselämää sen varhaisimmasta alusta alkaen äidin sisällä.
Lisäksi lapset ovat Herran lahja ja siunaus:
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”Katso, lapset ovat Herran lahja, ja kohdun hedelmä on anti. Niinkuin nuolet sankarin kädessä,
niin ovat nuoruudessa synnytetyt pojat. Onnellinen se mies, jonka viini on niitä täynnä!” (Ps.
127:3–5).
”Niinkuin hedelmällinen viiniköynnös on sinun emäntäsi sinun huoneesi perällä, niinkuin
öljypuun vesat ovat sinun lapsesi sinun pöytäsi ympärillä. Sillä katso, näin siunataan mies, joka
Herraa pelkää.” (Ps. 128:3–4).
Kastettu kristitty on Jumalan lapsi, jonka päämääränä olisi oppia kunnioittamaan,
vaalimaan, arvostamaan ja rakastamaan sitä, mitä hänen Isänsä rakastaa. Raamatun opetus lapsista
lahjoina on syvällinen ja kaunis. Elämän lahjaluonteeseen syventyminen auttaa meitä näkemään
riippuvaisuutemme Jumalasta. Lahjan antaminen ja vastaanottaminen kiitoksella ja rukouksella ovat
lisäksi kristillisen uskon syvintä identiteettiä: Jeesus on lahja meidän hyväksemme ja olemme itse
lahjoja muiden hyväksi.
Lahjan olemukseen kuuluu, ettemme lopulta omista sitä itse. Siitä voi kyllä tulla
omaamme, mutta alkujaan se ei ole sitä. Tällaisena lahjana meidän tulisi mielestäni nähdä myös
elämämme: saamme hetken omistaa sen, mutta se ei
ole alkujaan, eikä pysyvästi meidän omaamme.
Elämä on lahjan lisäksi aina myös laina. Tämän
vuoksi meidän tulee varjella Jumalan luomaa
ihmiselämää suurimmalla vakavuudella sen
varhaisimmasta alusta asti, koska elämän lahja
kuuluu yksin sen antajalle, Jumalalle. Emme saa
siksi millään tietoisilla valinnoillamme ja
teoillamme olla myötävaikuttamassa viattoman
ihmiselämän menettämiseen missään vaiheessa
hänen elinkaarta hedelmöittymisestä alkaen. Vain
tämä on ihmiselämän arvon absoluuttista vaalimista.
Vain näin olemme uskollisesti elämän puolella.
Esimerkiksi Katolisen kirkon katekismus toteaa:
2268. Viides käsky kieltää välittömän ja tahallisen tappamisen raskaana syntinä. Murhaaja ja
hänen vapaaehtoiset avustajansa tekevät taivaaseenhuutavan synnin.
2269. Viides käsky kieltää myös tuottamasta tahallisesti, vaikkakin epäsuorasti ihmiselle
kuoleman. Moraalilaki kieltää saattamasta ketään ilman vakavaa syytä kuolemanvaaralle alttiiksi
sekä epäämästä apua vaarassa olevalle ihmiselle.
2270. Ihmiselämää on ehdottomasti kunnioitettava ja suojeltava sikiämishetkestä alkaen.
Ihmisolennolle on tunnustettava ihmisen oikeudet jo sen olemassaolon ensimmäisenä hetkenä.
Näihin oikeuksiin kuuluu jokaisen viattoman olennon oikeus elää.
2272. Tarkoituksellinen myötävaikutus aborttiin on raskas rikos. Kirkko säätää tästä ihmiselämää
vastaan kohdistuvasta rikoksesta kirkkolain rangaistuksena ekskommunikaation. ”Se joka teettää
itselleen abortin, joka toteutuu, on kirkon laissa säädetyin ehdoin ekskommunikaation alainen
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latae sententiae” eli ”jo tekemällä tämän teon”. Tällöin kirkko ei halua viedä tilaa laupeudelta.
Kirkko osoittaa kuitenkin selvästi, kuinka raskas rikos tehty abortti on ja kuinka sillä aiheutetaan
korvaamaton vahinko viattomana surmatulle lapselle, hänen vanhemmilleen ja koko
yhteiskunnalle.
2378. Lapsi ei ole mikään vanhemmille kuuluva oikeus vaan lahja. ”Avioliiton parhain lahja” on
siis ihmispersoona. Lasta ei saa käsittää omaisuudeksi, mihin johtaisi väitetty ”oikeus lapseen”.
Tällä alueella on ainoastaan lapsella varsinaisia oikeuksia: ”oikeus olla vanhempiensa aviollisen
rakkauden erityisen aktin hedelmä ja oikeus tulla kunnioitetuksi persoonana sikiämisensä
hetkestä alkaen”29
Kirkossa on jo varhain ajateltu, että ihmisyys alkaa sikiämisestä, ja että sielu yhtyy
ruumiiseen jo sikiämisen hetkellä. Varhaiskirkon kirkkoisä Tertullianus (155–240 jKr.) kirjoitti:
Kuinka sitten elävä olento hedelmöittyy? Muodostuvatko sekä ruumiin että sielun ainekset
yhdellä ja samalla kertaa? Vai on toinen niistä ennen toista luonnollisessa muovautumisessa? Me
pysymme todella väitteessämme, että molemmat hedelmöittyvät ja muotoutuvat täysin
samanaikaisesti, samoin kuin syntyvätkin yhdessä, ja ettei hetkenkään aikaväliä ole niiden
sikiämisessä, niin että kumpaakaan voisi asettaa ennen olleeksi. Päätelkää itse asiassa ihmisen
aiemman olemassaolon tapahtumista se, mitä hänelle tapahtuu kaikkein viimeiseksi. Kun
määritellään, että kuolema ei ole mitään muuta kuin sielun ja ruumiin eroaminen, elämää, joka on
vastakohta kuolemalle, ei voi määritellä muuten kuin sielun ja ruumiin yhteydeksi. Jos eroaminen
tapahtuu yhdellä ja samalla kerralla molemmille aineksille kuoleman keinoin, silloin niiden
yhdistelmän lain pitäisi vakuuttaa meidät siitä, että niin tapahtuu samanaikaisesti myös kahdelle
ainekselle elämän keinoin. Nyt me myönnämme, että elämä alkaa sikiämisellä, koska me
väitämme tosissaan, että myös sielu saa alkunsa sikiämisessä; elämä saaden alkunsa samalla
hetkellä ja paikassa, jonka sielu tekee.30
Ihminen on kuitenkin aina langennut tekemään syntiä Jumalan luomaa elämää vastaan.
Ihmiskunnan historian ensimmäinen kuolinsyy oli murha, kun Kain tappoi Abelin (1. Moos. 4:8).
Pakanakansoissa lapsia on uhrattu erilaisissa uhrimenoissa epäjumalille. Raamattu antaa todistuksen
siitä, kuinka Vanhan testamentin aikana lapsia poltettiin uhrina Molokille (3. Moos. 18:21). Antiikin
Rooman aikana oli yleinen käytäntö jättää ei-toivottuja lapsia heitteille, kuolemaan yksin pimeyteen.
Toisessa maailmansodassa tehtiin myös mittaamattoman suuret ihmisoikeusrikokset, kun
kaasukammiot ja polttouurnat pitivät ihmiselämää niin halpana, että sitä on mahdotonta edes ymmärtää.
Miljoonat juutalaiset, kehitysvammaiset ja muut vähemmistöt surmattiin raa´asti ja yhtä vaivattomasti
kuin valokatkaisijasta käännetään valot pois päältä.
Lisäksi vain muutama vuosikymmen alkuperäisestä Geneven julistuksesta yli miljardi31
sikiötä on kokenut lääketieteellisesti aiheutetun kuoleman, jossa nämä pienet ihmislapset on revitty irti
29

Ks. Katolisen kirkon katekismus, 2. luku, 5. artikkeli: Viides käsky, Katolinen tiedotuskeskus, 2005, s. 548–562.
Ks. The Sacred Writings of Tertullian Volume 1, Peter Holmes, Jazzybee Verlag, 2017, s. 244. (suom.
http://www.tsasouna.net/index.php/isien-opetuksia/12-isien-opetuksia/96-isien-opetuksia-ja-mielipiteita-kuolemasta-sielunja-ruumiin-toisistaan-eroamisena)
31
Maailmanlaajuisesti vuodesta 1980 on abortoitu yli 1,5 miljardia lasta vuoteen 2018 mennessä. Ks.
http://www.numberofabortions.com/
30
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äitiensä kohduista usein vielä sydän sykkivänä ja heitetty avuttomina roskikseen kuolemaan, osa jopa
yhdeksän kuukauden ikäisinä. Toisen maailman sodan kauhuihin verrattuna abortti on vielä mittavasti
julmempi teko. Se on ihmisylpeyden huipentuma, jossa ihminen on tehnyt itsestään elämän ja
kuoleman herran kajoten niihin yhteiskuntamme vähimpiin ja heikoimpiin, joilla ei ole mitään keinoja
puolustaa elämänsä lahjaa.
Tämä on äärimmäisen surullista ja traagista. Moni ei kuitenkaan ajattele, että
ihmiselämän surmaamisessa abortissa olisi mitään väärää. He ovat saattaneet ratkaista omantunnon
tuskan esimerkiksi siirtämällä elämän alkamisen rajaa mielessään hieman vuoden 1948 Geneven
julistusta pidemmälle: jos sikiö ei olekaan vielä ihminen, hänen surmaamisensa ei olekaan väärin. On
kuitenkin mahdotonta perustella, miksi kohdussa kasvava alkio tai myöhemmin sikiö eivät olisi vielä
ihmisiä ja ihmispersoonia, jos he kuitenkin kuuluvat biologisesti elävinä yksilöinä ihmissukuun.
Ihmisalkiosta kehittyy aina ihminen, eikä esimerkiksi apinaa. Ihmisalkio on siksi ihmispersoona aivan
aluillaan.
**********
Biologisesti uusi ihminen saa alkunsa, kun mies ja nainen tulevat yhdeksi lihaksi
sukupuoliyhteydessä.32 Nainen tulee sukukypsäksi murrosiässä noin 12–15 vuotiaana. Silloin hänen
sukupuolihormoniensa eli muun muassa estrogeenin eritys käynnistyy, mikä saa aikaan murrosiän
muutokset hänen kehossaan. Myös kuukautiset
alkavat. Kuukautisia säätelevät aivolisäkkeen
luteinisoiva hormoni (LH) ja follikkelia stimuloiva
hormoni (FSH). Kuukautiskiertosyklin alussa FSH
stimuloi munasarjojen (ks. kuva33 kohta 1)
munarakkulaa kasvamaan. Samalla se myös
stimuloi munasarjojen estrogeenin eritystä.
Estrogeeni taas kypsyttää kohdun limakalvoa (ks.
kuva kohta 3), joka alkaa paksuuntua ja muuttua
juoksevaksi. Tämä valmistaa kohtua ottamaan
vastaan hedelmöittyneen munasolun. Vain
valmistunut kohtu voi ottaa vastaan elämän ihmeen
– hedelmöittyneen munasolun. Kun estrogeenin
eritys lisääntyy ja saavuttaa riittävän tason, se saa
positiivisen palautesäätelyn avulla aikaan LH:n
erityksen piikin aivolisäkkeestä. Tämä saa
munasarjoissa aikaan munarakkulan puhkeamisen
eli ovulaation. Munasolu vapautuu munanjohtimeen
(ks. kuva kohta 2) odottamaan siittiösoluja ja
mahdollista hedelmöitystä. Samalla LH alkaa stimuloida keltarauhasta, joka syntyy puhjenneesta
munarakkulasta, erittämään progesteronia, joka edelleen valmistaa kohtua ottamaan vastaan
hedelmöittyneen munasolun.
32

Raamatussa yhdeksi lihaksi tuleminen liittyy juuri elimelliseen sukupuoliyhteyteen, ks. 1. Kor. 6:16, vaikka ei tietysti
tyhjenny vain sukupuoliyhteydeksi.
33
Yllä yksinkertainen havainnekuva kohdusta poikkileikattuna. 1. Munasarja 2. Munanjohdin 3. Kohdun limakalvo eli
endometrium 4. Emätin.
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Mies tulee sukukypsäksi keskimäärin hieman naista myöhemmin. Hänellä
aivolisäkkeensä tuottama LH sitoutuu kivesten Leydigen soluihin, ja saa niissä aikaan testosteronin
tuotannon ja erityksen. Testosteroni taas vaikuttaa mieshormonina murrosiän muutoksia pojan
elimistössä. Aivolisäkkeen erittämä FSH taas sitoutuu kivesten Sertolin soluihin ja vaikuttaa niissä
siittiöiden tuotannon.
Kun aviomies ja -vaimo yhtyvät Jumalan hyvän luomisjärjestyksen mukaisesti, miehen
siemenneste päätyy siemensyöksyn kautta emättimen limaan (ks. kuva kohta 4), josta alkaa
siemennesteen siittiösolujen kilpauinti kohti munajohtimessa (ks. kuva kohta 2) odottavaa munasolua.
Emättimen limakalvon lima vaikuttaa siihen, kuinka hyvin ne uivat. Naisen hormonitoiminta on
valmistanut emättimen liman juoksevaksi, jotta siittiöt pääsevät hyvin uimaan kohti munasolua.
Mikäli vaimo on ovuloinut noin 24 tunnin sisällä ennen yhdyntää, hedelmöittyminen voi
tapahtua. Tämän jälkeen munasolu alkaa hajota ja hedelmöittymisen todennäköisyys laskee. Toisaalta,
jos nainen ei ole vielä ovuloinut ennen yhdyntää, siittiöt voivat säilyä munanjohtimessa muutamia
päiviä odottaen munarakkulan puhkeamista ja siitä vapautuvaa munasolua. Tästä johtuen otollisin aika
hedelmöittymiselle on noin kuukautiskierron keskivaiheilla, jolloin ovulaatio yleensä tapahtuu, mutta
tässä on suurta yksilöllistä vaihtelua. Ovulaation aikaan nainen on seksuaalisesti usein myös
halukkaimmillaan. Kun ensimmäinen siittiö läpäisee munasolun solukalvon, se hedelmöittää
munasolun, ja munasolun solukalvon kemiallisten muutosten takia munasolua ei voi enää läpäistä muut
siittiöt.
Hedelmöittymisen jälkeen hedelmöittynyt munasolu, siis ihmisalkio, alkaa jakautua ja
kulkeutua munanjohtimessa sen värekarvojen vaikutuksesta kohti kohtua. Jotta alkionkehitys voisi
jatkua, alkion täytyy läpäistä kohdun limakalvo eli endometrium (ks. kuva kohta 3) ja kiinnittyä näin
kohdun seinämään (implantaatio). Tämä voi tapahtua vain, jos munasarjojen progesteroni ja estrogeeni
ovat ”kypsyttäneet” kohdun limakalvon otolliseksi kiinnittymiselle. Jos ihmisalkio ei pääse
kiinnittymään kohdun limakalvoon, hän menehtyy ravitsemuksen puutteen vuoksi ja kuukautiset
alkavat.
Lisäksi viime vuosina on opittu ymmärtämään, että myös miehen siemennesteellä on
tärkeä rooli alkion kiinnittymisen eli implantaation kannalta.34 Miehen siemennesteen tehtävä ei ole
vain viedä kohtuun siittiösoluja hedelmöittymistä ajatellen, vaan miehen siemennesteen sisältämät
molekyylit myös valmistavat kohdun limakalvoa otolliseksi alkion kiinnittymistä varten. Miehen
siemenneste parantaa näin alkion kiinnittymisen todennäköisyyttä kohtuun ja lisää naisen
hedelmällisyyttä, vaikuttaen molekyylitasolla kohdun limakalvon toimintaan. Esimerkiksi tämän
siemennesteen positiivisen alkion kiinnittymistä parantavan vaikutuksen puuttuminen
keinohedelmöityksessä voi olla yksi syy siihen, että kohtuun siirretty alkio ei voi niin hyvin kiinnittyä
eli implantoitua kohdun limakalvoon.
Alkion kohtuun kiinnittymisen aikaikkuna on 7–10 vuorokautta ovulaatiosta. Muulloin
kiinnittymistä ei voi tapahtua, koska olosuhteet eivät ole muulloin otollisia kohdussa. On siis erittäin
hienosti säädelty ja herkkä tapahtuma, kun hedelmöittynyt munasolu kiinnittyy kohdun seinämään.
Tämä tapahtuma on herkkä myös häiriöille, joiden takia ihmisalkio ei välttämättä pääse kiinnittymään
kohdun limakalvoon ja alkanut pieni ihmiselämä voidaan menettää.
Kiinnittymisen jälkeen alkiosta muodostuva istukka alkaa erittää äidin verenkiertoon
raskaushormonia (hCG), joka ylläpitää keltarauhasen progesteronin tuotantoa, mikä taas ylläpitää
raskautta. Raskaushormoni (hCG) antaa myös positiivisen tuloksen raskaustestissä. Lisäksi on tärkeää,
34

Ks. Seminal fluid and fertility in women, Robertson SA, Sharkey DJ, Fertil Steril, 1/9/2016; 106(3):511-9.
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että alkio kiinnittyy limakalvoon juuri kohdun sisällä, koska väärään paikkaan, kuten munanjohtimeen,
kiinnittyneellä alkiolla ei ole elinmahdollisuuksia ja tilaa kasvaa.
Näin ihmeellisesti on Jumala suunnitellut uuden ihmiselämän alkamisen ja kehityksen
varhaisvaiheet, joita on opittu jo melko hyvin tuntemaan ja tekemään ymmärrettäviksi biologisen
käsitteistön avulla. Tämä on klassisen kristinuskon opetuksen mukaan se ”sangen hyvä” ja universaali
Jumalan luomisjärjestys, jonka Hyvyys itse on luonut ja suunnitellut seksuaalisuuden hedelmäksi.
Hedelmöittyneellä munasolulla on hedelmöityshetkestä lähtien oma ainutlaatuinen
perimänsä (DNA), kun siittiösolun ja munasolun perimät yhdistyvät. Hedelmöittyneen munasolun
perimä ei siis vastaa äidin, eikä isän perimää, vaan on täysin ainutlaatuinen. Toista vastaavaa perimää
ei ole aiemmin ollut, eikä tule koskaan
olemaan. Perimään taas on kirjoitettuna kaikki
ihmisen kasvamiseen tarvittava tieto. Perimän
sisältämän tiedon perusteella ihmislapselle
kehittyy kohdussa tietynlaiset kasvonpiirteet,
tietynlainen silmien- ja hiusten väri,
tietynlainen yksilöllinen vartalo ja vieläpä
tietynlainen temperamentti. On valtava asia,
että jo ensimmäisessä uuden ihmisyksilön
solussa – siis hedelmöittyneessä munasolussa –
on kaikki tämä tieto valmiina. Lisäksi, kuten jo
kirjoitin, hedelmöittynyt munasolu alkaa heti itsenäisesti jakautua, kehittyä ja organisoitua
hedelmöittymisen jälkeen, mikä on biologiassa elollisuuden merkki. Hedelmöittynyt munasolu on siis
biologisesti elävä! Hänestä voi kehittyä kohdussa valmis ihmislapsi Jumalan siunaavan käden alla.
Langenneessa maailmassa tämä yhden solun ihmisalkio voi olla pienestä saakka sairas.
Hän voi olla esimerkiksi vakavasti kehityshäiriöinen ja menehtyä jo ensimmäisinä elinpäivinään.
Kuoleminen on näin osa syntiinlankeemuksen kirouksen alaista maailmaa. Keskenmenot ja
lapsettomuus, sekä niihin liittyvä suru ja tuska ovat jotakin sellaista, jota ihminen ei ymmärrä. Tämän
surun edessä ihminen on täysin avuton. Keskenmenot eivät kuitenkaan tee tyhjäksi sitä, että
hedelmöittynyt munasolu on Jumalan luomisteko.
Vaikka surullinen tosiasia on, että kohdussa tapahtuu luonnollisissakin olosuhteissa
paljon keskenmenoja, ja kaikista alkioista ei kasva aikuisia, emme voi kuitenkaan tämän perusteella
olla itse aiheuttamassa näitä surullisia tapahtumia epäluonnollisesti. Kristillinen etiikka kieltää meitä
myötävaikuttamasta millään tavalla ihmiselämän päättymiseen. Hedelmöittymisen monimutkaisissa
biokemiallisissa prosesseissa näkyy Luojan luomistyön kädenjälki. Rohkaisevaa on keskenmenojen ja
lapsettomuudenkin kohdatessa uskoa itsensä surun ja murheen murtamana taivaallisen Isän käsivarsille.
Hän on luvannut johdattaa omiansa heidän iankaikkiseksi parhaaksi juuri silloin, kun heidän tielleen on
osunut tuskaa, kyyneleitä, vaikeuksia ja epätoivoa.
Jumalan ihmislapsilleen antama käsky vaalia elämää tarkoittaa elämän
koskemattomuuden ja pyhyyden varjelemista koko siinä prosessissa äidin sisällä, missä Jumala luo
uuden ihmiselämän (2. Moos. 20:13). Kenelläkään ei ole oikeutta puuttua tähän Jumalan työhön, kuten
kenelläkään ei ole oikeutta rikkoa veistämääsi puista koriste-esinettä. Jokaisen ihmisen elämä on
Jumalalle äärimmäisen arvokas ja rakas, ja tämä on se syy, miksi meidän tulee varjella Luojan luomaa
elämää. Jeesus on kuollut ristillä jokaisen ihmisen puolesta. Tämä rakkauden osoitus kertoo meille,
kuinka paljon Jumala ihmiselämää arvostaa. Jumala janoaa mustasukkaisen kiihkeästi yhteyteensä
jokaista syntynyttä ja syntymätöntä ihmislasta, eikä Hän halua, että yksikään ihminen joutuu hukkaan.
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Muista, että sinunkaan elämäsi ei ole koskaan arvoton tai turha, vaan se on äärettömän
suuri lahja! Sinä olet lahja! Tämän sanon tietysti kristittynä, koska uskon kristillisen maailmankuvan
selittävän parhaiten todellisuutta sellaisena kuin sen tunnen, koen ja ymmärrän.
Jumalan luoman elämän suloiseen keväiseen tuoksuun sekoittuu kuitenkin kalman haju,
kun ihminen valitsee totella enemmän saatanaa kuin Jumalaa. Suomessa tehdään noin 10000 aborttia ja
maailmalla peräti 40 – 50 miljoonaa aborttia vuodessa.35 Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa joka
kuudes ihmislapsi ja maailmanlaajuisesti joka viides lapsi surmataan suunnitellusti kohtuun. Yhdessä
päivässä maailmassa kuolee 125 000 ihmislasta abortin takia. Kyseessä on mielestäni ihmiskunnan
historian hirvittävin tragedia.
Moni lääkäri on sanoutunut rohkeasti irti näistä murheellisista teoista ja kieltäytynyt
määräämästä elämää tuhoavia myrkkyjä kohdussa kasvaville pienokaisille. Joskus lääkäri on kuitenkin
saattanut suositella abortin tekemistä, jos kohdussa kasvava ihmislapsi on ollut esimerkiksi vaikeasti
sairas tai kehitysvammainen. Hänen elämänsä elinajanodote on saattanut olla hyvin lyhyt. Minusta on
kuitenkin kestämätön ajatus, että ihmiselämä pitäisi surmata, jos lapsi on vaikeasti sairas tai saattaisi
kuolla nopeasti synnytyksen jälkeen. Eikö mieluummin näiden kaikista heikoimpien tulisi päinvastoin
saada kaikista kipeimmin meidän suojelumme ja apumme?
Lyhyelläkin elämällä on arvo ja merkitys, vaikka me emme sitä ehkä ymmärtäisi. Sairaus
ei tee tyhjäksi sitä, että sairaan ihmisen elämä on edelleen Jumalan lahja. Meidänkään elämämme ei
muutu arvottomaksi, jos esimerkiksi sairastumme syöpään. Emme tiedä, miksi Jumala sallii vaikeita
kohdunsisäisiä sairauksia, mutta sen me tiedämme, että Jumala on käskenyt kunnioittaa elämää.
Toisaalta abortin puolesta on argumentoitu, että aborttien laillistamisella on parannettu
naisten ihmisoikeuksia, sekä vähennetty laittomista aborteista johtuvaa äitikuolleisuutta, kun laittomat
abortit ovat vähentyneet. Lisäksi aborttikeskusteluissa otetaan usein esille niin sanotut vaikeat
tapaukset, joissa raskaus aiheuttaa välittömän uhan äidin hengelle. Tällä poikkeustapauksella on
tahdottu perustella sitä, että liiallinen jyrkkyys aborttien suhteen johtaisi äitien kuolleisuuden
kohoamiseen, sekä äitien ihmisoikeuden kaventumiseen.
On tietysti totta, jos tarkastelemme asiaa pelkästään siitä näkökulmasta, kumpi on
turvallisempaa laittomat vai lailliset abortit, on jälkimmäinen vastaus lähempänä totuutta. Toisaalta
myös laillisiin terveydenhuollon piirissä suoritettuihin abortteihin liittyy komplikaatioiden riski ja
äitikuolleisuus36, muttei toki siinä määrin kuin laittomiin abortteihin. Voidaanko tämän perusteella
abortit siis hyväksyä moraalisesti pienempänä pahana? Voidaanko aborttien laillistamista kannattaa
sillä perusteella, että laittomien aborttien määrä vähenee?
Pienemmän pahan etiikka on niin sanottua seurausetiikkaa, jossa teon moraalinen luonne
määräytyy sen aiheuttamien seurausten perusteella. Teko on hyvä, jos sen aiheuttamat seuraukset ovat
hyviä. Seurausetiikan näkökulmasta esimerkiksi laillisille aborteille voitaisiin nähdä hyviä seurauksia,
kuten esimerkiksi, että ne vähentävät laittomia abortteja, joihin liittyy suurempi äitikuolleisuus.
Pelkästään seurauseettisesti pohdittuna laillista aborttia voitaisiinkin päätyä pitämään moraalisesti
hyvänä tekona – ainakin joissakin olosuhteissa – koska laillisille aborteille voidaan löytää myös hyviä
seurauksia. Pienemmän pahan etiikkaa voidaan toisaalta oikeutetusti kritisoida siitä, että melkeinpä
mille tahansa teolle voidaan esittää aina jokin suurempi paha, jota vasten tuo teko vaikuttaa
moraalisesti oikeutetulta.
35

Ks. http://www.worldometers.info/abortions/
Yhdysvalloissa lailliseen raskaudenkeskeytykseen liittyvä kuolleisuus on 0,6/100 000 ja kuolleisuus kasvaa, mitä
pidemmälle raskaus on ehtinyt edetä, ollen yli 21 raskausviikolla kirurgisessa keskeytyksessä 9/100 000 (ks.
https://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/avaa?p_artikkeli=nix01920).
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Kristillinen etiikka ei ole kuitenkaan pienemmän pahan etiikkaa, vaan pikemminkin
rakkauden etiikkaa. Kristillisen etiikan ydin on rakkauden kaksoiskäsky: rakasta Herraa Jumalaasi yli
kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Samalla Jeesus on kristillisen etiikan täydellinen esikuva, sillä
hän osoitti suurimman rakkauden uhraamalla itsensä kuolemaan saakka ystäviensä edestä. Tästä
näkökulmasta arvioituna abortti on aina itsessään paha teko,
sillä se on aina kaunistelematta viattoman ihmishengen
surmaamista. Jumalaa ei voi rakastaa yli kaiken, jos rikkoo
samalla hänen tahtoaan vastaan, eikä lähimmäistään voi
rakastaa niin kuin itseään, jos riistää tahallisesti ja ilman
vakavaa syytä viattoman lähimmäisensä hengen.
Abortissa ei ole kysymys rakkauden
kaksoiskäskyn noudattamisesta, vaan Jumalan tahdon
vakavasta rikkomisesta, sekä lähimmäisensä elämän
pitämisestä tyhjän arvoisena. Tätä itsessään väärää tekoa ei
muuta hyväksyttäväksi se, että sille voidaan löytää myös
joitakin positiivisia seurauksia seurauseettisesti arvioiden.
Lisäksi on myös hyvin vaikeaa arvioida laajasti ottaen
tekojen lopullisia seurauksia yksilöille ja yhteisöille, sillä
ihminen on rajallinen olento näkemään kokonaisuutta
objektiivisesti. Esimerkiksi abortin laillistaminen lisää
aborttien saatavuutta ja sitä kautta toteutuneita abortteja. Kun
abortti en tehty helpoksi, rima abortin tekemiseen alenee.
Yhteiskunnallisella tasolla voidaankin tästä näkökulmasta
sanoa, että abortin laillistaminen tuottaa enemmän pahoja
kuin hyviä seurauksia myös seurauseettisesti arvioiden.
Toisaalta mitä tahansa vääriä tekoja voitaisiin
yrittää oikeuttaa sillä, että niille voidaan esittää myös positiivisia seurauksia. Hitlerilläkin oli
mielessään omasta näkökulmastaan positiivisena päämääränä ihmisrodun jalostaminen eli
parantaminen (eugeniikka), kun hän yritti ei-arjalaisten vähemmistöryhmien kansanmurhaa. Silti hänen
tekonsa olivat yksiselitteisesti väärin, koska ne sotivat Jumalan tahtoa ja ihmisarvon
loukkaamattomuutta vastaan. Nykypäivänä samaa eugeniikka harjoitetaan, kun kehitysvammaisia
abortoidaan, koska ei haluta synnyttää vammaisia lapsia. Tämäkin on yksiselitteisesti ihmisarvon
polkemista.
Lisäksi on huomioitava, että niin sanotut vaikeat tapaukset ovat hyvin harvinaisia. Valtaosassa aborteista ei ole kysymys äidin hengen välittömästä uhasta, vaikka toki raskauteen liittyykin
aina myös riskejä.37 Kuitenkaan se, että raskauteen liittyy riskejä, ei oikeuta vielä keskeyttämään
raskautta. Muutoin voisimme päätyä surmaamaan esimerkiksi autoilijoita, koska autoiluun liittyy
riskejä ihmiselämälle. Jos raskaus aiheuttaa sen sijaan tunnetun ja välittömän uhan äidin hengelle,
täytyy tietysti pyrkiä pelastamaan sekä äidin että lapsen henki. Joskus tämä ei ole mahdollista, kuten
esimerkiksi kohdunulkoisissa raskauksissa, ja tällöin äidin hengen pelastamiseksi tehty leikkaus tai
muu hoito voi aiheuttaa sikiön menehtymisen. Kyse ei ole tällöin kuitenkaan suorasta abortista, vaan
ei-toivotusta ja epäsuorasta äidin hengen pelastamiseksi tehdyn välttämättömän hoidon seurauksesta,
37

Yleisesti ottaen raskaudella on kuitenkin enemmän positiivisia terveysvaikutuksia naisille. Ks. luku: Ehkäisyn
käyttämiseen liittyy terveyshaittoja.
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jossa sikiö menehtyy. Kristillinen etiikka hyväksyy yleisesti tällaisen hoidon, kun se on äidin hengen
pelastamiseksi välttämätöntä, vaikka sen ei-toivottuna seurauksena voisikin olla sikiön menehtyminen.
On kuitenkin huomattava, ettei tästä seuraa, että suoran abortin moraalinen luonne
riippuisi olosuhteista ja voisi olla joissakin olosuhteissa moraalisesti oikein. Sen sijaan viattoman
ihmisen suora surmaaminen ei ole kristillisessä maailmankuvassa milloinkaan hyväksyttävä tai
moraalisesti oikea teko. Viattomien lasten elämän suojeleminen kohdussa ja kohdun ulkopuolella ei ole
milloinkaan pois muiden ihmisoikeuksista. Äidin tai isän ihmisoikeus ei kavennu, vaikkei heillä
olekaan lupaa riistää yhteiskuntamme pienimpien ja heikoimpien perustavanlaatuista ihmisoikeutta,
nimittäin oikeutta omaan elämäänsä.
Lastenmurha, vastasyntyneiden heitteillejättö ja abortti ovat vanhoja pakanamaiden
käytäntöjä, jotka liittyvät laajemmin siihen, että ei-toivotuista lapsista haluttiin päästä itsekkäästi
eroon.38 Näiden ilmiöiden yleistyminen ja laaja-alainen hyväksyntä nyky-yhteiskunnassamme ovat osa
laajempaa luopumusta kristinuskosta ja kristillisistä arvoista. Perhe on aina ollut kristinuskon ydinarvo
ja lapset on aina nähty kristillisissä seurakunnissa ja perheissä suurena Jumalan siunauksena.
Kristinusko on aina toivottanut lapset tervetulleiksi seuraten kirkon Herran esimerkkiä (Mark. 10:14),
ja kristityt ovat ottaneet hoitoonsa ne lapset, jotka tämä maailma on halpa-arvoisina hylännyt.
Orpokodit ja sairaalat ovat syntyneet kristillisessä viitekehyksessä.
Kun kunnioitamme elämää, kunnioitamme Jumalan luomien sukupuolielinten oikeaa ja
elämänmyönteistä käyttöä, kuten Jumala on luomisessa tarkoittanut. Tämä ei toki tarkoita, että
aviolliseen aktiin pitäisi pyrkiä niin usein kuin mahdollista tai lähellekään aina, kun yhdynnän
ajankohta on hedelmällinen. Sen sijaan tämä tarkoittaa oman ruumiillisuutensa hyväksymistä niine
rajoitteineen ja lainalaisuuksineen, jotka Jumala on sille luomisessa asettanut. Abortit ja erilaiset
ehkäisymenetelmät vastustavat ihmisruumiin luonnollista toimintaa. Abortit ja ehkäisy ovat siksi
kudotut samasta kankaasta. Molemmat estävät ja itseasiassa myös tuhoavat Luojan luomistyötä.
Jo ensimmäinen kirkon katekismus, Didakhee, opetti selväsanaisesti tuhoon vievästä
kuoleman tiestä abortteineen (luku 2): ”Älä abortoi syntymätöntä lasta, äläkä tapa häntä, kun hän on
syntynyt.” Kristityt ovat aina meidän päiviimme asti ottaneet kiittäen ja ylistäen vastaan Jumalan
luoman elämän ihmeen suurimpana taivasten valtakunnassa, vaikka tämä tehtävä ei ole useinkaan ollut
helppo ja vailla kärsimystä. Ottakaamme siksi oppaaksemme alkukirkon katekismuksen kuvaama
nöyryyden hyve, joka palvoo yksin Jumalaa elämän lahjoittajana (Didakhee, luku 3):
”Älä korota itseäsi, äläkä aseta ylpeyttä sieluusi. Älköön sielusi liittykö yhteen ylpeiden kanssa,
vaan kulje vanhurskaiden ja nöyrien kanssa. Hyväksy sinulle tapahtuvat asiat hyvinä, tietäen, että
ilman Jumalaa ei mitään tapahdu.”
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Jumalassa on vapauden ja onnellisuuden täyteys
Ehkäisytablettien keksintöä 1950-luvulla pidetään yhtenä 1900-luvun suurimmista keksinnöistä
maailmassa. Yhteiskuntamme näkee ehkäisyn siis yleisesti hyvin positiivisena ilmiönä.
Ehkäisytablettien myötä nainen vapautui aikaisempaa tehokkaammin ja vaivattomammin kehonsa
Jumalan luomasta normaalista ja luonnollisesta biologiasta, jossa aviollisen seksuaalisuuden hedelmänä
voi syntyä uusi ihmiselämä. Tämä on mahdollistanut esimerkiksi naisten työllistymisen aiempaa
paremmin. Tämä on myös mahdollistanut naisten riippumattomuuden ja itsenäisyyden. Nämä ovat toki
hyviä päämääriä. Voidaankin sanoa, että ehkäisyn myötä nainen on aiempaa vapaampi valitsemaan
joko äitiyden tai uran, perheen tai riippumattomuuden välillä. Seksuaalisuus ei ole enää ehkäisyn myötä
”pakottanut” naista äitiyteen ja perhe-elämään, vaan hänellä on ollut mahdollisuus valita toisin.
Toisaalta ehkäisy ja abortti eivät kosketa vain naisia, vaan yhtä lailla myös miehiä. Lapset
eivät ole vain naisten rasite, mikäli mies kantaa vastuunsa oikein perheessä. Raamattu antaa kyllä
naisen tehtäväksi alamaisuuden suhteessa mieheensä (Ef. 5:22–23), mutta yhtä lailla Raamattu antaa
miehen tehtäväksi rakastaa vaimoaan, kuten Kristus rakasti seurakuntaa, uhraten itsensä seurakunnan
edestä (Ef. 5:25). Mikäli mies ottaa esikuvakseen Kristuksen, tulisi hänen ymmärtää, että hänen koko
elämänsä on uhri ja lahja vaimonsa ja perheensä hyväksi. Tämä tarkoittaa vastuunkantoa perheestään
muun muassa huolehtimalla perheensä hyvinvoinnista, elannosta, maallisista tarpeista ja hengellisistä
tarpeista. Kun huomioidaan näiden tehtävien elämänmittainen sitovuus, voidaan sanoa, että lapset
koskettavat myös miehiä. Toki raskaana oleminen ja synnyttäminen ovat vain naisten risti, josta mies ei
voi sanoa ymmärtävänsä vähääkään. Kun kuitenkin huomioidaan isyyden ja äitiyden tehtävät
kokonaisuudessaan, ovat lapset yhtä lailla sekä miesten että naisten rasite, jos tätä sanaa halutaan
käyttää.
Isän ja äidin tehtävien eroavaisuus vaikuttaa kuitenkin olevan siinä, että mies voi liian
helposti laiminlyödä vastuunsa ja tehtävänsä isänä, kun taas naisen on vaikeampi luistaa äitiydestään.
Nainen on haavoittuvampi äitinä kuin mies isänä. Tarkoitan arkea, jossa mies ei uhraudu vaimonsa ja
perheensä eteen, vaan elää itsekkyydessä ja oman edun tavoittelussa. Tarkoitan uskottomuutta, jossa
mies jättää raskaana olevan vaimonsa yksin. Tarkoitan avioeroja, joissa mies ei kanna vastuutaan
perheestään, vaan jättää lapset äidin hoidettaviksi. Tarkoitan yksinhuoltajaäitejä, jotka eivät välttämättä
edes tiedä kuka lapsen isä on tai ainakaan isä ei ole enää mukana kuvioissa, kun lapsi syntyy. Kaikissa
näissä tilanteissa mies voi helpommin kieltäytyä olemasta enää isä, mutta äidin on vaikeampaa olla
olematta enää äiti. Tällöin lapset voivat todella olla vain naisten rasite, mutta tällöin miehet eivät elä
totuudessa, vaan vastuuttomuudessa. Jumalan silmissä isyys on koko elämän mittainen tehtävä ja
velvollisuus.
Vaikka ehkäisyn ja abortin myötä mies ja nainen ovat saavuttaneet jonkin verran valinnan
vapautta suhteessa vanhemmuuteen, eivät nämä ole kuitenkaan kyenneet tekemään heistä todellisesti
vapaita. Tarkoitan sielun vapautta, rauhaa ja lepoa. Tarkoitan kestävää ja pysyvää onnea. Tältä minusta
ainakin tuntuu, kun katson avioliiton ja perheen kriisiä yhteiskunnassamme. Kestävin onni voidaan
löytää kristillisen käsityksen mukaan, kun ihminen löytää olemassaolonsa tarkoituksen Luojansa
kuvaksi ja kaltaiseksi luotuna olentona Jumalan yhteydessä Kristuksen kautta. Tämä onni kasvaa, mitä
riippuvaisemmaksi ihminen tulee Jumalasta. Lopulta todellinen vapaus tarkoittaa sydämen yhtymistä
Isä meidän -rukoukseen: ”Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä, niin kuin taivaassa.” Tämän
rukoileminen vaatii heittäytymistä ja sellaista hengellistä köyhyyttä, jossa jäljelle jää yksin Jumala.
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Voidaan sanoa, että ehkäisy vapautti seksuaalisuuden Jumalasta ja Hänen tahdostaan, sillä
ehkäisyn avulla ihminen vapautui niistä sukupuolisuuteen liittyvistä perimmäisistä ja hyvistä tehtävistä,
jotka Jumala antoi luomisessa sekä lahjaksi että kutsumukseksi luomalleen ihmiselle. Kondomin
massatuotanto ja myöhemmin ”pilleri” tekivät massoittain steriiliksi sen, minkä Jumala loi ja tarkoitti
hedelmälliseksi. Todellinen vapaus ei kuitenkaan ole vapautta Jumalan hyvästä tahdosta ja
luomakunnan järjestyksestä, vaan juuri vapautta elää Jumalan hyvän tahdon ja suunnitelman mukaan.
Miksi? Koska synti ei tee ihmisestä todellisesti vapaata, vaan orjan.
Todellinen vapaus Jumalassa ei ole kuitenkaan pakotettua. Sen sijaan todellisen
rakkauden olemukseen kuuluu, että se on aina vapaaehtoista.
Jumalan rakkaus ja totuus vetävät kyllä ihmistä puoleensa, mutta
eivät siten, ettei ihmiselle jäisi tilaa ja vapautta kieltäytyä Jumalan
yhteydestä. Todellinen rakkaus voi elää vain kahden persoonan
välisessä vapaaehtoisessa suhteessa. Tämä pätee niin ihmisten
välisissä suhteissa kuin ihmisen ja Jumalan suhteessa. Kaikki
esimerkit, joissa vaimot ovat jollakin tavalla pakotettuja äitiyteen,
lasten synnyttämiseen ja seksuaaliseen yhteyteen, ovat
yksinkertaisesti hirvittäviä irvikuvia todellisesta rakkaudesta, joka
on vapaaehtoista. Myös seksuaalisuus voi olla todellisesti vapaata
vain silloin, kun kumpikin aviopuoliso luovuttaa siinä oman
ruumiinsa rakkauden lahjana toiselle täysin vapaasti ja auliisti.
Tämän rakkauden lain mukaisesti seksuaalisuudesta on toisaalta
myös lupa paastota, jotta sen kaunis ja puhdas käyttö voisi säilyä
aina todellisesti vapaana ilman pakkoa.
Uskon, että avoimuus elämälle on yksi
seksuaalisuuden perustavanlaatuinen totuus. Uskon myös, että
eläessään seksuaalisuuttaan todeksi tämän totuuden asettamien
lainalaisuuksien sisällä, se tuottaa ihmiselle lopulta syvimmän
rauhan, sillä totuus liittää ihmisen aina Jumalaan, joka on
perimmäinen totuus. Jos seksuaalisuuttaan taas toteuttaa vastoin
Jumalan asettamia moraalilakeja ja ikuisia päämääriä, ei tämä
lopulta kykene tekemään ihmistä syvimmällä tavalla onnelliseksi,
koska ihminen voi olla onnellinen vain Jumalan seurassa. Tiedän,
että nämä ovat radikaaleja väitteitä yhteiskunnassamme, jossa
seksuaalinen vapaus tarkoittaa aivan muuta kuin olen edellä
kirjoittanut. Yhteiskunnassamme seksuaalinen vapaus tarkoittaa
vapautta lisääntymisestä, vapautta avioliiton kontekstista, sekä
vapautta jopa kumppanien lukumäärän, iän tai sukupuolen
suhteen. Mielestäni tämä vapaus on kuitenkin melko primitiivistä ja se olettaa, että ihminen olisi todella
onnellinen vasta, kun hän saa toteuttaa välittömiä tarpeitaan ja yllykkeitään rajoituksitta. Tässä mallissa
pyhää ovat vain ihmisestä kumpuavat halut, joita ei saisi rajoittaa tai loukata, sillä poikkeuksella,
mikäli ne eivät loukkaa muuta.
Ajattelen, että rajattomuus ei kuitenkaan lopulta kykene tekemään ihmistä onnelliseksi.
Hyveisiin ja onnellisuuteen ei päästä ilman sitkeyttä ja selkeää suuntaa. Tämä johtuu siitä, että kestävä
onnellisuus ei useinkaan ole helppoa, vaan vaatii toteutuakseen työtä. Onnellisuus on tehtävä. Kuka
tahansa voi elää elämänsä päämääränään vain hankkia nautintoa ja kokemuksia. Väitän kuitenkin, ettei
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tämä ole todellista elämää, joka sammuttaisi elämänjanon. Raamatun mukaan ihminen on kutsuttu
pyhitykseen, kasvamaan kohti Jumalaa. Ihminen on tarkoitettu jumalallistumaan – tulemaan Jumalan
kuvana sellaiseksi, joksi hänet on todella luotu ja tarkoitettu. Tällä prosessilla on suunta.
Kristittyä ei ole kutsuttu vain toteuttamaan sitä, mikä on välitöntä, helppoa, mukavaa ja
primitiivistä. Sen sijaan hänet on kutsuttu ja tarkoitettu pyhyyteen, ei keskinkertaisuuteen. Pyhyys ei
ole primitiivistä vaan jumalankaltaista. Ihminen on kutsuttu pyhyyteen avioliitossa, rakkaudessa,
seksuaalisuudessa, työssä ja niin edelleen. Tämä ei olisi ihmiselle mahdollista pelkästään hänen omien
kykyjensä ja voimiensa avulla. Pyhyyden tekee mahdolliseksi ainoastaan Jumalan vaikuttava rakkaus ja
armo, jota Hän vuodattaa pohjattomasta laupeudestaan kaikille sitä kaipaaville. Itsessään kuivettuneen,
rakkaudettoman ja janoisen voi tehdä todella eläväksi vain Jeesus ja Hänen ylitsevuotava rakkautensa:
”Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä
hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja
Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa.” (Tiit. 2:11–12).
Onnellisuus on lopulta sidoksissa siihen, minkä uskomme perimmäiseksi hyväksi. Jos
Jumala on meille perimmäinen hyvyys ja rakkaus, voimme olla onnellisia vain Jumalan yhteydessä. Jos
tämä on perimmäinen ja universaali totuus ihmisyydestä ja elämän tarkoituksesta, pätee se jokaiseen
ihmiseen rajoitteista ja vajavuuksista riippumatta. Jos elämälle avoin seksuaalisuus on totta ja
ehkäiseminen valhetta, voimme olla kestävästi onnellisia vain eläessämme totuudessa. Sama pätee
myös esimerkiksi avioliittoon: jos heteroseksuaalinen avioliitto on totta ja homoseksuaalinen suhde
valhetta, voi ihminen löytää kestävimmän onnen vain ensiksi mainitussa elämäntavassa.
Mutta miksi ehkäisy olisi valhetta? Mitä tämä tarkoittaa? Valhe on totuuden vääristymää,
samoin kuin pahuus on hyvyyden vääristymää. Jumalan olemassaolo tarkoittaa täydellisen hyvyyden,
kauneuden ja rakkauden olemassaoloa. Myös tässä maailmassa ja ihmisissä voimme havaita rakkauden,
kauneuden ja hyvyyden elementtejä. Tämä kertoo siitä, että luomakunta on osoitus Luojastaan ja
ihminen on luotu Jumalan kuvaksi edustamaan ja heijastamaan Luojaansa – siis hänen
ominaisuuksiaan. Jos ehkäisy on valhetta ja avoimuus elämälle totta, tarkoittaa tämä sitä, että avoimuus
elämälle edustaa ja heijastaa Jumalan suunnitelmia, siinä missä valhe ei näin tee. Lisäksi tämä
tarkoittaa, että jokainen voi vakuuttua tästä samalla tavalla kuin jokainen voi vakuuttua siitä, että
painovoima on totta. Totuudesta vakuuttuminen voi kuitenkin joskus vaatia kovia ponnisteluja. Kun
asiat sitten loksahtavat paikoilleen, on totuus lopulta ylivoimainen valheeseen nähden.
Ehkäisyä ei tulisi minusta vastustaa ensisijaisesti, koska rikkoo Jumalan tahtoa. Sen sijaan
ehkäisyä tulisi vastustaa, koska se ei ole totta. Ehkäiseminen ei voi auttaa ihmistä pyhittymään ja
tulemaan todella itsekseen, sellaiseksi kun Jumala on heidät miehenä tai naisena – aviopuolisoina –
syvimmiltään tarkoittanut.
**********
1950-luvulta ehkäisytabletit ovat kehittyneet eri muodoissa annosteltaviksi, pienempiä
hormonimääriä sisältäviksi erikokoisiksi ja -näköisiksi valmisteiksi. Ehkäisy voidaan toteuttaa nykyään
ihon alle asennettavalla implantilla, kohdun sisälle asennettavalla hormonikierukalla, suun kautta
otettavilla tableteilla, pistoksilla, laastareilla ja emättimen sisäisillä renkailla. Näitä kaikkia
ehkäisymenetelmiä yhdistävä tekijä on se, että ne sisältävät synteettisiä hormoneja, jotka ehkäisevät
naisen raskaaksi tulemista seksuaalisessa yhdyselämässä. Ne lupaavat vapautta vanhemmuudesta. Ne
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lupaavat vapautta lasten hoidon velvollisuuksista. Ne lupaavat nautintoa ilman vastuuta aviollisen
seksuaalisuuden luonnollisesta ja biologisesta päämäärästä – uusien ihmislasten syntymisestä.
Kun hormonaalinen ehkäisy löi itsensä läpi ja saavutti nopeasti maailmanlaajan suosion,
vastarannalla heräsi myös kriittisiä kysymyksiä. Tämän lääketieteellisen läpimurron rinnalla pieni
kriittinen joukko pro-life -kristittyjä on kysellyt alusta asti: Miten nämä ehkäisymenetelmät
vaikuttavat? Vahingoittavatko ne ihmiselämää? Voivatko ne tuhota hedelmöittyneitä munasoluja?39
Nämä kysymykset ovat kuitenkin hukkuneet siihen miljoonien seksisuhteiden vapauden
vallankumoukselliseen pauhinaan, joka on melullaan peittänyt alleen nämä hennot epäilyt ja kriittiset
kysymykset.
Miljoonat perheet ovat uskoneet ostavansa onnen avioliitolleen, kun he ovat valinneet

ehkäisyn lasten vastaanottamisen sijaan. Miljoonat perheet ovat uskoneet, että hormonaaliset
ehkäisymenetelmät tuovat siunauksen, tulevaisuuden ja toivon. Miljoonat perheet ovat uskoneet, että
todellinen vapaus ei ole Jumalassa ja ristin tiessä, vaan seksuaalivallankumouksen vapaassa
seksuaalisuudessa ja itsensä vapaassa toteuttamisessa ohi terveiden luonnon määräämien ruumiillisten
lakien.
Tässä maailmassa lapset nähdään usein esteinä ja rasitteina oman uran, oman elämän ja
oman elämästä nauttimisen edessä. Maailman itsekäs henki ei välitä sellaisesta epäitsekkäästä ja
uhrautuvasta rakkaudesta, jota lastaan hoitavalta vanhemmalta jatkuvasti kysytään. Miljoonat perheet
ovat halunneet eroon lisääntymisen siunauksesta ja lapsista, vaikka se tarkoittaisi heidän
39
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surmaamistaan salassa äitiensä sisällä. Sen sijaan, että vaikeissa tilanteissa seksuaalisuuden lahja olisi
pyritty pitämään pyhänä ja puhtaana pidättäytymällä sen käytöstä kokonaan tai jaksoittain, on alettu
uskoa, että se on jokaisen ihmisen oikeus, jota tulee voida harjoittaa keskeytyksittä nykyyhteiskuntamme vapausihanteessa. Vaatimus rajoittamattomasta oikeudesta seksuaaliseen nautintoon
on kuitenkin eri asia kuin itsensä antaminen lahjana toisen hyväksi kokonaisvaltaisessa rakkaudessa.
Oikeuksiin liittyy usein itsekkyys, lahjan antamisen on tarkoitus olla epäitsekästä.
Liberalismin ajan ihminen haluaa olla usein vapaa kaikista velvollisuuksista, normeista ja
konservatiivisista arvoista. Kristinuskon moraalineuvot ja -ohjeet ovat liberalismin ajan ihmisille usein
siteitä, joista halutaan pikemminkin päästä eroon kuin oppia ymmärtämään niiden viisautta ja
maailmankuvaa. Kiihtyvällä vauhdilla lisääntyvät avioerot, niihin liittyvä rikkinäisyys, abortit,
viattoman lapsen surmaamisesta aiheutuva syyllisyys, yhden illan juttujen tyhjyys, seksiriippuvuus,
pornoriippuvuus ja yhteiskuntamme psyykkinen pahoinvointi, päämäärättömyys ja epätoivo puhuvat
mielestäni kuitenkin nykyajan rajattomuus- ja vapausihannetta vastaan. Vapautta ja onnea ei voida
sittenkään luoda miten halutaan, vaan ne voidaan löytää olemassa olevina totuuksina Jumalassa.
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Hormonaalisen ehkäisyn hedelmöittymisen jälkeiset vaikutukset
Abortti tarkoittaa alkaneen ihmiselämän tahallista päättämistä kohdun sisällä. Varsinainen indusoitu
abortti suoritetaan joko lääkkeellisesti (usein mifepristonin ja misoprostolin yhdistelmällä) tai
kirurgisesti (imukaavinnalla). Näiden menetelmien
vaikutuksesta alkanut raskaus lopetetaan ja ihminen,
jota kutsutaan ”raskausmateriaaliksi”, poistuu
menehtyneenä kohdusta. Jos kaikki ihmisen
ruumiinosat tai istukka eivät poistu luonnollisesti
lääkkeellisessä keskeytyksessä, turvaudutaan
imukaavintaan. Siinä ihminen revitään pala palalta
kohdusta, kunnes kohtu on tyhjä.
Ehkäisyn varsinainen ajatus sen sijaan on
estää siittiösolun ja munasolun kohtaaminen eli
hedelmöittyminen. Englanninkielinen sana ehkäisylle
on contraception, joka tulee sanoista contradicted
conception eli suomennettuna estetty hedelmöittyminen. Hedelmöittymisen estäminen onkin useimpien
ehkäisymenetelmien pääasiallinen ehkäisymekanismi. Tämän lisäksi ehkäisymenetelmillä on myös
hedelmöittymisen jälkeisiä vaikutuksia (postfertilization effects). Nämä vaikutukset estävät syntyneen
ihmiselämän kasvua ja kehitystä esimerkiksi estämällä tämän ihmisalkion kiinnittymistä eli
implantaatiota kohdun limakalvolle. Nämä hedelmöittymisen jälkeiset vaikutukset eivät ole enää
varsinaista ehkäisyä, sillä uusi ihmiselämä on jo alkanut, eikä sitä saa enää tehtyä tyhjäksi.
Hedelmöittymisen jälkeiset vaikutukset vertautuvat sen sijaan aborttiin eli ne myötävaikuttavat
varhaisen ihmiselämän tuhoutumiseen äidin kohdussa.
Lääketieteellisesti katsoen kaikilla hormonaalisilla ehkäisymenetelmillä on
potentiaalisesti hedelmöittymisen jälkeisiä vaikutuksia eli kaikki hormonaaliset ehkäisymenetelmät
voivat joskus toimia abortoivasti. Kun olen keskustellut tästä teemasta, moni vaikuttaa kuitenkin
ajattelevan, että ajatus hedelmöittymisessä syntyneen alkion suojelemisesta on absurdi. Tämä kertoo
minusta erilaisesta maailmankuvasta eli usein materialistisesta suhtautumistavasta ihmisyyteen, jossa
varhaisella ihmisyksilöllä ei ole pelkän olemassaolonsa perusteella absoluuttista ihmisarvoa. Monen
mielestä sillä ei ole merkitystä, vaikka ehkäisy voi toimia abortoivasti eli olla joskus aiheuttamassa
syntyneen ihmisalkion elämän päättymisen.
Näissä keskusteluissa esille on noussut riskin suuruus. Ehkäisyn abortoivan
vaikutusmekanismin riski tunnustetaan yleisesti lääketieteessä, mutta tätä riskiä pidetään usein pienenä
ja siksi merkityksettömänä. Nämä näkökohdat johtavat kuitenkin laajempaan eettiseen pohdintaan:
milloin sellaisen riskin ottaminen on hyväksyttävää ja moraalisesti perusteltua, jossa toisen
ihmisyksilön elämä voi päättyä? Jos on olemassa pienikin riski ihmiselämän päättymiselle, tulee
meidän vakavasti arvioida, onko sellaisen riskin ottaminen oikein ja vastuullista. Voit miettiä tätä
kysymystä oman elämäsi kautta: antaisitko läheisellesi luvan pelata venäläistä rulettia ase ohimollasi,
jos aseessa on yksi luoti kymmentä, sataa tai tuhatta luotipesää kohti. Vaikka riski aseen laukeamiselle
pienenee, mitä enemmän luotipesiä on, ei se muuta kysymyksen luonnetta muuksi. Riski jää, vaikka se
olisi hyvin pieni.
Rulettiesimerkkiin liittyen voidaan toisaalta sanoa, että esimerkki ei ole pätevä, sillä
ehkäisyn käyttämiselle voidaan nähdä eettisiä perusteluja, kuten perheen ongelmat, väsymys tai
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sairaudet, kun taas venäläisen ruletin pelaamiselle ei voida nähdä. Tämä on totta. Haluankin kysyä,
mikä on riittävä ja hyväksyttävä eettinen perustelu sellaiselle teolle, jossa toisen ihmisen elämä voi
tuon teon tähden päättyä? Jos isä ja äiti ovat väsyneitä, eikä perheeseen toivota uusia lapsia, onko heillä
oikeus ottaa tuo riski ja käyttää potentiaalisesti abortoivaa ehkäisymenetelmää estääkseen uuden
raskauden alkamista? Olisiko heillä oikeus tehdä vaikean tilanteensa takia abortti?
Aluksi on hyvä tunnustaa, että on olemassa varmasti hyvin monenlaisia tilanteita, jolloin
on moraalisesti oikein välttää raskauden alkamista. Äidin väsymys ja sairaudet ovat yksi esimerkki.
Tällöin tulisi kuitenkin löytää moraalisesti kestäviä ratkaisuja välttää raskautta, eikä vaikeasta
tilanteesta vielä seuraa, että toisen ihmisyksilön elämä olisi oikein asettaa kuolemanvaaraan
potentiaalisesti abortoivaa ehkäisyä käyttämällä. Sen sijaan, jos mahdollista, pitäisi yrittää suojella
kaikkien ihmisyksilöiden ihmisarvoa ja oikeutta hyvään elämään, sekä äidin että isän, mutta myös
syntyneiden ja syntymättömien lasten.
Onko meillä sitten milloinkaan oikeutta asettaa toiminnallamme toista ihmistä
hengenvaaraan? Jos pienintäkään riskiä ei saa hyväksyä, eikö tästä seuraa, että suurin osa lääketieteen
hoidoista tulisi lakkauttaa, sillä niihin sisältyy aina pieni riski haittatapahtumien ja komplikaatioiden
muodossa?
On aluksi tärkeää huomioida, että kristillinen etiikka sallii oman, sekä toisen ihmishengen
puolustamisen esimerkiksi sodassa tai hyökkäyksessä siitäkin huolimatta, vaikka tämän
puolustautumisen seurauksena hyökkääjä voisi menehtyä.40 Viatonta ihmishenkeä saa ja tulee
puolustaa, mutta kuitenkin niin, ettei voimankäyttö ole suhteettoman voimakasta ja myös hyökkääjän
ihmisarvoa pyritään kunnioittamaan. Jos viattoman ihmishengen puolustaminen johtaa kuitenkin
hyökkääjän menehtymiseen, ei tällaista tekoa katsota murhaksi, jos tuo teko on tehty oman tai toisen
hengen pelastamiseksi.41 Tästä ei kuitenkaan seuraa, että omaa henkeä olisi aina välttämätöntä
puolustaa. Kirkon historia tuntee lukuisia marttyyrejä, jotka ovat kuolleet puolustautumatta uskonsa
tähden, eikä heitä pidetä sen vuoksi vastuuttomina, vaan uskonsankareina.
Mutta voidaanko edellä sanottua soveltaa potentiaalisesti abortoivaan raskauden
ehkäisyyn? Entä jos uusi raskaus olisi äidille hengenvaarallinen, saako silloin ehkäistä potentiaalisesti
abortoivaa ehkäisymenetelmää käyttäen? On ensiksi huomioitava, ettei ihmisalkio ole hyökkääjä. Sekä
äiti että siinnyt pieni kohdunsisäinen ihminen ovat molemmat viattomia, eikä kumpikaan uhkaa toisen
elämää pahassa aikomuksessa, kuten hyökkääjä yllä olevassa esimerkissä. Näin ollen olisi suhteetonta
altistaa ihmisalkio tahallisesti hengenvaaraan potentiaalisesti abortoivia ehkäisymenetelmiä käyttämällä
varsinkin, jos raskaus ei aiheuta välitöntä hengenvaaraa äidille. Toisekseen on huomioitava, että
sellainen teko tulee aina välttää – jos mahdollista – joka voisi johtaa toisen ihmisen menehtymiseen.
Jos toisen elämän joutuminen hengenvaaraan voidaan estää ennalta, tulee niin tehdä.
Esimerkiksi hyökkäyksessä tulisi mieluummin pyrkiä estämään – mikäli mahdollista –
ennakolta sellainen konflikti, joka voi aiheuttaa kuolemantapauksia kuin antaa konfliktin tapahtua ja
toimia vasta sen jälkeen. Samoin silloin, kun raskautta ei moraalisesti oikeutetuista syistä toivota, tulee
pyrkiä toimimaan siten, ettei alkuunkaan synny tilannetta, jossa uusi ihmiselämä voisi joutua
hengenvaaraan, kuten abortoivien ehkäisymenetelmien tapauksessa. Potentiaalisesti abortoivat
ehkäisymenetelmät eivät ole ainoa vaihtoehto estää raskauden alkamista. On mahdollista estää
raskautta myös siten, että samalla varjellaan kohdunsisäistä ihmiselämää vastuullisesti ja kunnioitetaan
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seksuaalisuuden lahjaluonnetta, sekä luomisjärjestyksestä nousevaa universaalia elämänmyönteistä
päämäärää seksuaalisuudelle.
Lääketieteen hoitoihin liittyy toki myös aina haittatapahtumien riski. Lääketieteen hoitoja
arvioidaan kuitenkin siten, että hoidosta tulee olla odotettavissa suurempi terveydellinen hyöty kuin sen
sisältämät mahdolliset terveydelliset riskit. Esimerkiksi syöpähoitoihin voi menehtyä, mutta hoidot ovat
kuitenkin eettisesti oikein, sillä riski kuolla syöpään on hoitoja suurempi. Hoitoon liittyvä riski voidaan
siis hyväksyä, jos hoidon aikaansaama terveydellinen hyöty on riskiä suurempi.
Kun ajatellaan hormonaalista ehkäisyä, sen aikaansaama hyöty on äidin kannalta
raskauden välttäminen. Kuten jo kirjoitin, tälle päämäärälle on olemassa moraalisesti oikeutettuja syitä,
kuten psykologiset ja terveydelliset syyt. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että mitkä tahansa keinot
hyvänkin päämäärän saavuttamiseksi olisivat oikeita. Hormonaalisen ehkäisyn haitat, joita käsittelen
äidin kannalta tarkemmin luvussa ”Ehkäisyn käyttämiseen liittyy terveyshaittoja”, liittyvät ennen
kaikkea siihen toiseen viattomaan ihmisyksilöön, joka on myös osallinen hoidosta. Kohdussa kasvavan
pienen ihmislapsen kannalta hormonaalisella ehkäisyllä ei ole odotettavissa terveydellisiä hyötyä, vaan
ainoastaan kuolemaan johtavia haittoja. Kuka meistä haluaisi ottaa lääkettä, jolla on pelkkiä vakavia
haittoja?
On muistettava, että mikäli raskaus on hedelmöittymisessä ehtinyt alkaa, tulee hoidon
valinnassa huomioida aina sekä äiti että kohdussa kasvava lapsi. Vaikka hoidosta voisi olla äidin
kannalta hyötyäkin, on sen käyttö kuitenkin väärin, jos se aiheuttaa vakavan kuolemanriskin kohdussa
kasvavalle lapselle, eikä hoidosta ole lapsen kannalta mitään odotettavissa olevaa terveydellistä hyötyä.
Kristittynä uskon, että Jumala näkee sinne, minne ihmissilmä ei ulotu. Jumalan kädet ovat
työssä äidin sisällä, kun Hän aloittaa uuden ihmisen luomistyön. Hän on läsnä jo kohdussa, kun äidin
sisällä sikiää elävä ihmislapsi. Hormonaalisessa ehkäisyssä on todellinen riski varhaisen ihmiselämän
menettämiseen. Kyse on siis lopulta samasta asiasta kuin indusoidussa abortissa, vaikkakin hento
elämän lanka voi katketa pieneltä ihmisyksilöltä hormonaalisen ehkäisyn takia paljon suunniteltua
aborttia varhaisemmassa vaiheessa.
Syy on siinä, että hormonaalinen ehkäisy heikentää kohdun vastaanottokykyä pieniä
ihmisalkioita kohtaan, eikä se voi siksi sulkea heitä niin hyvin syliinsä kasvamaan kohti aikuisuutta. Jos
hedelmöittyminen tapahtuu hormonaalisesta ehkäisystä huolimatta, altistuvat syntyneet ihmisalkiot
vakavaan hengenvaaraan hormonaalisen ehkäisyn takia. Hormonaalisen ehkäisyn käyttö on siksi
vakavalla tavalla ristiriidassa kristillisen etiikan kanssa, missä ajatellaan, että elämän pyhyys ja
ihmisarvo alkavat viimeistään hedelmöityshetkestä, eikä tämän ajanhetken jälkeen ihmisellä ole
oikeutta omilla tietoisilla valinnoillaan asettaa uutta viatonta ihmiselämää tahallisesti hengenvaaraan.
Sen sijaan ihmisen tulee aina toimia elämän puolesta, eikä olla edesauttamassa tai jouduttamassa
kenenkään viattoman ihmisen kuolemaa.
Lisäksi eräässä tapaus-verrokkitutkimuksessa havaittiin, ettei hormonaalinen ehkäisy
ainoastaan vaaranna alkion kiinnittymistä kohdun limakalvoon, vaan lisää myös tilastollisesti
merkitsevästi kohdunulkoisen raskauden riskiä.42 Tällöin alkio kiinnittyy hormonaalisen ehkäisyn
aiheuttamien limakalvomuutosten takia väärään paikkaan, kuten munajohtimeen, minkä takia raskaus
ei voi jatkua. Kohdunulkoinen raskaus on myös hedelmöittymisen jälkeinen, syntyneen ihmiselämän
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kannalta tuhoisa vaikutus. Lisäksi kohdunulkoinen raskaus on riski myös äidin kannalta ja vaatii
pikaista kirurgista hoitoa.
Toki hormonaalisen ehkäisyn hedelmöittymisen jälkeiset vaikutuksen ihmisalkioille
voitaisiin lakaista maton alle siirtämällä ihmisarvon alkamisen rajaa hedelmöittymisestä hieman
edemmäs, kuten aborttien tapauksessa tehdään. Moni ajatteleekin, että hedelmöittyneen munasolun
saisi tuhota, koska hänellä ei olisi itsessään mitään ihmisarvoa. Se on vain ”soluklöntti” tai
”raskausmateriaali”, josta saisi hankkiutua eroon.
Tällainen ajattelutapa ei ole kuitenkaan kristillinen vaan materialistinen. Kristinusko
tunnustaa ihmiselämän arvon ja pyhyyden Jumalan kuvaksi luotuna ihmeellisenä luomistekona jo
hedelmöittymisestä alkaen, kun taas materialismi näkee ihmisalkiossa vain itsessään arvotonta
materiaalia, jota ihminen saa periaatteessa kohdella miten haluaa. Kristityn pyhä velvollisuus on sen
sijaan auttaa, kun veli on hädässä ja vaarassa tekemällä kaikkensa tämän veljen pelastamisen eteen,
olipa hän vasta pienen pieni tai vähän suurempi.
**********
Tarkastelen seuraavaksi kaikki Suomessa käytössä olevat hormonaaliset
ehkäisymenetelmät siitä näkökulmasta, miten ne vaikuttavat hedelmöittyneeseen munasoluun, joka on
– näin uskon – Jumalan luoma ihminen aivan idullaan.

Yhdistelmäehkäisy
Yhdistelmäehkäisyvalmisteet sisältävät estrogeenia eli niin sanottua naishormonia, joka on lääkkeessä
usein etinyyliestradiolia ja progestiinia eli naisen keltarauhashormonin sukuista hormonia, mikä taas on
lääkkeessä usein 19-nortestosteronijohdosta. Nämä lääkeaineet eivät ole kuitenkaan samanlaisia kuin
naisen luonnolliset hormonit. Ne ovat luonnollisesta estrogeenista ja progesteronista valmistettuja
synteettisiä johdoksia, ja ne eroavat luonnollisista hormoneista biologiselta aktiivisuudeltaan ja
vaikutuksiltaan. Hormonaalinen yhdistelmäehkäisy ei siis sisällä samoja hormoneja, joita naisen
elimistö luonnostaan tuottaa.
Yhdistelmäehkäisyvalmisteita ovat e-pillerit, ehkäisylaastari tai ehkäisyrengas. Näiden
kaikkien valmisteiden vaikutusmekanismi on samankaltainen, mutta niiden antoreitti on eri, ja ne
sisältävät myös eri määrän hormoneja ja erilaisissa suhteissa. Yhdistelmäehkäisyn kehittämisen myötä
estrogeenin pitoisuutta valmisteissa on vähennetty, sillä tällä on saatu vähennettyä muun muassa
yhdistelmäehkäisyn käyttöön liittyvää laskimotukosten riskiä.43 Tutkimuksissa on toisaalta havaittu,
että tällä on ollut se vaikutus, että teho ovulaation estymisessä on heikentynyt.44
E-pillerit otetaan suun kautta eli per oraalisesti ja ne imeytyvät elimistöön suolistosta.
Ehkäisylaastarissa lääkeaineet imeytyvät ihon läpi eli transdermaalisesti. Ehkäisyrengas taas asetetaan
emättimeen sisäisesti, ja lääke imeytyy emättimen limakalvolta verenkiertoon.
Yhdistelmäehkäisyvalmisteita käytetään usein sykleittäin, jossa 21 päivän tauotonta käyttöä seuraa 7
päivän tauko, jolloin tulee kuukautisvuoto.
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Yhdistelmäehkäisyn ehkäisyteho perustuu ensisijaisesti ovulaation estymiseen. Lisäksi
yhdistelmäehkäisyvalmisteet vaikuttavat kohdun limakalvon eli endometriumin ja kohdunkaulan liman
ominaisuuksiin muuttaen ne raskaudelle epäedullisiksi. Kohdun limakalvo ohenee ja sen verisuonitus
heikentyy (lääketieteen termi: hypovaskularisaatio), mikä näkyy esimerkiksi pienentyneinä
kuukautisvuotoina yhdistelmäehkäisyn käytön aikana.
Edellä kirjoitin jo hieman siitä, kuinka alkion kiinnittyminen kohdun limakalvoon on
herkkä tapahtuma. Jos kohdun limakalvo ei ole kypsynyt vastaanottamaan ihmisalkiota, alkio ei voi
kiinnittyä kohdun limakalvoon ja hän menehtyy ravitsemuksen puutteen vuoksi. On tärkeää, että naisen
elimistön luonnolliset hormonit ovat saaneet ”kypsyttää” kohdun limakalvon ottamaan vastaan
ihmislapsen idun, jotta raskaus voi jatkua. Ilman kohdun limakalvoon kiinnittymistä alkio siis
menehtyy.
Myös yhdistelmäehkäisyn valmistajat myöntävät, että lääkkeiden vaikutusmekanismi voi
perustua kohdun limakalvon muutoksille eli siihen, etteivät hedelmöittyneet munasolut pääse
kiinnittymään kohtuun ja he menehtyvät siksi hyvin varhaisessa vaiheessa. On huomionarvoista, että
tuskin kukaan lääketieteen ammattilainen kieltää tämän vaikutusmekanismin mahdollisuutta. Tätä
vaikutusta ei kuitenkaan haluta korostaa sen eettisen ongelmallisuuden takia, ja siksi siitä puhutaan
mielellään vain teoreettisena mahdollisuutena.
Yhdistelmäehkäisyn Pearlin indeksi on
ohjeenmukaisella käytöllä 0,0–1,26 (Käypä hoito suositus). Tämä tarkoittaa sitä, että kun lääkettä on otettu
ohjeenmukaisesti vuoden ajan, tuhannesta naisesta noin
0–12,6 naista tulee raskaaksi yhdistelmäehkäisyn käytöstä
huolimatta. Monet farmakologiset eli lääkkeestä johtuvat
ja fysiologiset eli ihmiselimistön toiminnasta johtuvat
tekijät voivat selittää syytä sille, ettei yhdistelmäehkäisyn
ovulaatiota estävä ehkäisyteho ole täydellinen. Toisin
sanoen yhdistelmäehkäisystä huolimatta on mahdollista,
että ovulaatio tapahtuu, munasolu vapautuu, hedelmöittymisen ihme tapahtuu ja raskaus alkaa.
Ovulaation estyminen ei ole siis yhdistelmäehkäisyssä täydellinen, kuten se ei ole täydellinen missään
hormonaalisessa ehkäisymenetelmässä. Yhdistelmäehkäisyn käytön aikana ovulaation todennäköisyys
on tutkimuksesta riippuen noin 0,12–14 %.45
Lääketieteessä tunnustetaan yleisesti, että yhdistelmäehkäisyn käytön aikana on
mahdollista, että hedelmöittyneen munasolun kiinnittyminen kohdun limakalvoon voi estyä lääkkeen
aiheuttamien limakalvomuutosten takia.46 47 Näitä limakalvomuutoksia ovat kohdun limakalvon
hypoplasia eli oheneminen, limakalvon rauhasten niukkuus eli rauhasatrofia, ajoittainen turvotus ja
heikentynyt vaskularisaatio eli verenkierto. Nämä ovat lääketieteellisesti osoitettuja
yhdistelmäehkäisyn vaikutuksia kohdussa.
Vaikka yhdistelmäehkäisy vaikuttaa tunnetusti kohdun limakalvon morfologiaan eli
koostumukseen ja vaikuttaa lääketieteellisesti selvältä, että nämä limakalvon muutokset heikentävät
alkion kiinnittymisen mahdollisuutta kohtuun, sen suora ja kiistaton osoittaminen on ollut
lääketieteessä vaikeaa. Tätä voisi verrata laskuvarjolla hyppäämiseen. Maasto vaikuttaa
45
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laskuvarjohyppäämisessä siihen, kuinka turvallisesti hyppääjä voi laskeutua alas. Huonoon maastoon
tai veteen on hengenvaarallista laskeutua. Yhdistelmäehkäisy heikentää tunnetusti tätä maastoa, johon
alkio voi kiinnittyä. Se ei kuitenkaan tee sitä täysin laskeutumiskelvottomaksi, koskapa alkio voi joskus
kiinnittyä kohdun limakalvoon, ja raskaus alkaa yhdistelmäehkäisystä huolimatta.
Lääketieteessä on kuitenkin löydetty yhteys esimerkiksi ohuen limakalvon, mikä on juuri
yhdistelmäehkäisyn yksi vaikutuksista, ja alkion kiinnittymisen estymisen välillä.48 On myös olemassa
tutkimuksia, joissa on löydetty viitettä siitä, että varhaisia abortteja tapahtuu todellisesti hormonaalisen
ehkäisyn käytön aikana.49 Lisäksi esimerkiksi vuonna 2015 tehdyssä Agullesin tutkimuskatsauksessa
arvioitiin tilastollista todennäköisyyttä varhaiselle abortille, siis alkion kohtuun kiinnittymisen
estymiselle, yhdistelmäehkäisyn käytön takia.50 Tilastollisen todennäköisyyden laskeminen on
mahdollista, kun tunnetaan hedelmöittymisen ja raskauden jatkumisen todennäköisyys
yhdistelmäehkäisyn käytön aikana, sekä raskauden todennäköisyyttä pienentävät tekijät luonnollisissa
olosuhteissa, kuten spontaanin implantaatiohäiriön riski, joka lähteestä riippuen on noin 10–30 %.51
Laskelman tulos oli, että jos yksi nainen käyttää yhdistelmäehkäisyä 11 vuoden ajan, tuona aikana
hänen kohdussaan tapahtuu keskimäärin yksi varhainen abortti yhdistelmäehkäisyn takia. Toisin
sanoen yhden naisen riski saada varhainen abortti yhdistelmäehkäisyn takia yhden vuoden käytön
aikana on 9,1 %. Jos siis Eeva Ehkäisijä käyttää esimerkiksi e-pillereitä (kuten Yasmin 0,03mg/3mg)
11 vuoden ajan, Eevan kohdussa on todennäköisesti tapahtunut yksi hedelmöittyneen munasolun
tuhoutuminen tuona aikana e-pillereiden takia, mikäli hänellä on ollut säännöllisesti seksuaalista
yhdyselämää.
Onko yksi varhainen abortti yhdentoista vuoden käyttöä kohti lääketieteellisesti suuri vai
pieni riski? Riskit ovat toki aina suhteellisia, mutta äkkiseltään riski voisi tuntua pieneltä, jopa häviävän
pieneltä. Riski ei ole kuitenkaan lääketieteellisesti katsoen pieni, vaan esimerkiksi kliinisessä
lääketieteessä aloitetaan päivittäin hoitoja paljon pienempienkin riskien takia.52
48

Ks. Thin endometrium transcriptome analysis reveals a potential mechanism of implantation failure, Maekawa R.,
Taketani T., Mihara Y. ym., Reprod Med Biol, 2017: Apr 9;16(2):206–227.
49
Ks. Postfertilization effects of oral contraceptives and their relationship to informed consent, Larimore WL, Standford JB,
Arch Fam Med. 2000 Feb;9(2):126-33.
50
Ks. Abortifacient effect of hormonal contraceptives: a review, Agulles S. P., Cuad Bioet 2015 Jan-Apr;26(86):80-87.
51
Ibid s. 80.
52
Lääketiede on pitkälti todennäköisyyslaskentaa ja tätä varten on kehitetty kliinisen työn tueksi erilaisia riskilaskureita.
Yksi tällainen on FINRISKI-laskuri. Siinä lasketaan riskiä sairastua vakavaan aivoverenkierron häiriöön tai sydäninfarktiin
seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kyse on siis potentiaalisesti kuolemaan johtavien riskien arviosta. Syötän
riskilaskuriin seuraavat tiedot: mies, 60 vuotta, ei tupakoi, kolesteroli 10, HDL-kolesteroli 1, verenpaine normaali eli 120
mmHg, ei diabetesta ja kummallakaan vanhemmalla ei ole ollut sydäninfarktia. Tämän potilaan riski saada sydäninfarkti tai
aivohalvaus seuraavan kymmenen vuoden aikana on FINRISKI:n mukaan 19 %. Dyslipidemioiden Käypä hoito suosituksen mukaan kyseinen potilas on erityisen suuren riskin potilas (koska FINRISKI yli 15 %). Hänen kolesterolitaudin
hoito tulee siis aloittaa.
Jos esimerkiksi statiini-lääkehoidolla hänen kolesterolinsa laskisi 10:stä 2:een – eli suorastaan loistavaksi –
muiden riskitekijöiden pysyessä ennallaan, hänen riski sairastua sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen seuraavan 10 vuoden
aikana laskisi 19 %:sta 5 %:iin FINRISKI:n mukaan. Tämä riskin alenema muuttuu käytännönläheisemmäksi, kun se
muutetaan NNT-luvuksi (number needed to be treated). NNT-luku tarkoittaa niiden potilaiden lukumäärää, jotka tarvitsisi
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Vertaan seuraavaksi edellä laskettua riskiä Agullesin laskemaan riskiin yhdistelmäehkäisylle, jossa yhden
naisen jatkuva yhdistelmäehkäisyn käyttö 11 vuoden ajan aiheuttaa keskimäärin yhden varhaisen abortin (kuolemaan
johtava päätetapahtuma) yhdistelmäehkäisyn takia. Verrokkiryhmän tapahtumat (CER) ovat siis 1 varhainen abortti 11
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Riskiä voisi lisäksi verrata esimerkiksi raskauden aikana pelättyyn toksoplasmoosiin, joka
voi aiheuttaa keskenmenon tai sikiön vakavan pysyvän vammautumisen. Toksoplasmoosi tarttuu
esimerkiksi kissojen ulosteen kautta. Duodecimin Terveyskirjaston mukaan noin joka sadas kissa on
tartuttava, ja jos äiti saa tartunnan, on sikiön riski sairastua ensimmäisellä raskauskolmanneksella
toksoplasmoosiin alle 10 %, mikäli äitiä ei hoideta antibiootein. Ja mikäli sikiö saa infektion on
vakavan haitan riski noin 60 %. Näin ollen, jos oletamme, että toksoplasmoosi tarttuu äitiin 100
prosenttisesti, mikäli sitä esiintyy kissan ulosteessa, on kissan ulosteelle altistuneen raskaana olevan
naisen riski vakavalle sikiöhaitalle hoitamattomana 0,0006 eli 0,06 %. Jos siis 10 000 raskaana olevaan
naista altistuisi kissan ulosteelle raskauden eli keskimäärin 9 kuukauden aikana, saisi keskimäärin noin
6 sikiötä vakavia haittoja ilman äidin hoitoa.53
Vertaan seuraavaksi yhdistelmäehkäisyn potentiaalista riskiä varhaiselle abortille kissan
ulosteen potentiaaliseen riskiin toksoplasmoosin aiheuttamille vakaville sikiöhaitoille. Valitsen
aikaikkunaksi 9 kuukautta, koska se on raskauden keskimääräinen kestoaika, jona aikana myös
toksoplasmoosi-infektiolla on merkitystä sikiön kannalta. Agullesin tutkimuskatsauksen perusteella
yhden naisen riskiksi varhaiselle abortille 9 kuukauden yhdistelmäehkäisyn käytön aikana saadaan
lasketuksi 0,0681 eli 6,81 %.54 Jos siis sata naista käyttää 9 kuukauden ajan yhdistelmäehkäisyä,
keskimäärin 6,8 ihmisalkiota menetetään yhdistelmäehkäisyn käytön takia. 10 000 naisen tapauksessa
menetetään samana ajanjaksona 680 ihmisalkiota.
Yhdistelmäehkäisyn riski kuolemaan johtaville alkiohaitoille vaikuttaa siis edellisen
esimerkkilaskelman valossa selvästi suuremmalta kuin toksoplasmoosin riski vakaville sikiöhaitoille.
Jos tavoitteena on ihmiselämän suojeleminen hedelmöittymisestä alkaen, tulisi mielestäni
yhdistelmäehkäisyä varoa huomattavasti enemmän kuin kissanhiekkaa ja mahdollista tartuttavaa kissan
ulostetta raskauden aikana.
Lisäksi Fimean lääkekulutustietojen mukaan vuonna 2017 yhteensä noin 145 000 naista
käytti päivittäin yhdistelmäehkäisyä vuorokausiannoksen verran.55 Agullesin estimaatteja hyödyntäen
voidaan näin ollen laskea, että yhdistelmäehkäisy aiheutti vuonna 2017 todennäköisesti noin 13 050
varhaista aborttia. Tämä on enemmän kuin varsinaiset indusoidut abortit, joita tehtiin vuonna 2017
yhteensä 9360. Vaikka edellä laskettu luku perustuukin vain todennäköisyyksiin, eikä todellinen
varhaisten aborttien määrä ole kenenkään tiedossa, kuvaa luku kuitenkin hieman sitä suuruusluokkaa,
missä varhaiset aborttimäärät todennäköisesti menevät yhdistelmäehkäisyssä.
Monesti ehkäisyä saatetaan perustella sillä, että ehkäisyä lisäämällä saadaan vähennettyä
suunniteltujen aborttien määrää. Alueellisesti tämä pitänee lyhyellä aikajaksolla paikkansa ja on myös
todettava, että tavoite vähentää abortteja on itsessään hyvä. Jos kuitenkin ihmisalkioihin suhtaudutaan
vuoden aikana ja hoitoryhmän tapahtumat (EER) ovat tietysti 0 varhaista aborttia yhdistelmäehkäisyn takia samana aikana,
jos yhdistelmäehkäisyä ei käytetä. NNT-luku tässä tapauksessa olisi 1 eli yhden naisen tarvitsisi lopettaa yhdistelmäehkäisy,
jotta yksi ihmiselämä ei tuhoutuisi yhdistelmäehkäisyn takia seuraavan 11 vuoden aikana.
Ensimmäisen esimerkin 60 vuotiaan miehen tapauksessa riski vakavalle päätetapahtumalle on siis noin 7
kertaa pienempi kuin suunnilleen samassa ajanjaksossa yhdistelmäehkäisyn aiheuttama riski varhaiselle abortille. Silti 60
vuotiaan miehen tapauksessa riski arvioidaan lääketieteellisesti erittäin suureksi – joka se toki onkin – ja tällaisissa
potilastapauksissa aloitetaan Suomessa päivittäin lääkityksiä kolesterolitaudin hoitoon.
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kunnioittaen heidän ihmisarvoaan, voidaan yllä olevan laskelman perusteella sanoa, ettei
menehtyneiden ihmisten määrä vähene ehkäisyä lisäämällä, vaan se kasvaa. Vaikka suunnitellut abortit
voivatkin hieman vähentyä, aiheuttaa yhdistelmäehkäisy enemmän varhaisia abortteja. Tästä
näkökulmasta ehkäisy ei ole ratkaisu kohdunsisäisen ihmiselämän suojeluun. Voidaan lisäksi
perustellusti ajatella, että abortit ovat lisääntyneet nykyisiin valtaviin mittasuhteisiinsa juuri ehkäisyn
mahdollistaman vapaan seksuaalisuuden takia. Ilman ehkäisyä tämä ei olisi mahdollista. On siksi
kysyttävä, voiko ehkäisyn lisääminen ratkaista aborttien lisääntymisen ongelmaa, sillä juuri ehkäisy
mahdollistaa sen elämäntavan, joka tuottaa painetta aborttiin?
On lääketieteellisesti nähdäkseni yksiselitteinen johtopäätös, että yhdistelmäehkäisy on
potentiaalisesti abortoiva ehkäisymenetelmä eli on mahdollista, että se ainakin joskus myötävaikuttavaa
ihmisalkioiden menehtymiseen, vaikka tämä ei olekaan yhdistelmäehkäisyn pääasiallinen tai yleisin
vaikutusmekanismi. Lisäksi riski yhdistelmäehkäisyn abortoivalle vaikutusmekanismille lisääntyy,
mikäli lääkkeen ottaminen unohtuu ajoittain, sillä tuolloin ovulaation ja hedelmöittymisen
mahdollisuus kasvaa.56

Progestiiniehkäisy
Progestiiniehkäisyvalmisteet sisältävät pelkästään synteettisesti johdettua progestiinia eli
keltarauhashormonia, joka on usein levonorgestreeli, noretisteroni tai lynestrenoli. Näitä
ehkäisyvalmisteita ovat minipillerit, ihonalaiset ehkäisykapselit, progestiini-injektiot ja
hormonikierukka.
Toisin kuin yhdistelmäehkäisyssä, näitä lääkkeitä käytetään tauotta jatkuvasti.
Progestiiniehkäisyvalmisteiden erot ovat niiden antoreitissä. Minipillerit otetaan per oraalisesti eli suun
kautta. Ehkäisykapseli asetetaan lääkärin toimesta ihonalaiskudokseen ja hormonikierukka emättimen
kautta kohtuun asettimen avulla. Progestiini-injektio annetaan lihaksensisäisesti 12 viikon välein.
Antoreitin takia vaihtelua on myös siinä, miten tasaisesti progestiiniehkäisy-valmisteet vapauttavat
lääkeainetta elimistöön. Hormonikierukka vapauttaa lääkettä systeemisesti eli koko elimistön kannalta
kaikkein vähiten, koska se on asetettu suoraan kohteeseen, johon halutaan vaikuttaa. Kaikkien
progestiiniehkäisyvalmisteiden vaikutusmekanismi eli farmakodynamiikka on samankaltainen, ja
hormonikierukalla on lisäksi vielä lievä paikallinen vierasesinereaktiovaikutus, mikä lisää sen
ehkäisytehoa.
Progestiiniehkäisyvalmisteiden teho perustuu ensisijaisesti kohdunkaulan liman
muuttumiselle siittiöitä huonommin läpäiseväksi, sekä endometriumin eli kohdun limakalvon
muutoksille, joiden takia ihmisalkio ei pääse kiinnittymään kohtuun niin hyvin, ja hän menehtyy.
Progestiiniehkäisy vaikuttaa kohdun limakalvolla, kuten yhdistelmäehkäisykin, muuttaen sen
atrofiseksi eli surkastuneeksi. Lisäksi progestiiniehkäisyvalmisteiden teho perustuu jonkin verran myös
ovulaation estymiselle.
Progestiiniehkäisyvalmisteista tiedetään, että useimmissa kuukautiskierron sykleissä
ovulaatio ei esty.57 Tutkimuksissa on jonkin verran hajontaa, mutta ovulaation mahdollisuus on
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progestiiniehkäisyn aikana keskimäärin yli 50 %.58 59 Suomessa kehitetyn hormonikierukan, Mirenan,
aikana ovulaation todennäköisyys on keskimäärin 85 %.60 Tällöin ovulaatio tapahtuu lääkkeen käytöstä
huolimatta eli munasolu vapautuu ja raskaus voi alkaa, mikäli siittiösoluja on saatavilla. Mirenan
ehkäisyteho perustuukin pääasiassa kohdunkaulan liman muutoksille, jotka estävät siittiöiden
liikkumista kohti munasolua, sekä kohdun limakalvomuutoksille, jotka estävät ihmisalkion
kiinnittymistä kohtuun.
Edellä mainitussa Agullesin tutkimuskatsauksessa on arvioitu, että tilastollisesti
progestiiniehkäisyn käytön aikana yhdelle naiselle tapahtuu yhden vuoden käytön aikana keskimäärin
yksi varhainen abortti, siis alkion kiinnittymisen estyminen ja menehtyminen ravitsemuksen puutteen
vuoksi, progestiiniehkäisyvalmisteen takia.61 Injektoitavassa valmisteessa varhaisen abortin riski
vaikuttaa tätä tosin paljon pienemmältä. Lisäksi vaikuttaa siltä, että varhaisen abortin riski on alkuun
pienempi, sillä ovulaatiot estyvät alkuun tehokkaammin, ja riski kasvaa, kun lääkettä käytetään
pidempään.
Pearlin indeksi progestiiniehkäisyssä on ohjeenmukaisella käytöllä valmisteesta riippuen
0,05–0,3 (Käypä hoito -suositus). Eli 0,5–3 naista tuhannesta tulee vuoden aikana raskaaksi
ohjeenmukaisesta progestiiniehkäisyvalmisteen käytöstä huolimatta. Progestiiniehkäisyn ehkäisyteho
on siis sangen hyvä siihen nähden, kuinka paljon ovulaatioita keskimäärin tapahtuu kyseisen ehkäisyn
käytön aikana.
Havainnollistan seuraavaksi progestiiniehkäisyn ehkäisytehoa esimerkkitapauksen avulla.
Oletetaan, että terve mies ja terve nainen elävät vuoden ajan seksuaalisesti aktiivista elämää. Nainen
käyttää progestiiniehkäisyä ohjeenmukaisesti, sekä normaalisti hänen kuukautiskiertonsa on noin 30
päivää. Lisäksi hän ovuloi yleensä jokaisessa kierrossa. Näin ollen nainen ovuloisi ilman ehkäisyä 12
kertaa vuoden aikana eli toisin sanoen yhteensä 12 munasolua vapautuisi. Käyttäessään nyt
progestiiniehkäisyä on ovuloimisen todennäköisyys pienentynyt. Agullesin tutkimuskatsauksen
mukaan ovulaation todennäköisyys progestiiniehkäisyn aikana on yli 50 %. Nainen ovuloi
progestiiniehkäisyn aikana siis keskimäärin ainakin 6 kertaa vuoden aikana.
Agullesin tutkimuskatsauksen mukaan luonnollisissa olosuhteissa hedelmöittymisen
todennäköisyys on noin 77 % eli 6 munasolusta hedelmöittyisi luonnollisissa olosuhteissa noin 4,6
munasolua.62 Progestiiniehkäisyn aiheuttaman kohdunkaulan limakalvomuutokset estävät siittiöiden
pääsyä munasolun luokse siten, että hedelmöittymisen todennäköisyys pienenee ja on noin 25 %. 63
Progestiiniehkäisyn käytön aikana syntyy siis esimerkkitapauksessa keskimäärin 1,15 hedelmöittynyttä
munasolua vuoden aikana. Näiden todennäköisyys kiinnittyä kohdun limakalvoon luonnollisissa
olosuhteissa on noin 80 %.64 Ilman progestiiniehkäisyn aiheuttamia kohdun limakalvomuutoksia
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esimerkkitapauksessa pääsisi kohdun limakalvoon kiinnittymään vuoden aikana siis keskimäärin 0,92
ihmisalkiota. Progestiiniehkäisyn aiheuttamien limakalvomuutosten takia raskauden jatkumisen
todennäköisyys on kuitenkin lähellä nollaa.65 Nämä alkiot menetetään siis hormonaalisesta ehkäisystä
aiheutuneiden epäsuotuisien limakalvomuutosten takia. Näin ollen progestiiniehkäisyn aiheuttamien
limakalvomuutosten merkitys sen ehkäisytehossa on melko suuri ja voidaan sanoa, että alkion on lähes
mahdotonta kiinnittyä hormonaalisen ehkäisyn surkastuttamaan kohdun limakalvoon.
Eeva Ehkäisijän esimerkissä tämä tarkoittaa sitä, että jos Eeva käyttää esimerkiksi
minipillereitä (kuten Cerazette 75 mikrog.) tai hormonikierukkaa (kuten Mirena) yhden vuoden ajan,
tuona aikana tuo ehkäisyvalmiste aiheuttaa hänen kohdussaan keskimäärin yhden varhaisen abortin,
mikäli hän on tuona aikana seksuaalisesti aktiivinen. Suomessa suositussa Mirena-hormonikierukassa
hedelmöittymisen jälkeisten abortoivien ehkäisymekanismien teho on erittäin suuri, yli 99 %.66 Tämä
tarkoittaa sitä, että jos hedelmöittyminen tapahtuu Mirenan käyttäjällä – mikä tapahtuu keskimäärin
noin kerran vuodessa – on tämän syntyneen ihmisalkion riski menehtyä Mirenan vuoksi yli 99 %.
Fimean lääkekulutustietojen mukaan vuonna 2017 noin 75 000 naista käytti päivittäin
progestiiniehkäisyvalmisteita vuorokausiannoksen verran.67 Tämä tarkoittaa Agullesin estimaattien
perusteella sitä, että keskimäärin noin 69 000 varhaista aborttia tapahtui tuon vuoden aikana
progestiiniehkäisyn takia.
Progestiiniehkäisyvalmisteet ovat siis potentiaalisesti abortoivia. Ne tuhoavat ainakin
joskus hedelmöittymisessä syntyneitä ihmisalkioita. Progestiiniehkäisyvalmisteet estävät ovulaatiota
huonommin kuin yhdistelmäehkäisyvalmisteet, minkä takia niiden riski aiheuttaa varhaisia abortteja on
suurempi kuin yhdistelmäehkäisyvalmisteilla.

Jälkiehkäisypillerit
Jälkiehkäisypillerit on tarkoitettu tilanteeseen, jossa yhdyntä on tapahtunut silloin, kun käytössä ei ollut
mitään hormonaalista ehkäisymenetelmää tai käytössä ollut estemenetelmä, kuten kondomi, on
pettänyt. Tällöin raskaus voi alkaa, mikäli yhdyntä on tapahtunut lähellä ovulaatiopäivää.
Jälkiehkäisypillerit otetaan siis yhdynnän jälkeen estämään raskauden alkamista. Niitä voisi siksi
nimittää myös katumuspillereiksi.
Jälkiehkäisytabletteja saa apteekista ilman reseptiä. Tabletti otetaan viimeistään 72 tunnin
kuluttua yhdynnästä eli 3 vrk:n sisällä, ja niiden teho heikkenee, mitä pidempi aika on kulunut
yhdynnästä. Jälkiehkäisyvalmisteet sisältävät, joko levonorgestreeliä tai ulipristaaliasetaattia.
Jälkimmäisen valmisteen voi valmistajan ohjeen mukaan ottaa myös 5 vuorokautta yhdynnän jälkeen.
Jälkiehkäisypillereiden vaikutusmekanismi kohdistuu pääasiallisesti ovulaation
viivästymiseen LH-piikkiä estämällä ja todennäköisesti alkion kohtuun kiinnittymisen eli implantaation
estämiseen ainakin levonorgestreelissä.68 69 Ulipristaaliasetaatissa näyttö hedelmöittymisen jälkeisistä
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abortoivista vaikutuksista on hieman ristiriitainen. Erään tutkimuskatsauksen mukaan
ulipristaaliasetaatilla ei olisi vaikutuksia kohdun limakalvoon eli endometriumiin niillä annoksilla,
joilla lääkettä käytetään kliinisessä lääketieteessä jälkiehkäisyyn.70 Sen sijaan ulipristaaliasetaatilla on
todettu surkastuttava vaikutus kohdun limakalvoon kliinistä käyttöä suuremmilla annoksilla. Toisaalta
ulipristaaliasetaatin teho on sangen hyvä vielä usean päivän jälkeen yhdynnästä, minkä on nähty
viittaavan siihen, että ainakin osa ulipristaaliasetaatin ehkäisytehosta perustuu hedelmöittymisen
jälkeisiin abortoiviin vaikutuksiin.71
Lisäksi tapaus-verrokkitutkimuksen perusteella on löydetty tilastollisesti merkitsevä
yhteys levonorgestreeli-jälkiehkäisyn ja kohdunulkoisen raskauden välillä.72 Levonorgestreeli lisää siis
jälkiehkäisynä kohdunulkoisen raskauden riskiä, mikä on vaarallista syntyneen sikiön ja äidin elämän
kannalta.
Voidaan todeta, että sekä levonorgestreelissa että ulipristaaliasetaatissa kohdun
limakalvon muutokset osana ehkäisymekanismia eivät ole poissuljettuja. Näin ollen riskiä varhaiseen
aborttiin ei voida poissulkea kummassakaan lääkkeessä.

Kuparikierukka
Kuparikierukka ei sisällä mitään hormonia, ja siksi sitä on saatettu pitää parempana
ehkäisymenetelmänä kuin hormonaalisia ehkäisymenetelmiä. Kuparikierukka on ehkäisymenetelmä,
jossa hitaasti kuparia vapauttava kierukka asennetaan lääkärin toimesta emättimen kautta kohtuun
samalla tavalla kuin hormonikierukka. Kuparikierukan ehkäisyteho perustuu vierasesinereaktioon.
Kuparikierukasta vapautuva kupari aiheuttaa lievän tulehduksellisen reaktion kohdussa, johon liittyy
mm. prostaglandiini-välittäjäaineiden muodostumista, jotka ehkäisevät raskautta. Tämä estää sekä
siittiöiden kulkua kohti vapautunutta munasolua eli hedelmöittymistä että hedelmöittyneen munasolun
kiinnittymistä eli implantoitumista kohdun seinämään.73 Jälkimmäisessä tapauksessa hedelmöittynyt
munasolu eli uusi ihminen menehtyy, koska hän ei pääse kiinnittymään äidin kohdun limakalvoon ja
verenkiertoon, josta hän saisi elintärkeää ravintoa kasvuunsa.
Kuparikierukan Pearlin indeksi on ohjeenmukaisella käytöllä 0,6 (Käypä hoito -suositus).
Toisin sanoen 6 naista tuhannesta tulee vuoden aikana raskaaksi kuparikierukan vaikutusmekanismeista
huolimatta. Agullesin tutkimuskatsauksen mukaan yhden naisen kohdussa tapahtuu kahden vuoden
kuparikierukan käytön aikana keskimäärin yksi varhainen abortti kuparikierukan takia, mikäli
seksuaalista yhdyselämää esiintyy säännöllisesti.74 Jos siis Eeva Ehkäisijä päätyy kuparikierukkaan,
kahden vuoden käytön jälkeen hänen kohdussaan on todennäköisesti tuhottu yhden ihmisalkion kehitys
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kuparikierukan takia, jos tuona aikana siittiösoluja on ollut saatavilla ja hedelmöittyminen on näin ollen
voinut tapahtua.
Naistentautien oppikirjan mukaan kuparikierukka on myös tehokkain
jälkiehkäisyvalmiste.75 Raskaus alkaa vain noin yhdellä tuhannesta, jos kuparikierukka asennetaan
viiden vuorokauden kuluessa suojaamattomasta yhdynnästä. Mikäli hedelmöittyminen on ehtinyt
tapahtua ennen kuparikierukan asennusta, perustuu sen ehkäisyteho implantaation eli alkion kohtuun
kiinnittymisen estymiselle.
Kuparikierukka on potentiaalisesti abortoiva ehkäisyvalmiste. Sen yksi
vaikutusmekanismi on estää alkioiden kasvua ja kehittymistä, estämällä niiden kiinnittymistä kohdun
limakalvolle, minkä vuoksi nämä syntyneet ihmisalkiot menetetään.
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Yhteenveto
Olen edellä perustellut lääketieteen näkökulmasta, miksi hormonaalinen ehkäisy (yhdistelmäehkäisy,
progestiiniehkäisy, jälkiehkäisy) sekä kuparikierukka aiheuttavat todellisen ristiriidan elämän
suojelemisen ja varjelemisen kanssa, sillä kaikki nämä ehkäisymenetelmät heikentävät ihmisalkion
kiinnittymisen mahdollisuutta kohdun limakalvoon ja myötävaikuttavat näin ihmisalkioiden
menehtymiseen äidin kohdussa. Mikroskooppisen pienet tapahtumat kohdun sisällä eivät juuri kosketa
arkielämäämme ja ehkä siksi hormonaalisen ehkäisyn elämää tuhoavia vaikutuksia voi olla hankalaa
hahmottaa. Elämän suojeleminen on kuitenkin elämän tarkkaa ja vastuullista varjelemista sen
varhaisimmasta alusta asti.
Jos haluaisimme kehittää ehkäisymenetelmän, joka ei voisi toimia milloinkaan
abortoivasti, olisi tähän nähdäkseni kaksi mahdollisuutta. Ensiksi ovulaation estyminen pitäisi olla
täydellinen. Jos on pienikin mahdollisuus, että nainen ovuloi ja munasolu vapautuu, on myös
mahdollista, että hedelmöittyminen tapahtuu. Tällöin hedelmöittymisen jälkeiset ehkäisymekanismit –
jotka eivät siis enää estä uuden elämän alkamista, vaan tuhoavat uutta syntynyttä elämää – nousevat
esille.
Tällä hetkellä täydellisesti ovulaation estävää hormonaalista ehkäisyä ei ole olemassa.
Lähimmäksi pääsee yhdistelmäehkäisy, joka estää ovulaation ohjeenmukaisella käytöllä lähes
täydellisesti, mutta siinäkin ovuloiminen on mahdollista. Myös Cerazette -nimisen
progestiiniehkäisyvalmisteen valmistaja ilmoittaa, että ovulaation esiintyminen on kyseisellä lääkkeellä
1 %:n luokkaa – mikä poikkeaa selvästi Agullesin tutkimuskatsauksen luvuista –, mutta
lääkevalmistaja antaa tähän viitteeksi vain melko lyhyen seuranta-ajan (2 kuukautiskiertoa) käsittäneen
tutkimuksen. Seuranta-ajaltaan selvästi laajemmissa tutkimuksissa on havaittu, että ovulaation
estyminen on progestiiniehkäisyssä alkuun tehokkaampaa, mutta teho heikkenee ajan funktiona.76
Lisäksi on huomioitava, ettei reaalielämässä lääkkeen käyttö ole aina ohjeenmukaista. Tabletteja voi
jäädä ottamatta ja tablettien annosteluväli voi olla epäsäännöllinen. Nämä taas nostavat ovulaation
todennäköisyyttä hormonaalisessa ehkäisyssä.
Toinen mahdollisuus ei-abortoivan ehkäisymenetelmän kehittämiselle olisi löytää
menetelmä, joka ei vaikuttaisi millään tavalla kohdun limakalvoon eli endometriumiin. Tällöin ei olisi
mahdollista, että ehkäisymenetelmä voisi estää alkion kiinnittymistä kohdun limakalvolle ja toimia
abortoivasti.
Tällä hetkellä ei ole olemassa hormonaalista ehkäisymenetelmää, joka ei vaikuttaisi
kohdun limakalvoon. Sen sijaan hormonaalisen ehkäisyn aiheuttamat limakalvovaikutukset ovat
yksiselitteisiä ja tunnettuja. Näitä limakalvomuutoksia voidaan havaita esimerkiksi
ultraäänitutkimuksilla tai biopsioilla eli koepaloilla kohdun limakalvosta.
Näyttää siltä, että jälkiehkäisyssä käytettävä ulipristaaliasetaatti on ainoa poikkeus, jossa
kohdun limakalvomuutoksista ei ole täyttä yksimielisyyttä. Ulipristaaliasetaatilla on kylläkin havaittu
olevan vaikutuksia kohdun limakalvoon kliinistä käyttöä suuremmilla annoksilla, mistä on voitu
päätellä, että samoja limakalvovaikutuksia voi olla vähäisemmissä määrin myös kliinisillä annoksilla.
Osa tutkijoista pitääkin todennäköisenä, että ulipristaaliasetaatti voi myös toimia abortoivasti estäen
ihmisalkion kiinnittymistä kohdun limakalvoon.

76

Ovuloimisen todennäköisyys progestiiniehkäisyssä eri tutkimuksissa: 14-84%, 33%, 40%, 50%, 65%. Ks. Abortifacient
effect of hormonal contraceptives: a review, Agulles S. P., Cuad Bioet 2015 Jan-Apr;26(86):89–90.

42

Lopuksi on kysyttävä, onko ehkäisyn potentiaalisilla abortoivilla vaikutusmekanismeilla
merkitystä kliinisen työn kannalta? Pitäisikö niistä mainita potilaille esimerkiksi
perhesuunnitteluneuvolassa? Todellisuus lienee, että liian usein ehkäisyn potentiaaliset abortoivat
vaikutusmekanismit jäävät mainitsematta potilaalle. Ehkäisymenetelmän mahdollinen abortoiva
vaikutusmekanismi on kuitenkin lääketieteellinen tosiasia ja potilaalla on siksi oikeus tietää siitä. Erään
Espanjassa suoritetun tutkimuksen mukaan 48 % naisista lopettaisi sellaisen ehkäisymenetelmän
käytön, jolla voi olla implantaation eli kohtuun kiinnittymisen estäviä vaikutuksia alkioille.77 Niille
naisille, jotka ajattelevat, että elämä alkaa hedelmöittymisestä, on siis merkitystä sillä, menetetäänkö
alkioita implantaation estymisen takia heidän sitä tahtomattaan niin sanotusti luonnollisin syin vai
tapahtuuko niin heidän oman toimintansa takia.
Moraalinen ero nähdään siis siinä, onko aiheutettu itse omalla toiminnalla jotakin vai
tapahtuuko niin spontaanisti ilman omaa vaikutusta. Näin ollen spontaanin keskenmenon ja
suunnitellun abortin välinen ero on siinä, että jälkimmäinen on aiheutettu itse ja näin ollen siitä ollaan
myös itse vastuussa. Samoin spontaanin implantaatiohäiriön eli alkion luonnollisen kiinnittymisen
estymisen ja hormonaalisen ehkäisyn aiheuttaman implantaatiohäiriön välinen ero on siinä, että
jälkimmäinen on aiheutettu itse omalla toiminnalla, ja se voitaisiin myös estää lopettamalla
hormonaalisen ehkäisyn käyttö.
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Estemenetelmät
Kristillinen maailmankuva on perinteisesti edustanut niin sanottua klassista luonnonoikeusajattelua,
jossa luoduilla asioilla nähdään olevan oma olemuksensa ja tästä olemuksesta nouseva päämäärä, jota
kohti nuo asiat ovat suuntautuneet. Pyrkiessään kohti tätä universaalia päämääräänsä asiat ovat hyvin ja
oikein, kun taas pahuus on tämän päämäärän vastustamista. Lisäksi nämä eri olemuksista nousevat
universaalit päämäärät eivät ole mielivaltaisia, vaan Jumalan muuttumattomaan olemukseen palautuvia.
Hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus ovat universaaleja ja muuttumattomia totuuksia, koska ne ovat
ikuisen Jumalan omia ominaisuuksia.
Jumalan kaunis suunnitelma ja tarkoitus ovat usein pääteltävissä järjellä jo luontoa
tarkkailemalla. Seksuaalisuuden olemuksellinen päämäärä on jo luonnon järjestystä seuraamalla selkeä:
se on miehen ja naisen välinen rakkauden akti uuden ihmiselämän syntymistä varten. Myös Raamattu
vahvistaa tämän luonnollisen lain (1. Moos. 1:28), mutta uskon silti, että ihmisjärki kykenee
tavoittamaan tämän myös ilman Raamattua ja jopa ilman uskoa Jumalaan. On nähdäkseni ilmeistä, että
miehen ja vaimon sukusolujen päämäärä on uuden ihmiselämän syntyminen. Tätä päämäärää kohti
luonto toimii, kun se toimii normaalisti. Tämä kuuluu seksuaalisuuden olemukseen.
Tästä seuraa, että esimerkiksi homoseksuaalinen yhdyntä, masturbaatio, anaaliyhdyntä ja
heteroseksuaalinen steriiliksi tehty yhdyntä ovat olemukseltaan olennaisesti erilaisia kuin
heteroseksuaalinen elämälle avoin yhdyntä. Viimeksi mainittu on luonnollisen lain mukainen, kun taas
ensiksi mainituissa on olennainen defekti eli vajaus. Jos pidämme heteroseksuaalista elämälle avointa
yhdyntää luonnollisena ja normatiivisena, voimme vastaavasti pitää ensiksi mainittuja seksuaalisuuden
muotoja tätä asioiden normaalitilaa vasten luonnottomina. Tämä ei toki tarkoita, että
homoseksuaalisuus tai ehkäiseminen tarvitsisivat tuntua luonnottomilta. Eikä tästä seuraa sitäkään, että
tahaton lapsettomuus olisi luonnollisen lain vastaista, vaikka voidaan sanoa, että erilaisten sairauksien
takia luonto ei toimikaan silloin normaalisti.
Jo luomakunnan järjestystä seuraamalla voidaan päätellä, että lisääntyminen on itsessään
pyhä – Jumalan tarkoittama – tehtävä. Lisääntyminen on hyvää ja oikeaa Jumalan palvelemista.
Lisääntyminen on oikeaa ja perimmäisellä tavalla alkuperäistä ihmisruumiin käyttöä. Äitiyden ja
isyyden tehtävissä kasvaminen on ihmisruumiin pyhittymistä Jumalaa varten, kohti Hänen
kaltaisuuttaan. Äitiys ja isyys suuntautuvat kohti itsensä uhraavaa rakastamista, siis kohti Kristuksen
esimerkkiä. Uskon, että jokainen voi yhtyä tällaiseen kuvaan lisääntymisestä ilman kristillistä
taustaakin.
Toki seksuaalisuus on valtavan paljon muutakin kuin vain lisääntymistä. Silti sukusoluilla
on itsessään universaali arvo ja päämäärä juuri lisääntymistä – ja vain lisääntymistä – varten. Tämä on
osa Jumalan luomaa hyvää luomisjärjestystä. Uusi ihmiselämä Jumalan lahjana ja ihmetekona julistaa
Luojansa kunniaa. Tätäkään ei ole vaikeaa ymmärtää. Kyse on liiankin luonnollisesta ja arkipäiväisestä
asiasta. Silti isäksi tai äidiksi tuleminen on monille eksistentiaalisella tavalla liikuttava kokemus. Oman
lapsen saaminen ensi kertaa syliinsä on monille taivashetki riippumatta olosuhteista, joihin tuo lapsi
syntyy.
Juuri luontoa tarkkailemalla ehkäisyä voidaan päätyä pitämään epäluonnollisena asiana.
Ei ole kaukaa haettua pitää naisen elimistön normaalin luonnollisen toiminnan estämistä
epäluonnollisena ja ristiriitaisena asiana. Luomakunnan lakeja tarkastelemalla voidaan sanoa, että
ehkäiseminen ei edusta alkuperäistä asioiden tilaa miehen ja naisen seksuaalisuudessa. Sen sijaan se on
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muutos tai poikkeama ja sellaisenaan riitasointu – asiat eivät ole niin kuin ne on tarkoitettu. Ehkäisy ei
ole ihmisruumiin alkuperäistä toimintaa.
Luontoa tarkkailemalla voidaan sanoa, että ehkäisy muuttaa seksuaalisuuden normaalia
kokonaisuutta ja biologisia lakeja. Kirkko on lisäksi läpi historiansa opettanut, että ehkäisy muuttaa
myös seksuaalisuuden hengellistä olemusta. Ehkäisy ei edusta kirkon tradition opetuksen mukaan sitä
hyvää, oikeaa ja kaunista, joksi seksuaalisuus on alun perin luotu ja tarkoitettu. Sen sijaan se on hyvän
vääristymää. Siksi sitä on kutsuttu synniksi – poikkeamaksi Jumalan tahdosta.
Varhainen kirkko piti miehen siemennesteen laskemista maahan jopa murhaan
verrattavissa olevana syntinä.78 Tähän liittyen on huomautettu, että alkukirkon aikana eli yleinen
käsitys, jossa miehen ”siemen” oli ihminen pienoiskoossa. Alkukirkko olisi siis virheellisen biologian
tuntemuksen takia pitänyt siemennesteen laskemista maahan murhana. Voidaan kuitenkin epäillä,
tyhjentyisikö alkukirkon elämän pyhyyttä ja koskemattomuutta syvästi kunnioittava opetus vain
biologiaan? Alkukirkon seksuaalietiikan apologia ei nimittäin ole biologiaan perustuvaa apologiaa,
vaan luomisjärjestyksestä ja Raamatusta perustelunsa ammentavaa apologiaa.
Vaikka tiedämme nyt paljon enemmän siitä ihmeellisestä biologisesta prosessista, jossa
uusi elämä syntyy, perimmäinen kysymys on edelleen Jumalan edessä sama kuin alkukirkon aikana.
Kysymys on edelleen siitä, miten suhtaudumme Luojan luomaan elämään ja aviolliseen yhdyntään,
jossa Jumala luo tuon uuden elämän ihmeen. Kysymys on yhä siitä, mikä on seksuaalisuuden
perimmäinen hyvä, jonka mukaan eläessään ihminen voi löytää oman olemassaolonsa tarkoituksen
Jumalan kuvaksi luotuna seksuaalisena olentona.
Toisaalta oman seksuaalisuuden toteuttaminen Jumalan universaalin luomisjärjestyksen
mukaisesti ei tulisi ensisijaisesti olla pelkkää ulkonaista oikein elämistä, vaan pikemminkin sisäistä
yhtymistä Jumalan suunnitelmaan, ja näin itse Jumalaan. Vain tällöin ihmiselämä voi olla aitoa –
sydämestä lähtevää. Jos oikea moraalielämä on pelkkä ulkonainen suoritus, voi se sen sijaan olla
syvästi epäkristillistä ja traumaattista. Ihmisen seksuaalisuuden toteuttamista tulisi ohjata pyhyyden
tavoittelu ja siinä kasvaminen. Tämä ei ole mahdollista, jos Jumala koetaan armahtavan ja laupiaan
Isän sijasta ankarana ja pikkutarkkana tuomarina.
Pyhitys on jokaisen kristityn elämän positiivinen päämäärä. Tämä on mitä kaunein
päämäärä ihmisyydelle ja se koskee ihan jokaista: Jumala kutsuu kaikkia pyhyyteen, elämään
Kristuksen ansioiden ja armon avulla pyhää elämää, kuten Kristus eli. Ihmisruumis kuuluu Jumalalle ja
on tarkoitettu Jumalan rakkauden ja tahdon alamaiseksi ja nöyräksi palvelijaksi. Vain tässä
päämäärässä ihminen voi löytää todellisen sisäisen levon. Tämä ei silti tarkoita, että Jumalan
suunnitelmaa olisi helppoa toteuttaa. Jeesuskin opetti, että elämään vievä tie on kaita ja kulkee ahtaan
portin kautta.
Seksuaalisuutta voidaan siis toteuttaa koko mahtavuudessaan vain siinä täyteydessä ja
järjestyksessä, jota Jumala mestarillisena kapellimestarina ohjaa sanallaan. Tässä täyteydessä soivat
kaikki kielet ja soittimet ylistystä taivaan ja maan Herralle, jonka on kaikki elämä. Tähän järjestykseen
ei kuulu se, että ihminen ottaa oikeudekseen sooloilla kapellimestarin ohjeiden vastaisesti, jotta
sävelmä olisi helpoin tai mukavin soittaa. Tällainen omavaltaisuus ei julista Jumalan kunniaa, vaan
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ihmistä itseään ja on siksi vahingollista ihmiselämälle. Juuri tästä kirkon seksuaalietiikan moraaliopetus
on halunnut varjella aviopuolisoita läpi vuosituhannet.
**********
Raskautta voidaan hormonaalisen ehkäisyn lisäksi estää myös erilaisten estemenetelmien
avulla (barrier methods). Näitä estemenetelmiä ovat miehen ja naisen kondomi, naisen pessaari ja
spermisidit eli emättimeen asetettavat puikot, tabletit ja vaahdot, jotka estävät siittiösoluja uimasta
kohti munasolua, sekä tuhoavat siittiösoluja.
Estemenetelmien idea on yksinkertainen. Tavoite on estää siittiösoluja hedelmöittämästä
munasolua aiheuttamalla este niiden kulkureitille. Kondomi kerää siittiösolut tehokkaasti, mikäli ei
rikkoudu, ja se on ehkä yleisimmin käytetty estemenetelmä. Toisaalta ehjästäkin kondomista on
mahdollista päästä pientä siittiösoluvuotoa emättimeen, ja siksi kondomi ei ole 100 prosenttisen
luotettava ehkäisymenetelmä.79 Miehen kondomin Pearlin indeksi on ohjeenmukaisella käytöllä 2
(Käypä hoito -suositus) eli keskimäärin 20 naista tuhannesta tulee raskaaksi vuoden aikana kondomin
ohjeenmukaisesta käytöstä huolimatta. Kondomin tyhjää siittiöitä keräävää pussia kutsutaan
”orpokodiksi”.
Lisäksi yleinen käsitys on, että estemenetelmät estävät vain hedelmöittymistä, eivätkä
millään tavalla haittaa esimerkiksi ihmisalkioiden implantaatiota eli kiinnittymistä kohdun
limakalvoon. Sellaisten estemenetelmien suhteen, joissa estetään siemennesteen pääsy tehokkaasti
naisen emättimeen, kuten miehen ja naisen kondomissa tai pessaarissa, tällainen ehdoton varmuus
voidaan kuitenkin lääketieteellisestä näkökulmasta kyseenalaistaa ainakin teoreettisesti.

Onko kondomilla potentiaalisia hedelmöittymisen jälkeisiä vaikutuksia?
Miehen kondomia pidetään yleisesti sellaisena ehkäisymenetelmänä, joka ei millään tavalla
myötävaikuta abortteihin eli heikennä ihmisalkion kohdun limakalvoon kiinnittymisen
todennäköisyyttä. Kristillisissä piireissä onkin saatettu suositella aviopareja turvautumaan kondomiin
silloin, kun lapsilukua ei haluta rajoittaa potentiaalisesti abortoivia hormonaalisia ehkäisymenetelmiä
käyttämällä. Tällöin on vedottu siihen, ettei kondomi voi mitenkään myötävaikuttaa alkaneen
ihmiselämän menehtymiseen, ja siksi sen käyttö olisi täysin turvallista: jos kondomi pettää ja
hedelmöittyminen tapahtuu, alkion kehitys voi jatkua täysin normaalisti kondomin käytöstä huolimatta.
Edellä kuvattu päättely voi olla kuitenkin virheellinen ainakin, jos siinä edellytetään
täydellistä varmuutta. On nimittäin olemassa teoreettinen mahdollisuus, että kondomin yksi
vaikutusmekanismi voi liittyä juuri siihen, että alkion kiinnittymisen todennäköisyys kohdun
limakalvoon on heikompi kondomin käytön takia. On siis mahdollista, että kondomi on myös
potentiaalisesti abortoiva ehkäisymenetelmä.
Kuten jo edellä kirjoitin, lääketieteessä on opittu viime vuosina ymmärtämään
siemennesteen laajempi tehtävä raskauden alkamisessa kuin vain siittiösolun tehtävä munasolun
hedelmöittämisessä. Siemenneste vaikuttaa nimittäin myös alkion kohtuun kiinnittymiseen eli
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implantaatioon.80 Kun siemenneste pääsee usein vaikuttamaan naisen lisääntymiselimistössä, tämä
vaikuttaa edullisesti alkion kiinnittymiseen kohdun limakalvoon sekä esimerkiksi istukan
kehittymiseen.81 Toisin sanoen, kun mies ja nainen yhtyvät siten, että siemenneste pääsee vapaasti
emättimeen, siemenneste pääsee toteuttamaan tehtäväänsä edesauttaen molekyyli- ja
geeninluentatasolla ihmisalkiota kiinnittymään kohdun limakalvoon. Siemenneste esimerkiksi vähentää
kohdun hyljintäreaktiota alkiota kohtaan, jotta alkio pääsee rauhassa kiinnittymään kohtuun ja hänen
kehityksensä voi jatkua.
Jos aviopari käyttää jatkuvasti kondomia yhdyselämässään ehkäistäkseen lapsen saamista,
suurin osa siemennesteestä jää kondomin ”orpokotiin”. Näin ollen siemennesteen tehtävät naisen
lisääntymiselimistössä estyvät. On kuitenkin mahdollista, että pientä siittiöiden ohivuotoa voi tapahtua,
vaikka kondomi säilyisi ehjänä, kuten edellä kirjoitin. Eräässä tutkimuksessa esimerkiksi havaittiin, että
siemennesteen prostataspesifistä antigeenia (PSA) voitiin löytää emätinnäytteistä yhdynnän jälkeen 1,2
prosentin todennäköisyydellä, vaikka kondomi säilyikin ehjänä.82 Näin ollen on mahdollista, että
hedelmöittyminen voi tapahtua ohjeenmukaisesta kondomin käytöstä huolimatta ja raskaus voi alkaa
(Pearlin indeksi ohjeenmukaisella käytöllä on 2).
Jos suurin osa siemennesteestä, tai useimmissa tapauksista kaikki siemenneste, jää
yhdynnöissä kondomiin, siemenneste ei pääse vaikuttamaan naisen lisääntymiselimistössä ja
toteuttamaan niitä tehtäviä, joita Jumala on sille
luomisjärjestyksessä asettanut. Jos siis hedelmöittyminen
pääsisi kondomin käytöstä huolimatta tapahtumaan, ei
syntynyt ihmisalkio pääse kuitenkaan niin hyvin
kiinnittymään kohdun limakalvoon, jos kiinnittymistä eli
implantaatiota edesauttava siemennesteen tehtävä jatkuvasti
ehdoin tahdoin estetään käyttämällä kondomia. Tällöin on
olemassa teoreettinen riski, että ihmisalkio menetetään juuri
kondomin jatkuvan käytön takia.
Otetaan esimerkki. Eeva ja Eero haluavat estää
lapsen saamista kondomia käyttämällä. Heillä on yhdyntöjä
säännöllisesti noin kahdesti viikossa ja jokaisella kerralla he käyttävät kondomia, joka estää tehokkaasti
siemennesteen pääsyn naisen lisääntymiselimistöön. Vaikka Eeva ja Eero tekevät kaiken niin sanotusti
oppikirjan mukaan ja kondomi säilyy joka yhdynnässä ehjänä, on silti mahdollista, että siittiösoluja voi
päästä ehjästä kondomista huolimatta hedelmöittämään naisen munasolun. Hedelmöittymisen ihme voi
siis tapahtua ja uusi ihmiselämä alkaa kondomista huolimatta!
Kun munanjohtimen värekarvojen vaikutuksesta syntynyt ihmisalkio liikutetaan Eevan
kohtuun, jossa sen olisi tarkoitus kiinnittyä kohdun limakalvoon kasvamaan, on mahdollista, että kohtu
hylkiikin omalle elimistölle vieraita ihmisalkion soluja, eikä hän pääse tämän hyljinnän takia
kiinnittymään kohtuun, vaan hän menehtyy. Jos Eeva ja Eero eivät olisi käyttäneet kondomia ja
siemenneste olisi päässyt usein naisen lisääntymiselimistöön, ei tätä hyljintäreaktiota välttämättä olisi
tapahtunut ja ihmisalkion hiuskarvan varassa oleva elämän lahja olisi voinut säilyä. Miten niin? Koska
siemennesteen molekyylit vaikuttavat positiivisesti kohdun limakalvolla edesauttaen alkion
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kiinnittymistä eli implantaatiota kohtuun ja vähentäen kohdun vieraita soluja kohtaan osoittamaa
hyljintäreaktiota.
Lääketieteessä onkin oikeastaan jo otettu käyttöön tämä tieto siemennesteen positiivisista
hedelmällisyyttä parantavista vaikutuksista. Esimerkiksi keinohedelmöityshoidoissa on havaittu, että
siirretyn ihmisalkion kiinnittymisen todennäköisyys kohdun limakalvolle paranee, kun
hedelmöityshoidettu pari harrastaa ehkäisemättömiä yhdyntöjä samassa kuukautiskiertosyklissä, jossa
ihmisalkio siirretään kohtuun toivoen sen kiinnittymistä kohdun limakalvoon.83 Tämä johtuu juuri siitä
kohtuun kiinnittymistä eli implantaatiota parantavasta ”avusta”, minkä miehen siemenneste vaikuttaa
naisen lisääntymiselimistössä. Kun miehen siemennestettä on siis saatavilla usein sen ajankohdan
läheisyydessä, jolloin ihmisalkio siirretään kohtuun, on hänellä paremmat mahdollisuuden kiinnittyä
kohdun limakalvolle kasvamaan ja selviytyä hengissä.
Entä mikä on tämän siemennesteen avun merkitys? Kuinka paljon siemennesteen apu
parantaa alkion kohtuun kiinnittymisen todennäköisyyttä? Näihin kysymyksiin voidaan vastata suuntaa
antavasti soveltamalla IVF-tutkimustuloksia (in vitro fertilization). Eräässä IVF-tutkimuksessa
tutkittiin siemennesteen vaikutuksen suuruutta keinohedelmöitetyn alkion kohtuun kiinnittymisen
kannalta.84 Tutkitut keinohedelmöityshoidettavat naiset randomoitiin kahteen ryhmään. Toiselle
ryhmälle, jota nimitän hoitoryhmäksi, annettiin 5 ml lääkeruiskulla siemennestettä emättimen pohjaan
samaan aikaan, kun keinohedelmöittyminen tapahtui koeputkessa. Kontrolliryhmälle ei annettu
siemennestettä. Koeputkihedelmöitetty alkio siirrettiin molempien ryhmien naisten kohtuun 36–48
tunnin kuluttua keinohedelmöittymisestä. Tutkimuksen tuloksena oli, että siemennestettä saaneella
hoitoryhmällä implantaation ja raskauden alkamisen todennäköisyys oli 52,6 %, kun se
kontrolliryhmässä oli selvästi pienempi 23,2 %. Toisin sanoen siemennesteen vaikutuksen puuttuminen
naisen lisääntymiselimistöstä pienensi tässä IVF-tutkimuksessa implantaation todennäköisyyttä noin
puolella. Tietääkseni tutkimuksia ei ole tehty siitä, kuinka paljon siemennesteen vaikutusmekanismin
heikentyminen tai puuttuminen kondomin takia pienentää implantaation todennäköisyyttä
luonnollisissa olosuhteissa, joissa implantaation todennäköisyys on suurempi kuin IVF-hoidoissa eli
noin 70–90 %.85
Näiden edellä mainittujen alustavien tutkimusten takia en lääketieteellisesti katsoen pidä
mahdottomana ajatuksena sitä, että kondomi voisi joskus toimia myös hedelmöittymisen jälkeen
pienentäen ihmisalkion selviytymismahdollisuuksia elämään. On siis teoriassa mahdollista, että
kondomilla voi olla abortoiva ehkäisymekanismi. Tämä johtuu siitä, että kondomin käytössä voidaan
ainakin teoriassa erottaa toisistaan siittiösolujen tehtävä ja siemennesteen tehtävä. Lisätutkimuksia
tarvittaisiin siitä, onko tällainen ehkäisymekanismi myös käytännössä mahdollinen.
Jos minulta kysyttäisiin, vastaisin ettei avioparin tulisi poistaa yhdynnöistään ehdoin
tahdoin sitä siemennesteen apua, joka edesauttaa heidän pienen ja hennon lapsensa kiinnittymistä
kohdun limakalvoon, sekä hänen kasvuaan ja kehittymistään äidin sisällä, sillä joskus tämän pienen ja
hennon ihmiselämän elämänlanka voi olla tämän siemennesteen sisältämän avun varassa. Minua
voitaisiin toki opponoida siitä, että kannatan jo valmiiksi kirkon traditionaalista, luomisjärjestykseen
pohjautuvaa seksuaalietiikkaa, joten vastaukseni ei ole reilu. Tähän vastaisin, että hypoteesiani
kondomin abortoivasta vaikutusmekanismista ei varmastikaan ole tutkittu eli kyse on vain hypoteesista,
jota pidän mahdollisena.
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Naisen sterilisaation hedelmöittymisen jälkeiset vaikutukset
Eräänlainen estemenetelmä on myös miehen ja naisen sterilisaatio. Sterilisaatio tarkoittaa
ehkäisymenetelmää, jossa kajotaan kirurgisesti joko naisen munanjohtimiin tai miehen
siemenjohtimeen. Tarkoitus on estää
hedelmöittyminen aiheuttamalla siittiöiden
kulkureitille mekaaninen este, joka estää niiden
pääsyn munasolun luokse. Naiselle tehtävässä
sterilisaatiossa voidaan käyttää Pomeroyn
leikkaustekniikkaa, jossa munanjohtimiin kurotaan
sulavilla ompeleilla silmukka, josta leikataan palat
pois. Ommelten sulettua munanjohtimen päät
vetäytyvät erilleen. Toinen vaihtoehto on
tähystyksellinen leikkaus eli laparoskopia, jossa
munanjohtimiin asetetaan puristimet, jotka puristavat
munanjohtimen tukkoon. Kolmas menetelmä on
asettaa kohdun kautta tähystyksellisesti eli hysteroskopiassa munanjohtimien aukkoihin metalliset
implantaatit, jotka arpeuttavat munanjohtimet tukkoon. Kaikissa näissä sterilisaatiomenetelmissä
muodostuu mekaaninen este siittiösoluille, jotka yhdynnän jälkeen pyrkivät kohti munasolua. Samalla
nämä menetelmät tärvelevät usein peruuttamattomasti Jumalan luomat lisääntymiselimet.
Miehen sterilisaatiossa siemenjohdin eli johdin, joka kuljettaa siittiöt kiveksistä
virtsaputkeen, josta ne pääsevät siittimen kautta emättimeen, katkaistaan tai siitä poistetaan pienet
palat, joko avoleikkauksessa tai suljetulla menetelmällä. Näin siittiöiden kulku kohti munasolua
estetään yhdynnässä. Miehen sterilisaation jälkeen siemennesteessä saattaa esiintyä vielä useiden
kuukausien ajan hedelmöityskykyisiä siittiösoluja. Siksi mieheltä kerätään siemennestenäyte tai
tarvittaessa useampia näytteitä noin kolmen kuukauden kuluttua leikkauksesta. Näin varmistetaan, ettei
siemennestenäytteessä ole enää eläviä hedelmöityskykyisiä siittiöitä. Tutkimuksissa on nimittäin
havaittu, että miehen lisääntymiskyky laskee pikkuhiljaa toimenpiteen jälkeen ja
lisääntymiskyvyttömyys, eli azoospermia, saavutetaan keskimäärin vasta, kun kolme kuukautta on
kulunut ja 20 siemensyöksyä tapahtunut toimenpiteestä.86
Miehen tai naisen sterilisaatio ei ole koskaan täydellinen ehkäisymenetelmä. Naisen
sterilisaatiossa Pearlin indeksi on 0,5 (Käypä hoito -suositus). Tämä tarkoittaa sitä, että viisi naista
tuhannesta tulee vuoden aikana raskaaksi sterilisaatiosta huolimatta. Useimmiten naisen sterilisaatio
pettää ensimmäisen vuoden aikana. Miehen sterilisaatio taas pettää noin prosentilla eli kymmenellä
tuhannesta. Tämä johtuu siitä, että siemenjohdin saattaa kasvaa uudelleen yhdistäen irti leikatut päät eli
tapahtuu rekanalisaatio.
Kirjallisuuden mukaan, mikäli naisen sterilisaatio pettää, sterilisaation takia huomattava
osa raskauksista on valitettavasti kohdunulkoisia raskauksia.87 Tapaus-verrokkitutkimuksissa on
löydetty tilastollisesti merkitsevä yhteys naisen sterilisaation ja kohdunulkoisen raskauden välillä.88
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Tämä tarkoittaa sitä, että jos siittiösolu on päässyt sterilisaation aiheuttamasta esteestä huolimatta
hedelmöittämään munasolun, tämä hedelmöittynyt munasolu, siis ihmisalkio, ei todennäköisesti pääse
kuitenkaan sterilisaation takia kulkeutumaan munanjohtimen värekarvojen toiminnan kautta kohtuun ja
kiinnittymään eli implantoitumaan kohdun seinämään. Sterilisaation takia munanjohtimen värekarvat
eivät toimi normaalisti. Sen sijaan ihmisalkio kiinnittyy sterilisaation aiheuttaman komplikaation takia
useimmiten munanjohtimeen eli kohdun ulkopuolelle. Tämä kohdunulkoinen raskaus on naisen
sterilisaation hedelmöittymisen jälkeinen vaikutus, joka vertautuu hormonaalisen ehkäisyn aiheuttamiin
alkion elämälle tuhoisiin abortoiviin vaikutuksiin. Kummatkin vaikutukset ovat syntyneen alkion
elämän kannalta tuhoisia.
Kohdunulkoinen raskaus tarkoittaa tällä hetkellä varmaa kuolemaa sikiölle ja
hengenvaarallista tilannetta äidille, minkä hoitaminen vaatii päivystyksellistä kirurgista operaatiota.
Sterilisaation takia siis alkion normaali kehitys ja kiinnittyminen kohtuun estyvät, mikäli
hedelmöittyminen pääsisi tapahtumaan. Tässä vaiheessa sterilisaatiota on enää myöhäistä purkaa, ja
yrittää näin pelastaa pienen ihmislapsen henkeä, koska hän on jo sterilisaation vuoksi ehtinyt kiinnittyä
väärään paikkaan kasvamaan.
Jos kohdunulkoista raskautta ei lääketieteellisesti leikata, menetetään sekä äiti että lapsi.
Kohdunulkoisessa raskaudessa ihmisalkiolla ei ole mitään elinmahdollisuuksia, eikä hän voi kasvaa
kohti aikuisuutta. Tämä johtuu siitä, että lääketieteessä ei ole – ainakaan vielä – keinoa siirtää alkiota
väärästä paikasta oikeaan paikkaan kasvamaan kohdun sisällä. Pienellä ihmisalkiolla ei yksinkertaisesti
ole tilaa kasvaa kohdun ulkopuolella väärässä paikassa, ja siksi kohdun ulkopuolella kasvava alkio
aiheuttaa väistämättä äidille suuren verenvuodon paineen takia ja hengenvaarallisen hätätilanteen. Siksi
alkion leikkaaminen väärästä paikasta on tässä tilanteessa äidin hengen pelastamista ja välttämätön
toimenpide. Se on ainoa mahdollisuus pelastaa äidin henki. Valitettavasti tämä välttämätön toimenpide
tarkoittaa tällä hetkellä ihmisalkion varmaa kuolemaa, mutta kenties tulevaisuudessa voisi olla
mahdollista istuttaa tämä pieni ihmislapsen alku oikeaan paikkaan kasvamaan kohdussa. On selvää, että
sen jälkeen, kun alkio on leikattu äidin hengen pelastamiseksi väärästä kasvupaikasta, tulisi tehdä
kaikki mahdollinen, jotta myös pienen ihmisalkion elämä pelastuisi. Lääketiede ei tällä hetkellä
valitettavasti vielä tunne ratkaisua alkion hengen pelastamiseen tässä tilanteessa.
Miehen sterilisaatio taas ei kajoa siihen, mitä naisen elimistössä tapahtuu. Perinteisen
kristillisen etiikan näkökulmasta miehen sterilisaatio on kuitenkin epäeettistä ihmisruumiin
”hoitamista”. Miehen sterilisaatio nimittäin turmelee Jumalan luomien terveiden lisääntymiselinten
hyvän ja luonnollisen päämäärän, ja lisäksi toimenpiteen jälkeen otetaan ainakin yksi tai mahdollisesti
useampia siemennestenäytteitä masturbaation avulla. Kristinuskossa masturbaatiota on taas pidetty
syntinä, koska se on Jumalan luoman siemennesteen epäpyhää käyttöä vastoin siemennesteen
universaalia päämäärää Jumalan suunnitelmassa. Synnin harjoittaminen taas ei kristillisen etiikan
mukaan tuo siunausta, vaikka se tapahtuisikin hyvistä motiiveista. Itsessään väärä teko ei saa aikaan
todellisesti hyvää lopputulosta, eikä tarkoitus pyhitä keinoja kristillisessä moraalikäsityksessä.
Kristittyjen keskuudessa kuitenkin moni perhe on päättänyt oman lapsilukunsa ja tehnyt
sen jälkeen sterilisaation. Miehen ja naisen sterilisaatiossa avioliiton hedelmällisestä rakkaudesta
tehdään hedelmätöntä. Jumalan elämänmyönteinen siunaus vaihdetaan siihen, mikä on Raamatussa
kuvattu suureksi tragediaksi. Kohdusta, jonka Jumala siunasi kantamaan uutta elämää Jumalan
kunniaksi, tehdään lapseton.
Sterilisaatiossa Jumalan luomat terveet sukupuolielimet leikataan niin, etteivät ne voi
enää palvella siinä avioliiton tehtävässä, jonka Jumala on suunnitellut ja lahjoittanut ihmisille. En usko,
että tällä voisi olla perheille, avioliitoille, aviopuolisoiden pyhitykselle tai yhteiskunnalle koskaan
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myönteisiä seurauksia varsinkin, jos katsomme asioita laajemmin Jumalan ja iankaikkisuuden
näkökulmasta. Hedelmällisyys ja lisääntyminen ovat avioliiton kaunis päämäärä ja siunaus. Sen lisäksi
lisääntymisen todellisuus avioliitossa on monella tavalla se armo, jolla on kasvattava tehtävä
aviopuolisoiden pyhityksessä. Lapset tuovat esimerkiksi mukanaan monia haasteita, jotka auttavat
kasvamaan kristillisellä tiellä nöyryydessä ja epäitsekkyydessä. Ja silloinkin kun seksuaalisuuden
käytöstä on paastottava hedelmällisinä aikoina jonkin pätevän syyn vuoksi, voi tämä aika pitää
sisällään hyvin kasvattavan ja siunauksellisen merkityksen aviopuolisoille ja heidän kasvulleen
kristittyinä. Pyhityksen näkökulmasta sterilisaatio voi olla nopea ja helppo oikotie elämäntapaan, joka
heikentää avioliiton armoa ja Kristuksen ristin läsnäoloa.
Naisen sterilisaatio aiheuttaa lisäksi suurella todennäköisyydellä ihmisalkion
tuhoutumisen niissä tapauksissa, joissa hedelmöittyminen pääsisi sterilisaatiosta huolimatta
tapahtumaan, koska kohtalokkaan kohdunulkoisen raskauden riski on suuri sterilisaation takia. Tämä
on sterilisaation hedelmöittymisen jälkeinen vaikutusmekanismi, jolla on tuhoisat seuraukset syntyneen
ihmisalkion elämälle.

Kohdunpoisto, jos kohtu on vakavasti sairastunut
Elämä on pyhää. Äidin elämä on pyhää, samoin isän elämä. Myös lasten elämä on pyhää. Tämä
tarkoittaa sekä syntymättömien lasten elämää että myös niiden lasten elämää, jotka eivät ole vielä
syntyneet ja voivat olla niin pieniä, ettei heitä paljaalla silmällä edes erota. Elämän pyhyys ja
koskemattomuus ovat kristillisen etiikan korkeimpia arvoja. Sairaudet ja kuolema kuitenkin uhkaavat
syntiin langenneessa maailmassa elämää. Lääketiede tuntee näitä uhkia jo varsin hyvin. Myös itsessään
raskauteen voi liittyä uhka äidin elämälle.
Esimerkiksi usean sektion eli keisarinleikkauksen jälkeen lääkäri voi arvioida, että uusi
raskaus olisi äidille vakavasti hengenvaarallinen. Kohtu voi tulla liian arpiseksi, heikoksi ja sairaaksi
kestämään uutta raskautta, että se on vaarassa revetä, mikäli raskaus alkaa. Tällöin äiti ei voi enää
kantaa uutta raskautta asettamatta omaa ja kohdussa kasvavan lapsen elämää todelliseen
hengenvaaraan. Tällainen tilanne on onneksi äärimmäisen harvinainen.
Lääketieteellinen arvio tässä tilanteessa on myös aina jokin todennäköisyys. Kysymys ei
ole absoluuttisesta tiedosta, vaan valistuneesta arviosta, jolle on nykytiedon valossa hyvät perustelut.
Jos äiti haluaa lääkärin varoituksista huolimatta uskoa elämänsä Luojansa käsiin, ja ottaa riskeistä
huolimatta vastaan ne lapset, jotka Luoja vielä voi kaikkivaltiaana antaa, häntä ei mielestäni voi syyttää
tai tuomita siitä. Vaikka moni äiti on kuollut synnytykseen, heitä ei voi syyttää vastuuttomuudesta.
Päinvastoin he ovat uskonsa ja luottamuksensa tähden Jumalaan antaneet elämänsä uskonsankareina
Isänsä käsiin siinä kutsumuksessa, jonka Jumala on heille uskonut, ja ovat siksi suuresti siunattuja.
Heidät asetetaan taivaassa varmasti paljon haltijoiksi, koska he ovat antaneet Jumalan antaman
leiviskän tuottaa itsessään suuren voiton. (Matt. 25:21).
Toisaalta ajattelen lääkärinä, ettei ole myöskään eettisesti väärin tehdä kohdunpoistoa, jos
kohtu on niin vakavasti sairastunut, ettei sen toimintaa lääketieteen keinoin enää kyetä palauttamaan
ennalleen, eikä se suurella todennäköisyydellä vakavaan ja vilpittömään lääketieteelliseen harkintaan
perustuen voi enää toimia luomisjärjestyksen mukaisesti. Tällaisen hoidon ensisijaisen päämäärän ei
kuitenkaan tule olla naisen tekeminen hedelmättömäksi, vaan sairaan kohdun lääketieteellinen
hoitaminen, kun käytettävissä ei ole enää mitään keinoja kohdun parantamiseksi.
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Kyse on tällaisessa tilanteessa mielestäni sairaanhoidosta, eikä siitä, että ehkäistään
ehdoin tahdoin Jumalan suunnittelemia normaaleja ja terveitä elintoimintoja. Äidin kohtu on sairas ja
siitä on tullut äidille ja sikiävälle lapselle hengenvaarallinen, jos raskaus alkaisi. Ajattelen, että
sairastunut elin on siksi äidin elämän varjelemisen takia luvallista hoitaa parhaalla mahdollisella
tavalla. Toki kohtu tulisi hoitaa ensisijaisesti siten, että sen toiminta voisi säilyä ennallaan, mutta jos
tämä ei ole mahdollista ja vaakakupissa on vakava ja todellinen riski äidin hengen menettämisestä, on
äidin elämä pyrittävä pelastamaan. Sairastuneen elimen kirurginen poistaminen on tällöin nähdäkseni
ainoa hoitovaihtoehto, eikä esimerkiksi sterilisaatio ole aiemmin tässä kirjassa mainitsemieni
perusteluiden takia riittävä hoito.
Tilanne on vastaava, jos kohtuun tulisi esimerkiksi pahalaatuinen kohtusyöpä. Sairastunut
elin on oikein hoitaa ja leikata, jos se on mahdollista, koska muutoin sairaus tuhoaa äidin elämän.
Kohdun leikkauksessa ei ole tällöin kysymys ensisijaisesti hedelmättömäksi tekemisestä, vaan
hedelmättömyys on pikemminkin hoidon väistämätön sivuvaikutus. Hoidon lähtökohtana on sen sijaan
äidin elämän pelastaminen.
Ehkäisyn ja sairaanhoidon välillä on suuri ero. Ehkäisyssä pyritään ”hoitamaan” terveet
lisääntymiselimet siten, etteivät ne enää voi toimia normaalilla ja luonnollisella tavalla. Tämä on
epäeettistä. Tämän sijaan raskautta olisi pyrittävä välttämään moraalisesti oikeilla keinoilla, kuten
luonnollisen perhesuunnittelun menetelmin, jos raskauden välttämiselle on päteviä syitä.
Sairaanhoidossa taas pyritään hoitamaan sairastunut ruumiinosa, jonka toiminta on pahasti vioittunut,
jotta sairastunut elin paranisi tai jos se ei ole mahdollista, niin ainakin elämä varjeltuisi. Tämä on
sopusoinnussa kristinuskon moraalilain kanssa. Edellinen on Jumalan luomistyön tärvelemistä. Tällöin
ihminen katsoo tietävänsä Luojaansa paremmin, mitä varten ihmisruumis on luotu. Jälkimmäinen taas
on perinteistä lääketiedettä, jonka tavoitteena on sairauksien hoitaminen.
Kristinuskon salaisuus on siinä, että risti ja kärsimys eivät ole kirous vaan siunaus. Risti
ja kärsimykset ovat myös osallisuutta Kristuksen ristin tiehen, jolla Hän kutsuu omiaan kasvamaan.
Ristin tie kutsuu meitä tekemään uhrauksia, antamaan omastamme ja valitsemaan lähimmäisemme
edun omamme edelle Kristuksen esimerkkiä seuraten. Ristin tie kutsuu meitä itsensä antavaan
rakkauteen. Kristityn onkin hyvä tutkia, rukoilla ja meditoida, mihin Kristus kutsuu meitä itseämme
omalla ristin tiellämme. Mikä on oma ristin tiemme, jossa meitä riisutaan lasten kaltaisiksi, jotta
olisimme valmiita taivasta varten? (Matt. 18:3).
**********
Lopuksi otan vielä lyhyesti esille lapsettomuuden hoidot. Monet sairaudet, kuten
esimerkiksi vaikea endometrioosi, voivat tehdä inhimillisestä näkökulmasta vaikeaksi tai jopa
mahdottomaksi raskauden alkamisen aviollisen yhdyselämän kautta. Lääketieteen avulla on tällöin
mahdollista tutkia lapsettomuutta aiheuttavia syitä, sekä hoitaa niitä. On kuitenkin huomioitava, että
miehen siemennesteen tutkimus tapahtuu yleensä masturbaation kautta, mikä on perinteisen kristillisen
seksuaalietiikan kannalta ongelmallista. Tämä voidaan toki kiertää ottamalla näyte esimerkiksi
punktion kautta.
Lapsettomilla pareilla voidaan raskauden alkamisen todennäköisyyttä parantaa erilaisin
lääkkeellisin keinoin kunnioittaen samalla Jumalan asettamaa luomisjärjestystä. Esimerkiksi
lapsettomuutta aiheuttavaa kilpirauhasen vajaatoimintaa voidaan hoitaa, ja näin parantaa naisen
hedelmällisyyttä. Tällaiset hoidot ovat nähdäkseni kristillisen etiikan mukaisia.
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Lääketiede tuntee myös toisenlaisia keinoja hoitaa lapsettomuutta. Lääketieteessä on
nimittäin ryhdytty valmistamaan ihmisalkioita laboratorio-olosuhteissa, ja tämä on eettisesti hyvin
ongelmallista. Koeputkihedelmöitykset irrottavat uuden elämän syntymisen seksuaalisuuden
luonnollisesta yhteydestä. Tämä avaa mahdollisuudet sellaisille teoille, joissa lapsesta tulee lahjan
sijaan oikeus. Näin koko uuden elämän syntymisen luonnollinen olemus muuttuu erilaiseksi. Ihmisestä
tulee luoja, mikä konkretisoituu esimerkiksi siinä, että ihminen voi manipuloida alkioiden genetiikkaa
ja ominaisuuksia ennen kohtuun istuttamista.
Koeputkihedelmöitykseen liittyy myös koeputkissa syntyneiden ihmisalkioiden, joilla
ymmärrän olevan täyden ihmisarvon, välttämätöntä tuhoutumisia. Koeputkihedelmöitykset tuottavat
viallisia ”ylijäämä”-alkioita ja näitä alkioita tuhotaan. Ihminen valitsee elinkelpoisimmat yksilöt
istutusta varten ja karsii huonoimmat yksilöt pois. Myös näiden syiden takia
koeputkihedelmöityshoidot aiheuttavat vakavan moraalisen ristiriidan kristillisen etiikan kanssa.
Vaikka ihminen on ottanut koeputkihedelmöityksessä elämän synnyttämisen omiin
käsiinsä, Jumala voi silti siunata aviopareille tätäkin kautta lapsia. Jumala voi aina kääntää pahan
hyväksi. Tämä ei silti oikeuta ihmistä tekemään itsestään luojaa tai ryhtymään tekoihin, jotka ovat
kristillisen moraalin vastaisia. Raamatun mukaan yksin Jumala avaa ja sulkee kohdun – emme me (1.
Moos. 20:18). Salliessaan lapsettomuuden ristin avioparille sekin on varmasti heidän iankaikkiseksi
parhaaksensa, siinä missä toinen perhe saattaa kulkea ristin tietään suuren lapsikatraan kanssa. Silti
saamme aina toivoa ja rukoilla lasta Häneltä, jolla on kaikki valta niin taivaassa kuin maan päällä.
Lopulta vain Jumala voi antaa lapsen lahjaksi – ei lääketiede.
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Ehkäisyn käyttämiseen liittyy terveyshaittoja
Vaikka lasten saaminen onkin yleensä onnellinen ja iloinen asia, monissa perheissä saatetaan kuitenkin
pelätä raskauksia, synnytyksiä ja niihin liittyviä terveydellisiä asioita. Moni saattaa pelätä esimerkiksi
sitä, että äiti voi kuolla synnytykseen ja tämä uhkakuva voi muodostaa käsityksen, jossa äiti leikkii
hengellään, jos hän suostuu useaan raskauteen, eikä käytä jotakin ehkäisyä. Suurperheiden äitejä onkin
nimitetty ”synnytyskoneiksi” ja samalla on saatettu ajatella, että eihän ketään ole luotu sellaista varten.
Tätä taustaa vasten ehkäisy nähdään usein terveydellisempänä vaihtoehtona naisille kuin useat
raskaudet ja synnytykset.
On totta, että synnytyksiin liittyy komplikaatioita ja synnytykseen voi jopa kuolla. Tätä ei
tule väheksyä. Toisaalta on todettava, että tämä on nykyään länsimaissa onneksi kehittyneen
lääketieteen myötä erittäin harvinaista. Suomessa keskimäärin 2–3 äitiä kuolee synnytyksiin vuodessa.
Yleisimmät syyt ovat synnytykseen liittyvät verenvuodot ja veritulpat. Jos huomioimme, että Suomessa
syntyy noin 50 000 lasta vuodessa, äitikuolleisuutta voidaan pitää erittäin harvinaisena.
Lääketieteellisesti huomattavasti suurempi määrä kuolinsyistä liittyykin välillisesti ehkäisyn käyttöön
ja synnyttämättömyyteen kuin synnytyksiin ja raskauksiin.
Moni voi yllättyä tästä tiedosta, mutta tilastollisesti useat synnytykset lisäävät äidin
kokonaisterveyttä, eivätkä vähennä sitä. Suuri perhe on siunaus myös äidin terveydelle, ainakin siitä
näkökulmasta, että suuren perheen omistaminen pienentää tilastollisesti äidin kokonaiskuolleisuutta
useisiin eri sairauksiin ja syöpätauteihin. Yksi asia täytyy kuitenkin ottaa huomioon. Jos äidille kertyy
huomattavasti ylipainoa raskauksien jälkeen, näyttää siltä, että ylipainon aiheuttamat terveyshaitat
kumoavat useista raskauksista saadut terveyshyödyt. Toisaalta tämä näkyy tilastollisesti vasta silloin,
kun lapsia on yli kymmenen.
Duodecim julkaisi vuonna 2007 lääketieteellisen katsauksen, jossa tutkittiin vähintään
viisi lasta synnyttäneiden äitien terveyttä.89 Katsauksessa todettiin, että suurperheiden äitien
sairastavuus gynekologisiin syöpiin oli pienempi kuin naisilla keskimäärin. Naisten yleisintä syöpää ja
kuolinsyytä eli rintasyöpää esiintyi suurperheiden äideillä 44 % vähemmän kuin naisilla keskimäärin.
Lisäksi synnytysten määrän lisääminen pienensi rintasyövän riskiä aina kahdeksanteen synnytykseen
saakka. Toisin sanoen, mitä enemmän lapsia oli, sitä pienempi oli rintasyöpäriski. Myös kohdunrungon
syövän riski oli suurperheiden äideillä 43 % pienempi ja munasarjasyövän riski 36 % pienempi kuin
naisilla keskimäärin. Kohdunrungon syövässä synnytysten aikaansaama syöpäriskin väheneminen
lisääntyi kuudenteen synnytykseen saakka. Kohdunkaulan syövän riski sen sijaan nousi 17 % yli viisi
lasta synnyttäneillä äideillä, mutta syöpäriski näytti tässäkin pienenevän, jos lapsia syntyi yli
kahdeksan.
Toisaalta munuaissyövän riski näytti kasvavan raskauksien myötä. Syy tähän on
ilmeisesti raskauksista seurannut ylipaino, eikä välttämättä suoraan itse raskaudet. Lihavuus ja
kohonnut verenpaine ovat nimittäin munuaissyövän tärkeitä riskitekijöitä. Kokonaisuudessaan kaikkien
syöpien ilmaantuvuus oli kuitenkin 20 % pienempi suurperheiden äideillä kuin naisilla keskimäärin,
vaikka muutaman syövän riski tilastollisesti hieman nousikin. Myös syöpäkuolleisuus noudatteli edellä
esitettyjä ilmaantuvuussuhteita ja oli siis suurperheiden äideillä pienempi kuin naisilla keskimäärin.
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Mistä tämä johtuu? Miksi suurperheiden äideillä on vähemmän gynekologisia syöpiä?
Vaikuttaa siltä, että rintarauhaskudoksen varhainen erilaistuminen imetystä varten ensimmäisen
raskauden aikana on tärkeä rintasyöpää vähentävä tekijä. Lisäksi imetys pienentää rintasyövän riskiä.
Tässä prolaktiinin eli imetyshormonin osuutta rintasyöpäriskin pienenemiseen on tutkittu.
Lisäksi ilmeisesti istukan erittämä progesteroni suojaa suurperheiden äitejä kohdunrungon
syövältä. Toisaalta munasarjasyöpäriskin pienenemistä suurperheiden äideillä on selitetty sillä, että
munasarjat tarvitsevat raskauden tuomaa lepoa, ja näin ollen jatkuva ja toistuva kuukautiskiertosyklin
stimulaatio ilman raskautta lisää munasarjoissa syöpäsolujen kehittymisen riskiä (Incessant ovulation teoria).
Suurperheiden äitien kuolleisuus dementiaan tai muihin hermoston sairauksiin oli
tutkimuskatsauksessa myös tavanomaista pienempi. Vaikka lapset kysyvät välillä niin sanotusti
varahermoja, näyttää tällä olevan kuitenkin positiivinen ja suojaava vaikutus aivoille. Suurperheiden
äidit kärsivät myös vähemmän useista infektioista ja lisäksi äitien itsemurhariski oli selvästi
keskimääräistä naisten itsemurhariskiä pienempi. Onkin arvioitu, että monilapsisuus parantaa äitien
elämänlaatua ja elämän mielekkyyttä.90
On toisaalta kuitenkin huomioitava, että eräät sairaudet myös lisääntyivät usein
synnyttäneillä äideillä, vaikka vakavat kuolemaan johtavat syöpäsairaudet vähenivätkin. On tunnettua,
että raskaudet altistavat esimerkiksi raskauden aikaisille ja jälkeisille mielialahäiriöille, laskeumille,
tyrille ja virtsankarkailulle. Lisäksi erilaiset raskauskomplikaatiot, kuten synnytyskomplikaatiot,
raskaudenaikainen diabetes, raskausmyrkytys ja muut raskauteen liittyvät sairaudet on otettava
huomioon, kun arvioidaan suurperheiden äitien kokonaisterveyttä. Tutkimuskatsauksessa todettiin, että
suurperheiden äitien painoindeksi jäi lasten saamisen myötä usein keskimääräistä suuremmaksi. Tämä
taas altisti äitejä metaboliselle oireyhtymälle eli kohonneelle verenpaineelle, diabetekselle,
hyperkolesterolemialle, sekä sydän- ja verisuonisairauksille. Näiden sairauksien riski kohosikin
katsauksessa suurperheiden äideillä varsinkin yli kymmenen lasta synnyttäneillä äideillä.
Kun nämä kaikki suurperheiden äitien terveyteen vaikuttavat tekijät otettiin huomioon,
katsauksessa havaittiin, että yli viisi lasta synnyttäneiden äitien seuranta-ajan kokonaiskuolleisuus oli
viisi prosenttia pienempi kuin muilla suomalaisnaisilla. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Ainakin
suurperheellisyyttä voi suositella lämpimästi kaikille suomalaisille äideille terveydellisestä
näkökulmasta. Suuri perhe lisää äidin terveyttä ja vähentää tilastollisesti kuolleisuutta. Katsauksen
johtopäätös oli, että raskauksien suurella määrällä on enemmän edullisia kuin haitallisia vaikutuksia
äitien terveyteen. Toisaalta yli kymmenen lasta synnyttäneillä äideillä kuolleisuus ei enää merkitsevästi
eronnut muista suomalaisnaisista. Syynä on ilmeisesti se, että ylipainon aiheuttamat terveydelliset
haitat tasaavat raskauksien aikaansaamat terveydelliset hyödyt. Tästä tutkimuskatsauksesta voimme
tehdä ainakin sen johtopäätöksen, että raskauksiin liittyvät terveydelliset pelot ovat yleisesti ottaen
aiheettomia.
Lisäksi vuonna 2017 valmistuneen tuoreen suomalaisen väitöskirjatyön mukaan
hormonaalisen ehkäisyn todettiin lisäävän naisten syöpäriskiä merkittävästi.91 Rintasyövän riski kohosi
laajassa yli 8000 rintasyöpään sairastuneen naisen ja noin 20 000 verrokin analyysissä 52 %
hormonikierukkaa käyttäneillä vaihdevuodet ohittaneilla naisilla verrattuna kuparikierukkaa
käyttäneisiin naisiin. Syynä eroon rintasyöpäriskissä ovat todennäköisesti hormonikierukan
verenkiertoon vapauttamat hormonit, joita kuparikierukassa taas ei ole. Muun hormonaalisen ehkäisyn
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käyttö lisäsi alle 50 vuotiailla naisilla rintasyöpäriskiä 32 %, kun sitä verrattiin naisiin, jotka eivät olleet
käyttäneet lainkaan hormonaalista ehkäisyä.
Myös kansainvälisissä aineistoissa on havaittu hormonaalisen ehkäisyn lisänneen
syöpäriskiä. Tapaus-verrokkitutkimuksissa on havaittu tilastollisesti merkitsevä yhteys hormonaalisen
ehkäisyn ja rintasyövän välillä.92 Hormonaalinen ehkäisy lisää myös esimerkiksi riskiä kohdunkaulan
syöpään, kun naisella on HPV kantajuus.93 Toisaalta esimerkiksi yhdistelmäehkäisyn käytön on todettu
pienentävän munasarjasyövän riskiä. Tosin munasarjasyöpä on huomattavasti rintasyöpää
harvinaisempi syöpä. Vuonna 2015 syöpärekisterin mukaan munasarjasyöpään sairastui Suomessa 436
naista, kun taas rintasyöpään sairastui samana vuonna 5161 naista. Rintasyöpä onkin Suomessa naisten
yleisin kuolinsyy. On arvioitu, että kansallisella tasolla synnytysten määrän väheneminen ja
ensisynnytysiän nousu ovat rintasyövän yleistymisen tärkeitä syitä.94 Rintasyöpä onkin yleistynyt
moninkertaisesti 50-luvulta – jolloin hormonaalinen ehkäisy tuli markkinoille – ja yleistyy yhä.
Hormonaalisen ehkäisyn aiheuttamat mielialaoireet ovat myös yleisesti tunnettuja.
Tutkimuksissa on löydetty yhteys hormonaalisen ehkäisyn ja sitä seuraavan ensimmäisen
masennusdiagnoosin ja masennuslääkityksen aloittamisen kanssa.95 Voidaan siis sanoa, että
hormonaalinen ehkäisy saattaa aiheuttaa masennusta. Lisäksi hormonaalinen ehkäisy yhdistyy myös
kohonneeseen itsemurhariskiin, kun
hormonaalisen ehkäisyn käyttäjien
itsemurhariskiä verrataan niihin naisiin,
jotka eivät käytä hormonaalista ehkäisyä.96
Itsemurhariski on suurimmillaan kaksi
kuukautta hormonaalisen ehkäisyn
aloittamisesta.
Mitä näistä
tutkimustuloksista olisi ajateltava? On
ensiksi sanottava, että suuren perheen
saaminen ei ole lääketieteellisesti sairaus,
jota tulisi ehkäistä kansanterveydellisistä
syistä, eikä terveysriski, kun huomioidaan
kaikki sen terveyteen vaikuttavat tekijät.
Raskaus ja synnyttäminen ovat osa naisen kehon luonnollista toimintaa, ja on lääketieteellisesti
ristiriitaista hoitaa tätä normaalia toimintaa kuin sairautta. Tämä näyttää lisäksi kääntyvän
terveydellisesti naista itseään vastaan useiden sairauksien riskin kohoamisen myötä.
Sen sijaan monen lapsen synnyttäminen lisää tutkitusti naisen terveyttä. Henkinen ja
fyysinen terveys ovat lisäksi hyvin kokonaisvaltaisia mittareita äidin hyvinvointiin. Voidaan yleisesti
ottaen sanoa, että naisen keho suuntautuu luonnostaan äitiyttä varten, ja jos nainen voi sovittaa tällaisen
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elämäntavan itseensä, hän näitä äitiyden lahjoja hoitaessaan usein myös voi parhaiten.97 Perheille ei
näytä ainakaan yleisesti ottaen tuovan lääketieteellisesi katsottuna terveyttä se, että lapsilukua
rajoitetaan ja lapsia ehkäistään, vaan pikemminkin päinvastoin.
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On tietenkin mahdollista, että kaikki naiset eivät koe kutsumuksekseen äitiyttä tai omakseen kehonsa normaalia toimintaa
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Luonnollinen perhesuunnittelu
Olen tähän mennessä käynyt avioliittoa ja perhettä läpi – voitaisiinko sanoa – ainoastaan valoisalta
puolelta. Olen kirjoittanut ehkäisyä vastaan pääasiassa niiden abortoivien vaikutusmekanismien takia,
mutta samalla olen hieman viitannut luomisjärjestykseen eli niin sanottuun luonnolliseen lakiin, jonka
näkökulmasta kirkossa on pidetty ehkäisyä Jumalan luomistyön, sekä Hänen oman rakkauden
olemuksensa vastaisena tekona. Ihmisen tulisi jumalankuvallisena olentona pyrkiä kirkastamaan myös
seksuaalisuudessaan Jumalan omaa itsensä antavaa olemusta. Lisäksi olen hieman viitannut rakkauden
lahjaluonteeseen, jota esimerkiksi paavi Johannes Paavali II käsittelee kirjoittaessaan
ruumiinteologiassaan keinotekoista ehkäisyä vastaan. Rakkaus on kokonainen lahja, joka annetaan
suurenmoisella ja intiimillä tavalla aviovuoteessa. Ehkäisy on lisäys tai pikemminkin vähennys
seksuaalisuuteen, minkä takia lahja ei ole enää kokonainen. Siitä puuttuu jotakin. Yhden lihan yhteys ei
ole täydellinen.
On seuraavaksi korkea aika esittää itsekriittinen ääni tai suoranainen vastalause itselleni.
Olenko kirjoittanut vain todellisuudelle vieraasta idealismista, jota kukaan ei pysty noudattamaan? Eikö
kirjastani voitaisi sanoa tähän asti: ”Kuvaat kyllä hienosti kiiltokuvamaista perhe- ja avioliittoihannetta,
mutta tule alas pilvilinnoista ihmisten elämän tasolle.” Olenko epärealistinen?
On totta, että tässä maailmassa ei useinkaan päästä ihanteisiin, mutta se ei mielestäni ole
niin iso ongelma kuin se, jos ei enää tunnisteta ihanteita, joita kohti pyrkiä. Pyhityksellä on yksi suunta,
sillä on vain yksi Jumala, mutta ongelma on, jos kirkko ei enää ilmaisisi, mikä tuo suunta on. En puhu
nyt siitä, miten seurakunnassa kohdataan epätäydellisyyttä ja rikkinäisyyttä. Ei Jeesuskaan lyönyt
lyötyä, vaan rohkaisi ja vahvisti. Juuri tämä onkin kirkon ja jokaisen kristityn tehtävä: rohkaista,
vahvistaa ja auttaa. Mutta rohkaista mihin? Nostaa mitä kohti? Ohjata mihin suuntaan? Juuri tästä
näkökulmasta kirkko on mielestäni kutsuttu opettamaan ihanteita. Vai kuka meistä voisi sanoa
Jeesuksen vuorisaarnasta, kun hän esimerkiksi opetti, ettei Jumala salli avioeroa: ”Ihan hyvä opetus,
mutta ei toimi tässä maailmassa. Olet idealisti.”
Kristinuskon ilosanoma on todellisesti vaikuttava, uudistava, puhdistava ja parantava
armo, jonka Jeesus ansaitsi ristillä meidän jokaisen hyväksi. Tämä tarkoittaa, että me kaikki voimme
saada anteeksi syntiemme syyllisyyden. Lisäksi me kaikki voimme saada uutta voimaa elääksemme
kohti ihanteita, kohti hyvyyttä, kohti täydellisyyttä ja kohti itsensä antavaa Kristuksen rakkautta.
Tämän suunnan tulisi olla selvillä, sillä tämä suunta johtaa Jumalan täydelliseen läsnäoloon taivaassa.
Jos Jumalan läsnäolo itsensä antavan rakkauden ja itsekkyydestä luopumisen muodossa olisivat meille
tässä ajassa ikäviä tavoitteita, kuinka voisimme kaivata taivaaseen, jossa meidän itsemme sijasta kaiken
keskipisteenä on yksin kolmiyhteinen Jumala? Jos taas sisimmässämme kasvaa sinapinsiemenen tavoin
Jumalan valtakunta, joka tunnistaa Jumalan läsnäolon itsensä antamisessa, uhrautuvassa rakkaudessa ja
kristillisessä kilvoituksessa, eikö taivas vasta tällöin näyttäydy meille valoisana paikkana?
Siirryn kuitenkin ihanteiden sijaan seuraavaksi pimeämmälle puolelle, elämän realismin
puolelle. Löydämme väsyneitä perheitä, isyyteen ja äitiyteen vielä kypsymättömiä nuoria, väsyneitä
äitejä, sairaita äitejä sekä sairaita isiä, avioeroja, pettämistä, itsekkyyttä ja rakkaudettomuutta. Elämä ei
aina mene kuten ihanteissa. Tällöin voisi herätä kysymys, eikö langenneessa maailmassa ehkäisyä voisi
nähdä joissakin olosuhteissa moraalisesti hyvänä tekona? Eikö ole äärimmäistä kovuutta ja
rakkaudettomuutta pitää ehkäisyä pahana tekona kaikissa tilanteissa?
Ymmärrän, että se tuntuu kovalta. Ja onhan se kovaa. Se on yhtä kovaa kuin sanoa
rakastuneille homoseksuaaleille, ettei heidän suhteensa ole Jumalan tahdon mukainen tai yhtä kovaa
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kuin sanoa, etteivät avioero ja uudelleen avioituminen ole Jumalan tahdon mukaisia, jos edellinen
aviopuoliso on yhä elossa. Haluaisin kuitenkin kysyä, jos ehkäisy on syntiä – siis itsessään hyvyyden
vastainen väärä teko olosuhteista riippumatta – niin eikö olisi vielä rakkaudettomampaa ja
sydämettömämpää antaa lupa siihen? Milloin synti voi johtaa johonkin hyvään?
Entä ne pienet ihmislapset, jotka ehkäisystä huolimatta voivat saada alkunsa, mutta sitten
ehkäisyn tähden menehtyä varhaisina elinpäivinään. Eikö heidän elämänsä vaarantaminen ole kovaa ja
rakkaudetonta? Kuka puhuu heidän puolestaan, jotka itse eivät voi sitä tehdä? Jos isä ja äiti eivät
puolusta heitä, eivätkä terveydenhuollon viran haltijat, kuka sitten?
Olemmeko umpikujassa? Pakkohan joissakin tilanteissa on voida välttää raskautta. Jos
äidille on tulossa esimerkiksi sellainen leikkaus, jota ei voida tehdä, jos hän olisi raskaana, pakkohan
raskautta on voida jotenkin välttää. Näitä tilanteita on mahdollista keksiä paljon muitakin. On siis
varmasti olemassa moraalisesti oikeutettuja tilanteita, joissa raskautta on järkevää siirtää jopa
pitkäksikin aikaa. Ihmiselämä on niin monella tavalla haavoittuvaa tässäkin asiassa.
Hyvä, eettisesti vastuullinen ja loppuun saakka elämän pyhyyttä kunnioittava ohje näihin
vaikeisiin tilanteisiin on mielestäni paavi Paavali VI:n kiertokirje Humanae vitae (v. 1968). Suosittelen
kaikkia perehtymään tuohon kirjeeseen. Kiertokirjeen ajatus on, että moraalisesti oikeutetuissa
tilanteissa on luvallista ja oikein välttää yhdyntöjä joko kokonaan tai jaksoittain. Humanae vitaen
intentio ei ole silti rohkaista aviopareja selibaattiin, vaan juuri luomisjärjestyksen mukaiseen
seksuaalisuuden lahjan käyttöön rakkaudessa, sekä avoimuuteen uudelle ihmiselämälle. Silti Humanae
vitae tunnistaa ihmiselämän haavoittuvuuden, ja pyrkii löytämään rakkaudellisen ja Jumalan tahdon
mukaisen ratkaisun näihin tilanteisiin. Humanae vitae on syvästi pastoraalinen kirje, joka ei kuitenkaan
suhteellista niitä seksuaalisuuden totuuksia, joista kirkko on pitänyt kiinni vuosituhannet.
Avioliitossa on siis mahdollista tulla eteen tilanne, kuten aviopuolison sairastuminen,
jossa seksuaalisuuden lahjaa ei voida vastuullisesti käyttää avoimena uudelle elämälle. Tällöin on
mahdollista elää selibaatissa tai jaksottaisessa pidättäytymisessä, vaikka nämä eivät olekaan avioliiton
varsinainen päämäärä. Kristittyinä saamme myös turvautua tällaisissa tilanteissa Jumalaan, joka lupaa
koettelemukset salliessaan valmistaa pääsyn niistä, jotta voimme ne kestää (1. Kor. 10:13). Jumala voi
siis antaa armonsa avun myös selibaattiin, jotta selviydymme siitä seksuaalisesti puhtaina ja voimme
nähdä sen positiivisesti kasvun ja pyhittymisen aikana.
Selibaatin puolesta puhuu vielä se, että se on ainoa täydellisen varma keino välttää
raskaaksi tulemista. On myös huomioitava, ettei selibaatti edes ole varsinainen ehkäisymenetelmä, sillä
siitä puuttuu yhdyntä, jossa ehkäistään. Jos uuden raskauden alkaminen olisi todella katastrofaalista, on
selibaatti ainoa todella vastuullinen tapa estää katastrofin tapahtuminen. Kaikki ehkäisymenetelmät
ottavat nimittäin pienen riskin, että raskaus voisi alkaa, ja näin ollen katastrofi tapahtua, sillä mikään
ehkäisymenetelmä ei ole täydellinen. Tätä riskiä ei ole selibaatissa.
Entä kuinka luotettava keino estää raskauden alkamista ovat niin sanotut varmat päivät?
Varmat päivät eroavat selibaatista siten, että varmoissa päivissä pidättäytyminen on jaksottaista ja
yhdynnät ajoitetaan naisen kuukautiskierron hedelmättömiin jaksoihin. Mikäli aviopari on motivoitunut
jaksottaiseen pidättäytymiseen, pienenee raskaaksi tulemisen todennäköisyys oleellisesti.
Ohjeenmukaisella käytöllä varmojen päivien Pearlin indeksi on 3–5 (Käypä hoito -suositus). Toisin
sanoen 3–5 naista sadasta tulee raskaaksi vuoden aikana, mikäli pariskunnat käyttävät motivoituneesti
ja tunnollisesti varmojen päivien metodia. Normaalisti noin 85 naista sadasta tulee raskaaksi vuoden
aikana ilman jaksottaista pidättäytymistä. Toisin sanoen raskauden todennäköisyys pienenee varmojen
päivien metodilla selvästi.
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Lisäksi jos varmojen päivien laskemiseen yhdistetään naisen aamulämpötilojen
mittaamiseen perustuva lämpötilametodi (Basal Body Temperature Method) tai kohdunkaulan liman
määrää ja laatua mittaava symptotermaalinen menetelmä (Sympto-Thermal Method), voidaan päästä
jopa 99 % varmuuteen raskauden välttämisessä.98 99 Jaksottainen pidättäytyminen ei toisin sanoen ole
yhtä tehokas keino välttää raskautta kuin selibaatti, mutta kuitenkin oikein käytettynä sangen luotettava
menetelmä, ja eräiden tutkimusten mukaan jopa samaa luokkaa kuin hormonaalinen ehkäisy, kuitenkin
ilman hormonaalisen ehkäisyn aiheuttamia haittoja ja alkioiden elämää tuhoavia vaikutuksia.
Selibaattia tai jaksottaista pidättäytymistä (varmoja päiviä) voidaan nimittää myös
luonnolliseksi perhesuunnitteluksi. Luonnollinen perhesuunnittelu eroaa monella tavalla
keinotekoisesta ehkäisystä. Jos tarkastelemme alkuun varsinaista tekoa, voimme sanoa, että
luonnollisessa perhesuunnittelussa seksuaalisessa yhdynnässä ei ole mitään lisäystä tai vähennystä. Se
on fysiologisesti avoin elämälle. Yhdyntä on luomisjärjestyksen mukainen ja itsessään oikea ja puhdas.
Yhdynnän ajankohta ei tee siitä väärää tai luomisjärjestyksen vastaista. Luonnollisessa
perhesuunnittelussa yhdynnän olemusta ei ole muutettu.
Keinotekoisessa ehkäisyssä on se ero, että siinä yhdyntä ei ole enää avoin elämälle.
Siihen on tehty tietoisesti jokin muutos tai vähennys. Yhdynnän olemusta on muutettu, jotta se olisi
hedelmätön. Yhdyntä ei enää edusta luomisjärjestyksen alkuperäistä tilaa ja tarkoitusta. Se on
olennaisella tavalla erilainen. Esimerkiksi keskeytetty yhdyntä ei ole luonnollista perhesuunnittelua,
vaan kuten sen nimestäkin voimme päätellä, se on pikemminkin keinotekoista ehkäisyä. Keskeytetty
yhdyntä on olemukseltaan erilainen teko kuin luomisjärjestyksen mukainen yhdyntä.
Luonnollisen perhesuunnittelun ja keinotekoisen ehkäisyn välillä on myös yhtäläisyys.
Tarkoitan samaa intentiota välttää raskauden alkamista. Tämä intentio voi olla joko oikea tai väärä.
Ainakaan se ei mielestäni automaattisesti ole aina väärä. Jos esimerkiksi halutaan välttää raskautta,
jotta voitaisiin elää itselle ja saavuttaa materiaalista rikkautta, on intentio todennäköisesti itsekäs ja
väärä. Jos sen sijaan esimerkiksi terveydellisten syiden takia koetaan tarpeelliseksi siirtää raskautta,
mutta halutaan jättää asia lopulta Jumalan käsiin, on intentio varmasti hurskas ja oikea.
Intention suhteen jokainen aviopari on kutsuttu itsetutkiskeluun ja luottamukseen Jumalaa
kohtaan. Tässä meitä auttaa varmasti Neitsyt Marian usko, joka heittäytyy Jumalan varaan lausuen:
”Tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan.” Usko on juuri ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy,
koska tämä näkymätön todellisuus on totta ja luotettavaa. Juuri itsestä luopumiseen – suoranaiseen
itsensä kadottamiseen – Jeesus seuraajiaan kutsuu. Näin ollen kutsu tutkiskella omia intentioitaan on
vakava kehotus tutkia sitä, onko Kristus jokaisella elämäni osa-alueella Herrani. Luotanko jokaisella
elämäni osa-alueella itseni Jumalan käsiin, vaikka tilanteeni vaikuttaisi jopa epätoivoiselta? Tähän
Kristus meitä kutsuu, kun hän kehottaa ottamaan ristimme ja seuraamaan Häntä (Luuk. 9:23). Hän
haluaa olla koko elämämme Herra. Tämä kutsuu meitä jättämään lopullisen lapsilukumme Jumalan
käsiin.
Luonnollisessa perhesuunnittelussa ja keinotekoisessa ehkäisyssä on myös toinen
yhdistävä asia: molemmista seuraa biologisia kuolemia. Itseasiassa näin on silloinkin, kun pyritään
saamaan lapsia. Jokainen kuolee joskus. Jokainen hedelmöittynyt munasolu ja syntynyt lapsi tarkoittaa
yhtä kuolemaa lisää maapallolla. Mitä enemmän on lapsia, sitä enemmän on kuolemia, kun aikaa
kuluu. Mitä enemmän hedelmöittyneitä munasoluja ja raskauksia, sitä suurempi on absoluuttisten
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kuolemien määrä. Lisääntymisestä seuraa välttämättä kuolemia, sillä kukaan ei elä ikuisesti. Kuolema
taas voi tapahtua joko muutaman hetken päästä hedelmöittymisestä esimerkiksi vaikean
kehitysvammaisuuden vuoksi, jolloin voi kehittyä vain tyhjä sikiöpussi, tai vasta pitkän elämän jälkeen
vanhuudessa.
Luonnollisessa perhesuunnittelussa kuolema, mikäli sellainen tapahtuu, on luonnollinen.
Mikäli jaksottaisesta pidättäytymisestä huolimatta tapahtuisi hedelmöittyminen ja tämä syntynyt alkio
ei pääsisi kiinnittymään kohtuun esimerkiksi spontaanin implantaatiohäiriön vuoksi, ei tämä ole
ihmisen toiminnan aiheuttamaa, eikä toivomaa. Sen sijaan yhdyntä on ollut loppuun asti elämän
puolella. Siinä on tapahtunut kaikki oikein. Siittiösolut ovat päässeet odottamaan mahdollista
munasolun vapautumista, vaikka tätä ei varsinaisesti toivottukaan. Lisäksi siemenneste on päässyt
toteuttamaan tehtäväänsä kohdun limakalvolla parantaen alkion kiinnittymisen mahdollisuutta kohdun
seinämään. Jos alkio syntyy ja kuolee varhain, on tämä tietenkin surullista, muttei siinä mielessä
ihmisen vastuulla, että se olisi voitu estää. Kyse on luonnollisesta kuolemasta.
Tilanne on vastaava, jos äidillä on jokin vakava perussairaus, joka lisää huomattavasti
keskenmenon tai implantaatiohäiriön riskiä. Tällöin voitaisiin esittää kysymys, onko tässä perheessä
oikein ja vastuullista yrittää lasta, jos tiedetään jo ennalta, että hänen riskinsä kuolla on sairauksien
takia suuri? Toki on tärkeää, että sairauksia pyritään hoitamaan, jos se on mahdollista, jotta raskauden
ennuste paranisi. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että sairauksien takia olisi vastuutonta yrittää lasta, sillä
vaikka inhimillisesti katsoen monet sairaudet näyttävätkin tekevän raskaaksi tulemisen jopa
mahdottomaksi, ei mikään sairaus ole silti este Jumalalle. Vaikka lisääntyminen siis aiheuttaisikin
lukuisia keskenmenoja, ovat näiden syyt luonnollisia. Ihminen ei ole niitä aiheuttanut tahallisesti, eikä
hän siksi ole niistä myöskään vastuussa. Sen sijaan hän on yrittänyt toimia elämän puolesta
luomisjärjestyksen mukaisen seksuaalisuuden käytöllä jättäen lopulta elämän ja kuoleman Jumalan
käsiin.
Ratkaiseva tekijä lisääntymisen ja ehkäisyn, sekä luonnollisen perhesuunnittelun ja
keinotekoisen ehkäisyn välillä ei ole varsinaisesti absoluuttinen kuolemien määrä. Jos se olisi
ratkaisevaa, olisi heteroseksuaalinen yhdyntä aina moraaliton teko, sillä mitä enemmän
hedelmöittyneitä munasoluja ja lapsia, sitä enemmän biologisia kuolemia. Sen sijaan ratkaisevaa on,
onko kuolema ihmisen aiheuttama vai luonnollinen. Onko keskenmeno luonnollinen vai aiheuttaako
ihminen sen tekemällä abortin? Onko implantaatiohäiriö luonnollinen vai aiheuttaako ihminen sen
syömällä lääkkeitä, jotka surkastuttavat kohdun limakalvoa? Jos ihminen toimii elämän puolesta, mutta
silti joku kuolee, on hän toiminut kuitenkin oikein. Jos hän toimii sen sijaan elämää vastaan aiheuttaen
viattoman ihmisen kuoleman, on hän toiminut väärin.
Luonnollisessa perhesuunnittelussa yhdyntä on elämän puolella. Sitä ei ole muutettu,
vaan se on kokonaisvaltaisesti suunnattu elämää kohti. Teko on siis oikein suuntautunut. Se toimii
hedelmöittymisen ja kohtuun kiinnittymisen puolesta. Tällaisenaan teko on hyvä ja oikea, se pitää
seksuaalisuuden lahjan kokonaisena, mutta käyttää itsehillintää siinä, miten yhdynnät ajoitetaan. Näin
se huomioi ne lainalaisuudet, jotka luonnossa ovat, ja sopeuttaa tekonsa näiden lainalaisuuksien
suhteen, muttei niitä vastaan. Luomisjärjestyksen harmoniaan ei tule säröä.
Keinotekoisessa ehkäisyssä taas ihminen muuttaa seksuaalisuuden olemusta lisäten tai
vähentäen siitä jotakin. Hän pyrkii muuttamaan seksuaalisen yhdynnän hedelmättömäksi. Tämä lisäys
tai vähennys on se ratkaiseva teko, josta ihminen kantaa vastuun. Intentio välttää raskautta voi sinänsä
olla oikeutettu monestakin syystä, mutta oikea päämäärä ei pyhitä keinoja. Vääryydellä ei saisi pyrkiä
hyvyyteen, vaan hyvään tulee pyrkiä hyvillä ja oikeilla keinoilla. Esimerkiksi lähimmäisestään
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valehtelua ei voida oikeuttaa sillä, että siitä voisi seurata itselle jotakin hyvää, kuten menestystä.
Menestys on sinänsä hyvä päämäärä, mutta valehtelu on väärin.
Tämän kirjan lääketieteellinen osuus ehkäisyn abortoivista vaikutuksista on käsitellyt
juuri sitä, mitä edellä kuvaamastani lisäyksestä tai vähennyksestä keinotekoisessa ehkäisyssä voi
seurata. Jos ihminen lisää yhdyntään kondomin tai vähentää seksuaalisuuden kokonaisuudesta
lääkkeellisesti lisääntymisen mahdollisuuden, ovat nämä sellaisia tekoja, joiden seurauksista hän kantaa
myös vastuun. Luonnollinen, elämänmyönteinen asioiden tila on muutettu ja tästä muutoksesta voi
seurata alkion menehtyminen. Siksi tämä teko on olemukseltaan elämän vastainen. Se sisältää jotakin
sellaista, mikä voi johtaa ihmiselämän päättymiseen.
Ehkäisyn kautta muutettu yhdyntä on tehty hedelmättömäksi ja vaaralliseksi
ihmisalkioille. Ensimmäinen elämänmyönteinen askel olisi purkaa ehkäisy: poistaa kierukka, jättää
pillerit ottamatta, luopua kondomeista. Tällöin yhdynnässä sekä siemenneste että siittiöt pääsisivät
toteuttamaan tärkeitä tehtäviään, vaikkei hedelmöittymistä lopulta tapahtuisikaan. Myös kohdun
limakalvo pääsisi elpymään. Nämä olisivat positiivisia elämänmyönteisiä seurauksia mahdollisen
alkion kannalta. Jos näiden jälkeen
tarvitsisi välttää raskautta
elämänmyönteisistä ja moraalisesti
oikeista syistä esimerkiksi äidin
terveyden takia, olisi luonnollinen
perhesuunnittelu vaihtoehto, joka toimii
elämän puolesta Jumalan luomien
ruumiillisten lainalaisuuksien sisällä, ei
niitä vastaan.
Mutta onko itsehillintä
mahdollista? Voiko selibaatti rakentaa
avioliittoa? Äkkiseltään selibaatti voi
tuntua nykyisen
seksuaalivallankumouksen ajan
ihmisestä lähinnä vitsiltä. Esimerkiksi
kirkossa on kuitenkin läpi koko sen
kaksituhatvuotisen historian suhtauduttu selibaattiin eri tavalla. Katolisessa kirkoissa monet ovat
eläneet ja elävät yhä tänä päivänä selibaatissa. Tarkoitan esimerkiksi pappeja, munkkeja ja nunnia.
Selibaatin voi valita elämäntavakseen myös erilaisissa sääntökunnissa tai esimerkiksi Opus Deissä.
Kirkossa on aina arvostettu selibaattia. Esimerkiksi Jeesus ja Paavali olivat naimattomia eläen
askeesissa ja köyhyydessä muiden hyväksi. Kristinuskoon kuuluu itsensä kieltäminen muun muassa
selibaatin kautta, jos tämä palvelee uskoutumista yksin Kristukselle ja palvelualttiudelle muita ihmisiä
varten. Jos itsekkyyttä ei opita hillitsemään ja ajattelemaan toista, avioliitto ei voi kestää. Eräiden
kyselyiden mukaan monet pariskunnat sanovat myös luonnollisen perhesuunnittelun parantaneen
suhdetta ja esimerkiksi lisänneen rakastelukertoja.100 ”Kielletyt päivät” tai pidemmät selibaatin
ajanjaksot opettavat huomioimaan aviopuolisoa muilla tavoilla ja ovat eräänlaista esileikkiä, kuten
seurusteluaikoina, ja ”sallitut päivät” ovat kuin uusi kuherruskuukausi.
Seksuaalisen itsehillinnän opettelu on siis tärkeää aviopuolison huomioimista. On myös
tärkeää, että seksuaalisuus on avioliitossa aina vapaaehtoista, kuten olen edellä kirjoittanut. Erilaiset
100
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sairaudet, väsymys ja vaikea perhetilanne eivät yleensä ole muutenkaan otollinen ilmapiiri aviolliselle
yhdyselämälle. Varmasti tämä motivoi niin puolisonsa huomioimiseen muilla tavoilla kuin
pidättäytymiseen aviollisesta yhdyselämästä. Oman seksuaalisuuden hallitseminen on tärkeä osa
aviopuolison rakastamista. Se antaa viestin siitä, että aviosuhde on pelkkää seksuaalisuutta paljon
kokonaisvaltaisempi rakkaussuhde. Se antaa viestin, että aviopuolisoa rakastetaan, vaikkei hän olisi
aina kykenevä tai halukas seksuaaliseen yhdyselämään. Se antaa myös viestin, että aviopuoliso on
kokonaisvaltaisesti subjekti, jota arvostetaan, eikä objekti – minun tahtoni ja nautinnonhaluni
toteuttamisen väline.
Jos omaa seksuaalisuuttaan ei opita hallitsemaan, pahimmillaan itsehillinnän puute alkaa
rikkoa vähä vähältä koko avioliittoa. Pornografia on yksi varsin yleinen avioliittoyhteyttä heikentävä
tekijä. Se aiheuttaa mustasukkaisuutta ja seksuaalista kyvyttömyyttä oman puolison kanssa. Se
aiheuttaa myös alitajuisen pelon siitä, ajatteleeko puoliso enemmän virtuaalista photoshopattua
rakastajaa, kun hän on seksuaalisessa yhteydessä oman puolisonsa kanssa. Pornografia onkin
uskottomuutta. Se on oman aviopuolison
pettämistä ja sellaisen katseen vaalimista, jota
Jeesus nimitti aviorikokseksi. Avioliittoja on
kariutunut pornografiariippuvuuden vuoksi.
Tämä on ymmärrettävää, mutta surullista.
Toinen avioliiton vihollinen on
uskottomuus. Alkoholi, pikkujoulut ja
seikkailun hakeminen kuluneeseen arkeen ovat
monelle houkutus. Samaan aikaan
yhteiskuntamme ideologiset virtaukset
ihannoivat vapaata seksuaalisuutta yli
avioliitto- ja sukupuolirajojen. Vieläpä joku voi
kertoa, että kolmas henkilö voi piristää
parisuhdetta. Yhteiskuntamme tarjoaa tienä
onneen sellaisia ihanteita, mitkä eivät nouse siitä maailmankuvasta, jossa ihminen voi löytää
jumalankuvallisena olentona onnensa vain Jumalasta. Tämän seurauksena on rikkinäisyyttä, sillä
yhteiskuntamme tarjoamat ihanteet eivät ole useinkaan totta.
Pornografian ja pettämisen ongelma ei ole siinä, etteivätkö ne kykenisi antamaan
kokemuksia ja nautintoa. Sen sijaan niiden ongelma on pikemminkin siinä, etteivät ne kykene
antamaan sisäistä rauhaa ja onnea. Tämä johtuu siitä, etteivät ne ole totta. Ihminen on luotu ja
tarkoitettu jotakin muuta ja kestävämpää varten. Pornografian ja pettämisen ongelma on, etteivät ne
lopulta sittenkään anna tarpeeksi, vaikka ne lupaavat suuria. Ne eivät sammuta elämänjanoa. Ihminen
on luotu jotakin suurempaa varten. Ihmistä ei ole luotu ohimeneviä rakastajia varten, vaan jotakin vielä
parempaa ja arvokkaampaa varten, nimittäin yhtä elinikäistä avioliittoa varten. Jos ymmärrämme
rakkauden Kristuksen uhrin kautta itsensä antamiseksi lähimmäisensä edestä jopa kuolemaan asti,
ymmärrämme kuinka kaukana rakastajat ovat tästä todellisesta rakkaudesta. Todellinen rakkaus ei etsi
omaa, vaan lähimmäisensä parasta.
Seksuaalisuuden hallitseminen on siis hyvä, tärkeä ja avioliittoyhteyttä vaaliva hyve. Sen
opettelu on myös osa pyhitystä, sillä mikäpä voisi olla pyhempi ja kauniimpi päämäärä kuin pitkä ja
onnellinen avioliitto ja tätä kohti pyrkiminen. Se mikä on todella kaunista ja mihin photoshop ei yllä,
ovat vanhainkodissa käsikynkkää kulkevat vanhukset, jotka ovat jakaneet koko elämänsä toistensa
kanssa.
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Luonnollinen perhesuunnittelu moraalisesti oikeutetuissa tilanteissa ja itsehillinnän
opetteleminen ovat osa sellaisen rakastamisen opettelua, jossa kunnioitetaan Jumalan luoman
luomisjärjestyksen eheyttä ja rakastamisen kokonaisvaltaista lahjaluonnetta. Samalla voidaan
huomioida ihmiselämän rikkonaisuus ja haavoittuvuus kuitenkaan luopumatta pyhityksestä ja
kristillisten ihanteiden tavoittelusta. Lopulta maailma ei pelastu luopumalla kristillisistä ihanteista,
vaikka ne ovatkin usein vaikeita tai niiden tavoittelussa tapahtuisi virheitä. Vain Kristus voi tuoda
valoa ja suolaa maailmamme pimeyteen ja suolattomuuteen, kun toteutamme Hänen tahtoaan. Jos
emme luovu ihanteista silloinkaan, kun se on meille vaikeaa ja tuottaa kärsimystä, toimimme maailman
pelastumisen puolesta. Vain Jumalan hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus, siis ne ihanteet, joita
kristityt ovat kutsuttuja tuomaan heitä ympäröivään maailmaan, voivat pelastaa tämän maailman
pahuudelta ja itsekkyydeltä.
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Kysymyksiä ja vastauksia:
Kysymys 1: ”Voidaanko kuitenkin ajatella myös niin, että elämä alkaisi siitä, kun alkio kiinnittyy
kohdun limakalvoon (implantaatio), eikä vielä siitä, kun siittiö hedelmöittää munasolun ja alkio
muodostuu? Entä saako hormonaalista ehkäisyä käyttää sillä perusteella, että kaikki hedelmöittyneet
munasolut eivät luonnollisissakaan olosuhteissa saavuta aikuisuutta?”
Vastaus: Vaikka kysymys elämän alusta ei ole yksistään biologinen vaan filosofinen, jo
biologia antaa mielestäni vahvat perusteet varjella hedelmöittynyttä munasolua ihmisenä, jolla tulee
olla ihmisarvo ja oikeus kasvaa kohti aikuisuutta, jos Jumala niin siunaa. Jokainen meistä on kerran
ollut pieni ja hento hedelmöittynyt munasolu. Tuossa yhdessä solussa on ollut kaikki se tieto, joka on
tarvittu meidän kasvamiseemme ja kehittymiseemme kohti aikuisuutta. Olemme jo hedelmöittyneestä
munasolusta lähtien olleet biologisesti elollisia olentoja! Siksi meidän ei tulisi keskeyttää tai tuhota
mitään sellaista, josta voisi joskus kehittyä Jumalan siunaamana jotakin sellaista kuin sinä ja minä nyt.
Emmehän me paina kaasua, jos hämärällä tiellä ajaessamme vastassamme näkyy ihmisen muotoinen
hahmo, joka saattaa olla ihminen. Kaasun sijaan jarrutamme, koska tuo hahmo saattaa olla ihminen.
Samalla periaatteella meidän tulisi minusta toimia myös alkioiden suhteen.
On huomattava, että
siittiösolu ja munasolu eivät ole vielä
yksinään ihmisiä. Yksinään niistä ei
kasva ja kehity ihmistä. Ihminen syntyy
vain miehen ja naisen sukusolujen
yhtymisestä. Uuden ihmisen syntymiseen
tarvitaan siis aina mies ja nainen. Siksi ei
voida sanoa, että jokainen menetetty
sukusolu olisi samalla menetetty
ihmissielu. Sen sijaan voidaan sanoa, että
jokainen menetetty hedelmöittynyt
munasolu on samalla menetetty
ihmissielu. Kysymys ei ole tällöin menetetystä ihmisen potentiaalista, vaan konkreettisesti menetetystä
ihmisestä, jolla on materiaalista koostuva ruumis sekä materiaaliton sielu.
On myös kysyttävä, millä tavalla alkio muuttuisi ihmiseksi, jos hän ei olisi vielä ihminen
ennen kiinnittymistään kohdun limakalvoon, mutta kiinnittyessään kohtuun hänestä tulisi ihminen?
Miten hänen ihmisarvonsa muuttuu, kun hän kiinnittyy kohdun limakalvoon? Selitykset ovat
nähdäkseni heikolla jäällä.
Se, että alkio kiinnittyy kohtuun saadakseen muun muassa happea ja ravinteita kasvuaan
varten, ei muuta alkiota olemukseltaan toiseksi. Kyseessä on edelleen sama alkio – siis sama
ihmisyksilö – kuin ennen kiinnittymistään kohtuun. On sanottu, että kiinnittyessään kohtuun toinen
ihminen tunnistaa alkion. Ennen tätä tapahtumaa emme tienneet alkion olemassaolosta. Ihmisyyden
kriteeriksi asetetaan tällöin vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa, mikä tulee todeksi alkion kohdalla,
kun hän kiinnittyy kohdun limakalvoon. Ihmisarvon kriteerinä vuorovaikutuksellisuus on kuitenkin
ontuva kriteeri. Vuorovaikutus on pikemminkin yksi ihmisyyden ominaisuus, mutta ihmisarvon
kriteeriksi se on liian suhteellinen. Loogisesti siitä seuraisi esimerkiksi se, ettei erakoilla olisi enää
ihmisarvoa, jos he eivät ole sosiaalisesti vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa.
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Toki implantaatio on alkionkehityksessä kriittinen vaihe sikäli, että ilman kiinnittymistä
kohtuun alkionkehitys ei voi jatkua. Embryologia eli alkionkehitysoppi tuntee kuitenkin implantaation
lisäksi lukuisia muitakin kriittisiä kehitysvaiheita, joiden täytyy onnistua, jotta alkionkehitys kohti
aikuisuutta voisi jatkua. Jos sidomme alkion ihmisarvon näihin kehitysvaiheisiin, olemme pettävällä
jäällä. Tällöin alkion ihmisarvo on suhteellinen, ei absoluuttinen. Se tarkoittaa, että se on totta vain, jos
hän on riittävän kehittynyt, mutta kuka loppujen lopuksi määrää, mikä kehitysaste riittää ihmisarvon
alkamiseksi?
Tällä samalla pettävällä jäällä ovat kaikki ne inhimillisesti vetoavat perustelut
eutanasialle, jossa ihmisen surmaaminen yritetään saada näyttämään kauniilta ja oikeutetulta teolta
tekemällä ihmiselämän arvosta suhteellista. Siksi yritys määrittää elämä alkamaan implantaatiosta on
mielestäni yritys oikeuttaa kaikki ne murheelliset kuolemaan johtavat teot, joita ihminen on langennut
harjoittamaan elämän pyhyyttä ja koskemattomuutta vastaan esimerkiksi hormonaalista ehkäisyä
käyttämällä.
Meitä on käsketty vaalimaan, rakastamaan ja kunnioittamaan Jumalan luomaa elämää ja
pitämään Hänen luomistyönsä pyhänä ja koskemattomana. Raamatun valossa hedelmöittyneiden
munasolujen altistaminen ehdoin tahdoin hengenvaaraan omilla valinnoillaan on elämän pyhyyden
vastainen teko. Tämä on verrannollinen tilanteeseen, jossa ajamme autolla ja suojatietä on ylittämässä
pieni lapsi. Jos tiedämme, että meillä on 95 % mahdollisuus ehtiä ylittää suojatie ennen lasta, mutta 5
% mahdollisuus törmätä tuohon lapseen, kuka meistä painaisi kaasua ja yrittäisi? Toivon ettei kukaan.
Entä jos meillä on kiire linnanjuhliin tai synnytykseen? Muuttuuko riski vähemmän pahaksi hyvän
päämäärän takia? En usko. Sama pätee kohdunsisäiseen ihmiselämään.
Lisäksi mielenkiintoinen yksityiskohta hedelmöittyminen -termin uudelleenmäärittelystä
avaa ehkäisyn etiikkaan liittyvää keskustelua tieteen sisällä. EPM:n (Eternal Perspective Ministries)
johtaja Randy Alcornin mukaan ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) muutti
tarkoitushakuisesti ehkäisy-termin määritelmää vuonna 1976 siten, että ehkäisy (eng. contraception eli
contradicted conception, suom. estetty hedelmöittyminen) tarkoittaakin menetelmää, joka estää
hedelmöittymistä ja alkion kiinnittymistä kohtuun, eikä vain yksinomaan hedelmöittymistä.101
Aiemmin ehkäisy käsitettiin nimensä mukaisesti menetelmäksi, joka estää vain hedelmöittymistä (siitä
eng. termi contraception, suom. estetty hedelmöittyminen).
Syy termin uudelleenmäärittelyyn oli ilmeinen, sillä hormonaalinen ehkäisy ei
todellisuudessa toiminut vain hedelmöittymistä ehkäisevästi, vaan sillä on myös hedelmöittymisen
jälkeisiä vaikutuksia (postfertilization effects). Tämä edellytti väistämättä myös hedelmöittyminentermin (eng. conception) uudelleenmäärittelyä, sillä aiempi termi ei enää vastannut uutta todellisuutta:
jos eettisesti hyväksyttäviä ehkäisymenetelmiä ovat vain ne menetelmät, jotka estävät vain
hedelmöittymistä, niin hedelmöittymisen määritelmää on venytettävä, jotta myös alkion implantaatiota
joskus estävät hormonaaliset ehkäisymenetelmät voisivat olla eettisesti hyväksyttyjä. Sen tähden
hedelmöittyminen (eng. conception) määriteltiin Alcornin mukaan uudelleen tästä terminologisesta
muutoksesta käsin prosessiksi, joka on valmis vasta, kun alkio on kiinnittynyt kohtuun.102 Tällä
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muutoksella tehtiin mahdolliseksi se, että edelleen voitiin olla sitä mieltä, että elämä alkaa
hedelmöittymisestä, ja että hormonaalinen ehkäisy estää vain hedelmöittymistä, sillä
hedelmöittymisellä voitiin tarkoittaa nyt eri asioita. Mikäli Randy Alcornin kertoma tieto pitää
paikkansa, on tieteessä saatu näin semanttisin muutoksin muutettua epäeettinen todellisuus eettisesti
hyväksyttäväksi. En kuitenkaan tiedä, voiko tällaista pitää muuna kuin hämäyksenä.
Lopuksi on totta ja kovin murheellista, että kohdun sisällä tapahtuu keskenmenoja ja
kaikki hedelmöittyneet munasolut eivät saavuta aikuisuutta, vaan jopa 20–50 % hedelmöittyneistä
munasoluista menehtyy luonnollisissakin olosuhteissa kohdussa. Kaikkia mahdollisia syitä
keskenmenoille on vaikea tuntea tai kokonaan välttää. Usein syy keskenmenoon on varhainen alkion
kehityshäiriö, jossa alkion kehitys pysähtyy ja kyse on niin sanotusti tuulimunaraskaudesta.
Tällöinkään emme voi sanoa, etteikö ihmistä olisi alun perinkään ollut olemassa ennen kehityshäiriötä,
vaan meidän tulisi pikemminkin sanoa, että hänen kehityksensä pysähtyi. Jos lapsi sairastuu
leukemiaan ja menehtyy ehtimättä kasvaa aikuiseksi tai keski-ikäinen saa sydämen pysäyttävän
sydäninfarktin ehtimättä ikääntyä vanhukseksi, emmehän tällöinkään ajattele, ettei alun perinkään
ihmistä ollut olemassa. Vaikka ihminen kuolisi varhain, ei se tarkoita, ettei ihmistä alun perinkään ollut
olemassa.
Olisi lisäksi kestämätöntä käyttää luonnollista kuolemaa perusteena sille, että voisimme
luvan kanssa altistaa hedelmöittyneitä munasoluja menehtymisvaaraan käyttämällä jatkuvasti ja ehdoin
tahdoin jotakin hormonaalista ehkäisyä, koskapa alkioita tuhoutuu muutenkin. Samalla logiikalla
voisimme – anteeksi kärjistävä ilmaisu – surmata kenet tahansa, koska kuolema on kuitenkin joskus
meidän kaikkien osana. Tärkeää on kuitenkin erottaa toisistaan luonnollinen ja epäluonnollinen
kuolema. Ihminen ei ole vastuussa luonnollisesta kuolemasta, mutta siitä hän on vastuussa, jos hän
aiheuttaa toisen ihmisen kuoleman tai ei yritä estää toisen ihmisen kuolemaa, jos hänellä olisi siihen
mahdollisuus.
Vastauksena kysymykseen: Alkio on jo noin viikon vanha kiinnittyessään kohdun
limakalvoon, eikä meillä ole loogisesti syytä väheksyä hänen ihmisarvoaan. Hänessä on alkanut
kehittyä ja organisoitua pyhä ihmiselämä, mikä on yksin Jumalan työtä. Meillä ei ole lupaa eikä
oikeutta keskeyttää sitä työtä, minkä Jumala on aloittanut, käyttämällä lääkkeitä, jotka surkastuttavat
kohdun limakalvoa ja heikentävät alkionkehityksen onnistumisen mahdollisuutta. Siksi hormonaalista
ehkäisyä ei minusta tule käyttää.
Kysymys 2: ”Hormonaalista ehkäisyä määrätään myös endometrioosin aiheuttamiin voimakkaisiin
kuukautiskipuihin, eikä siis aina pelkkään ehkäisyyn. Voiko hormonaalista ehkäisyä käyttää, jos hoidon
syynä on esimerkiksi endometrioosikipujen hoito?”
Vastaus: Alkuun haluan sanoa, että jos oireet ovat hyvin hankalat, ja nainen elää
selibaatissa (hän on esimerkiksi nunna), en näe estettä käyttää hoitona myös hormonaalisia
ehkäisyvalmisteita. Esimerkiksi yhdistelmäehkäisy estää endometrioosin kasvua eli proliferaatiota ja on
siksi hyvä hoitokeino endometrioosiin. Tosin kyseinen lääke lisää myös hieman syöpäriskiä ja
veritulppariskiä, mitkä tulee ottaa hoidon valinnassa huomioon.
Jos nainen elää parisuhteessa tai hänellä on yhdyntöjä, tilanne on sikäli erilainen, että
raskauden alkaminen on mahdollista. Tällöin naisen parhaassa mahdollisessa hoidossa tulisi
huomioida, ettemme loukkaa tai ota riskejä uuden ihmiselämän suhteen, mikäli sikiäminen tapahtuu.
määrittelyyn. Hedelmöittyminen-termin laajentaminen ei nouse tästä täsmällisyyden periaatteesta, sillä siinä samasta asiasta
voidaan puhua täsmälleen samoilla termeillä tarkoittaen kuitenkin eri asioita.
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Hoidamme siis yhtä aikaa sekä naista että mahdollista pientä ihmislasta. Kumpaankin tulee suhtautua
arvostavasti ja kunnioittavasti. Kummankin elämän varjelu ja hyvä hoito määräävät sen, mitä hoitoja
voimme käyttää. Tällöin en käyttäisi hoidossa hormonaalisia ehkäisyvalmisteita, jotka voivat olla
pienen ihmiselämän kannalta tuhoisia, vaan ehdottaisin seuraavaa.
Ensiksi pitäisi minusta huomioida, että endometrioosin hyvä hoito olisi itse raskaus
tai oikeastaan useammat raskaudet, mikäli endometrioosi ei ole niin vaikea, että se aiheuttaisi
hedelmättömyyttä. Raskaus tuo lepoa kuukautiskierrosta ja -vuodoista. Kuukautisvuodot taas
pahentavat endometrioosia. Usein myös kuukautiskivut lievittyvät ensimmäisen raskauden jälkeen ja
raskauden aikana endometrioosikipuja ei useinkaan ole. Endometrioosin hyvä ja luonnollinen hoito on
siis sallia raskaaksi tuleminen niin usein kuin mahdollista. Raskaus on suoja endometrioosia vastaan
ja estää sen pahenemista.
Aina raskaus ei ole kuitenkaan mahdollista ja silloin endometrioosin hoidossa tehokkaita
ovat esimerkiksi tulehduskipulääkkeet (NSAID), jotka vaikuttavat endometrioosikipuun itseasiassa
hyvin täsmällisesti, sillä endometrioosikipu on prostaglandiinivälitteistä ja tulehduskipulääkkeet estävät
endometrium-kudoksen prostaglandiinisynteesiä ja sitä kautta vähentävät kipua. Myös leikkaushoidot
ovat mahdollisia, ja voivat parantaa esimerkiksi hedelmällisyyttä. Hormonaalinen ehkäisy ei ole siis
ainoa tapa hoitaa endometrioosia.
Kysymys 3: ”Miksi lääketieteen tuottamaa tietoa ei saisi hyödyntää perhekoon suunnittelussa, jos
lääketiedettä saa kuitenkin hyödyntää esimerkiksi sairauksien hoidossa vaikuttaen näin niiden
luonnolliseen kulkuun? Miksi esimerkiksi syöpäsairautta ei tarvitse jättää yksin Jumalan käsiin antaen
tapahtua sen mikä luonnostaan tapahtuisi, vaan sitä on lupa hoitaa, mutta lapsiluvun suunnitteluun ei
olisi lupaa puuttua lääketieteellisesti?
Vastaus: Olennaista on mielestäni se, toimitaanko kuuliaisina Jumalan tahdolle. Jumala
on antanut ihmisille paljon mahdollisuuksia, vapautta ja viisautta lääketieteessä ja luonnontieteessä,
jotta niitä käytettäisiin Hänen tahtonsa mukaan tuoden kunniaa Jumalalle. Sairauksien hoitaminen on
oikein ja Jumalan hyvän tahdon mukaista, koska tällöin pyritään suojelemaan ja varjelemaan
ihmiselämää, johon Jumalan lakikin ohjaa. Sairauksien hoitaminen ei edesauta kuolemaa, vaan elämää.
Siinä ihmiselämään vaikutetaan positiivisesti. Tämän takia on oikein hoitaa sairauksia, vaikka on totta,
että sairauksiemme suurin ylilääkäri on Jumala itse. Saamme siis rukouksessa jäädä sairauksinemme
Jumalan käsiin ja käyttää lääketieteellistä tietoa elämän varjelemiseksi niin hyvin kuin taidamme.
Samaa ei voida sanoa lääketieteellisen tiedon hyödyntämisestä esimerkiksi raskauden
ehkäisemiseen, koska Jumala on asettanut avioliittoon ihmiselämän syntymiseen tähtäävän järjestyksen
ja lausunut: ”Olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa.” Lisäksi Jumala on kieltänyt
ihmiselämän surmaamisen. Ehkäisy ei ole siksi Jumalan tahdon mukaista lääketieteen käyttöä, kuten
sairaanhoito on, vaan ihmisruumiin terveiden ja normaalien toimintojen muokkaamista, jotta ne eivät
voisi toimia enää luonnollisella tavalla. Ehkäisyssä ei toimita Jumalan asettaman järjestyksen mukaan,
vaan vastustetaan sitä.
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Kysymys 4: ”Imetys vaikuttaa äidin elimistössä samoin kuin
hormonaalinen ehkäisy. Jos hormonaalista ehkäisyä ei saisi
käyttää, niin saako äiti imettää lasta, sillä sekin ehkäisee
raskautta?”
Vastaus: Imetys ja hormonaalinen ehkäisy ovat
lääketieteellisesti katsoen eri asioita, eikä niitä voi rinnastaa
toisiaan vastaaviksi tiloiksi elimistössä. On lääketieteellisesti
yhtä virheellistä pitää imetyksen ja hormonaalisen ehkäisyn
aikaansaamia hormonaalisia tiloja elimistössä toisiaan
vastaavina kuin rinnastaa kehonrakennuksessa käytettyjen
steroidien vaikutus pojan luonnolliseen testosteronituotantoon.
Imetys stimuloi äidin omia umpirauhasia
erittämään äidin omia luonnollisia hormoneja, kuten
prolaktiinia, mitkä saavat aikaan maidontuotannon ja myös
estävät ovulaatiota ja näin uutta raskautta. Jumala on luonut
äidille rinnat, jotta äiti voisi imettää lapsiaan. Tämä on
pääteltävissä luomakuntaa ja sen hyvää järjestystä seuraamalla
eikä vaadi muita perusteluja. Imettäminen taas on tärkeää
vastasyntyneen ravitsemuksen ja kiintymyssuhteen
muodostumisen kannalta. Imettäminen on siis hyvää,
luonnollista ja Jumalan suunnittelemaa. Jumala viisaus
kätkeytyy varmasti myös siihen, että imettäminen estää ovulaatiota ja näin uuden raskauden alkamista
heti synnyttämisen jälkeen, jotta äiti ja isä voisivat ensisijaisesti keskittyä vastasyntyneen hoitamiseen.
Imettäminen ei siis ole ehkäisykeino, vaan Jumalan luomistyön lahja äitilapsi -suhteelle,
ja vaikka sitä yrittäisikin käyttää ehkäisykeinona, se käy hyvin epäluotettavaksi, kun imetettävä kasvaa
ja imetystiheys harvenee. On luonnollista, että lapsi kasvaessaan alkaa tarvita myös muuta ravintoa
äidinmaidon lisäksi ja että äidinmaidon merkitys lapselle vähenee. Näin äidin maidontuotanto laskee
imetyksen harvennuttua ja jäädessä kokonaan pois. Näin äidin hedelmällisyys palautuu luonnollisesti
imetyksen loputtua.
Hormonaalinen ehkäisy taas sisältää synteettisesti valmistettuja hormoneja, jotka eivät
vastaa biologisilta vaikutuksiltaan luonnollisia ”sukulaishormonejaan”. Käyttäessään hormonaalisia
ehkäisyvalmisteita kyse ei siis ole samasta asiasta kuin naisen luonnollinen hormonaalinen tilanne
imetyksen aikana. Lisäksi imetys on täysin luomisjärjestyksen mukaista, kun taas ehkäisyn käyttö on
Jumalan asettamaan luomisjärjestykseen puuttumista ja sen muokkaamista. Siksi imettäminen on hyvää
ja oikein, vaikka se ainakin alkuun estää hedelmöittymistä, ja uuden raskauden alkamista.
Kysymys 5: ”Jos etiikkaa tehdään siitä lähtökohdasta, että kaikkea pitää välttää, mikä mahdollisesti
voisi vahingoittaa ihmiselämää, eikö tästä seuraa ylilyöntejä, kuten esimerkiksi, että ylipaino olisi
syntiä, koska ylipaino on terveydelle haitallista ja lisää esimerkiksi keskenmenon riskiä? Eikö myös
yksityisautoilua tulisi vastustaa, koska se lisää ilmansaasteita, jotka vaikuttavat haitallisesti terveyteen
ja lisäävät sairastuvuuden myötä myös kansallista kuolleisuutta?”
Vastaus: Tämä kysymys on erittäin tärkeä ja ajattelen, että tavoitan kysyjän huolen.
Myönnän kyllä ylilyöntien mahdollisuuden. Ajattelen kuitenkin, että jos voimme tuntea varmasti
joitakin tekijöitä, jotka ovat suurella varmuudella terveydelle haitallisia, eikö meidän, mikäli se meistä
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riippuu ja on meille mahdollista, tulisi välttää näitä tekijöitä. Luomakunnan ja oman terveyden
vastuulliseen hoitamiseen kuuluu niiden tekijöiden minimoiminen, jotka ovat selvästi haitallisia
terveyden kannalta. Siitä, että kaikkien terveydelle haitallisten tekijöiden tunteminen ja minimoiminen
ei ole mahdollista, ei seuraa, etteikö meidän tarvitsisi välittää terveydellisistä riskeistä lainkaan. Emme
kristittyinä voi tahallamme ottaa elämälle vaarallisia riskejä tai myrkyttää luontoa väittäen samalla, että
se olisi vastuullista luomakunnan hoitamista ja moraalisesti oikein.
Toisaalta hormonaalisen ehkäisyn käyttäminen ja esimerkiksi kondomin käyttäminen ovat
tahdonalaista ja tietoista toimintaa, eikä niihin yleensä liity riippuvuutta. Ihminen voi halutessaan jättää
nämä myös tekemättä ja pyrkiä elämään esimerkiksi selibaatissa, jos raskauden alkaminen olisi
katastrofaalista. Sen sijaan esimerkiksi tupakasta voi olla vaikeampaa päästä eroon tai ylipainoa
vähentää laihduttamalla. Kukaan ei ymmärtääkseni myöskään tupakoi tai ole ylipainoinen, koska
haluaisi vahingoittaa omaa elämäänsä tai muita. Sen sijaan nämä ovat langenneen ihmispersoonan
heikkoudesta johtuvia riippuvuuksia ja sairauksia, joita vastaan tulee taistella, vaikka se ei ole aina
helppoa tai inhimillisesti katsoen edes mahdollista. Sen sijaan hormonaalisen ehkäisypillerin ottamatta
jättäminen tai kondomin käyttämättä jättäminen ovat tekoja, jotka voimme ehkä helpommin jättää
tekemättä. Tällöin näiden tekojen moraalinen vastuu on suurempi.
Lisäksi ihmispersoonan kuolema on aina pahin mahdollinen lopputulos, jota emme
kukaan toivo. Ihmishenki painaa vaakakupissa äärettömän paljon. Jos tunnemme tekijöitä, jotka ainakin
joskus voivat vaikuttaa ihmishengen menettämiseen, näitä tekijöitä tulee välttää viimeiseen asti, jos se
vain on mahdollista ja voimme sen tehdä. Ihmishenki on vaakakupissa äärettömän pyhä ja arvokas.
Näin ollen esimerkiksi hormonaalista ehkäisyä tai kondomin käyttöä, jotka voivat ainakin joskus
myötävaikuttaa ihmishengen menehtymiseen, tulee minusta välttää viimeiseen asti, vaikka tämä
todennäköisyys olisi pieni ja tämä välttäminen olisi vaikeaa.
Hormonaalista ehkäisyä ei useinkaan puolusteta kiistämällä sen hedelmöittymisen
jälkeisiä alkioita tuhoavia vaikutuksia. Sen sijaan hormonaalinen ehkäisy yritetään usein nähdä
oikeutettuna joko hyvän päämäärän tai riskin suhteellistamisen kautta. Nämä molemmat periaatteet
voidaan kuitenkin hyvällä syyllä kyseenalaistaa tarkastelemalla laajemmin, mitä tällaisista moraalisista
periaatteista seuraisi. Jos esimerkiksi hyvän päämäärän takia toisen ihmishengen riskeeraaminen olisi
oikeutettua, tulisi aluksi kysyä, kuka määrittelee tällaisen hyvän päämäärän. Abortin tekemistä
perustellaan usein sillä, että lapsella on oikeus syntyä toivottuna. Oikeus syntyä toivottuna on toki hyvä
päämäärä, mutta oikeuttaako se silti surmaamaan toista ihmistä? Saako toinen ihminen, esimerkiksi
terroristi, surmata sinut tai minut, jos hän ei toivo olemassaoloamme? Jos oikeus olla toivottu on
riittävän hyvä päämäärä, jotta saisimme uhata toisen henkeä, emme voi loogisesti perustella, miksi tätä
periaatetta ei voisi käyttää myös meitä itseämme vastaan.
Entä voimmeko riskeerata toisen ihmisen elämän, jos tuo riski on hyvin pieni? Riskin
suuruus on toki aina suhteellista, kuten olen tässä kirjassa kirjoittanut, mutta lopulta kysymys ei ole
minusta siitä, mikä on riskin suuruus, vaan siitä, onko meillä oikeus tehdä sellainen teko, joka sisältää
tunnetun riskin ihmiselämän päättymisestä. Vaikka voimme toisaalta löytää lukuisia ihmiselämään
kielteisesti vaikuttavia riskejä tästä maailmasta, emmekä voi välttää niitä kaikkia, ei tämä silti tarkoita,
etteikö tunnetuilla riskeillä olisi merkitystä, tai etteikö riskien ottamista tulisi pyrkiä välttämään, jos se
on mahdollista. Kuka meistä esimerkiksi ajaisi pimeässä ihmisen muotoisen hahmon yli perustellen tätä
tekoa itselleen sillä, että lentäminenkin sisältää riskejä, eikä se tee lentämisestä silti moraalitonta?
Samalla tavoin meidän ei tulisi mielestäni perustella itsellemme alkioille suoraan vaarallisen
hormonaalisen ehkäisyn käyttöä sillä, että maailmassa on muitakin riskejä, joita joudumme usein
ottamaan. Sen sijaan meidän tulisi kantaa vastuu tekojemme seurauksista.
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Sitä paitsi lääketieteessä ei ole muutenkaan tavatonta, että isoja ratkaisuja tehdään pienten
todennäköisyyksien takia. Lääketiede onkin pitkälti todennäköisyyslaskentaa. Jos haitta on pahin
mahdollinen, kuten kuolema, hyväkin lääke vedetään välittömästi pois markkinoilta, vaikka haitan
todennäköisyys olisi häviävän pieni. Ajattelen, että tätä samaa periaatetta tulisi noudattaa myös
suhteessa eri ehkäisymenetelmiin huomioiden niiden hedelmöittymisen jälkeiset alkioille kohtalokkaat
vaikutukset.
Entä tuleeko turhaa yksityisautoilua välttää? Kyllä minusta tulee, jos se suinkin on
mahdollista. Kyllä luonnon tahallinen saastuttaminen tulee jättää tekemättä. Meidän tulee elää niin, että
varjelemme maapallon myös seuraaville sukupolville. Tämä voi olla toisaalta aihe, jossa voidaan
mennä liiallisuuksiinkin. Siksi meidän on hyvä muistaa, että lopulta Jumalan ikuinen moraalilaki
määrää oikean ja väärän. Tässä moraalilaissa ihminen on luomakunnan kruunu ja silmäterä sekä
luomakunta on luotu ihmistä varten. Näin ollen esimerkiksi ihmishengen surmaamista tai ehkäisyä ei
voida oikeuttaa sillä, että se vähentää kasvuhuoneilmiötä, vaikka tämä olisi joidenkin laskelmien
mukaan totta. Silti meidän tulee sitä mukaa, kun opimme tuntemaan tieteellisen tutkimuksen kautta,
mikä on luomakunnan hyvää ja vastuullista hoitamista, edistää sitä.
Kysymys 6: ”Voitko määrätä potilaillesi mitään lääkkeitä, sillä eikö kaikissa lääkkeissä ole jokin riski,
joka voi johtaa kuolemaan? Lääkkeestä voi aina saada esimerkiksi anafylaktisen reaktion, johon voi
menehtyä.”
Vastaus: Lääkkeen määrääminen arvioidaan aina punniten sen hyödyt ja haitat kunkin
ihmisyksilön kannalta. Terveydellisten hyötyjen tulee olla haittoja suuremmat, jotta lääkkeen
määrääminen on perusteltua. Vakavakin haitta voidaan hyväksyä, jos lääkkeestä saatu hyöty on
odotettavasti haittaa suurempi. Esimerkiksi syöpälääkkeet voivat aiheuttaa potentiaalisesti fataaleja eli
kuolemaan johtavia sivuvaikutuksia, mutta niiden käyttö on kuitenkin perusteltua silloin, kun ne voivat
suuremmalla todennäköisyydellä pelastaa ihmiselämän.
Lääkärinä teen edellä kuvatun arvion jokaisen hoitamani potilaan kannalta erikseen. En
voi esimerkiksi hoitaa koko perhettä solunsalpaajilla, jos vain yhdellä perheenjäsenellä on
syöpäsairaus. Tällainen hoitaminen olisi epäeettistä.
Sama tilanne on, kun äiti on raskaana tai silloin, jos hän voisi tulla raskaaksi ja
sikiäminen tapahtua. Hormonaalisen ehkäisyn käyttö tulee katsoa minusta sekä äidin, että kehittyvän
ihmisalkion näkökulmasta. Vaikka äidin kannalta hormonaalisen ehkäisyn käytölle voitaisiin nähdä
terveyshyötyjä, ei sitä tule kuitenkaan käyttää, jos samaa ei voida sanoa toisen hoidosta osallisen
ihmisen, nimittäin ihmisalkion kannalta.
Hormonaalisella ehkäisyllä ei ole ihmisalkion kannalta minkäänlaisia positiivisia
terveydellisiä hyötyjä, joiden voitaisiin ajatella olevan suuremmat kuin sen sisältämät terveydelliset
haittavaikutukset. Sen sijaan hormonaalisella ehkäisyllä on ihmisalkiolle vain kuolemaan johtavia
haittoja, eikä lääkkeen käyttöä voida tämän takia perustella lääketieteellisesti hänen kannaltaan.
Määrään siis potilailleni lääkkeitä, kunhan arvioin, että lääketieteelliset hyödyt ovat
haittoja suuremmat. Näin varmasti kaikki lääkärit toimivat. Hormonaalisen ehkäisyn suhteen hoito voi
kuitenkin koskea myös pientä ihmisalkiota äidin kohdussa. Tämän takia en voi suositella tai määrätä
sellaisia hoitoja, jotka ovat jollekin hoidosta osalliselle ihmisyksilölle pelkästään kielteisiä.
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Kysymys 7: ”Jos ajattelemme, että 20–50 % hedelmöittyneistä munasoluista menehtyy luonnollisissa
olosuhteissa ennen syntymäänsä, onko absurdia pitää vääränä sitä, jos esimerkiksi yhdistelmäehkäisy
aiheuttaa yhden alkion menehtymisen 11 vuoden aikana yhdelle naiselle?”
Vastaus: Ajattelen, että perinteinen lääketiede pyrkii auttamaan yhtäkin ihmistä, vaikka ympärillä
kuolisi satoja ihmisiä. Ei ole eettisesti kestävää väistää vastuuta auttaa toista ihmistä sillä perusteella,
että kuoleehan ihmisiä muutenkin. Se, että maailmassa menehtyy päivässä noin 150 000 ihmistä, ei tee
esimerkiksi absurdiksi sitä, jos kirurgi pelastaa yhden ihmiselämän yhdessä päivässä tekemällä
vaativan operaation. Perinteisesti lääketieteen etiikka näkee siis merkityksen yhdenkin ihmisen
auttamisessa, eikä tätä muuta absurdiksi se, että maailmassa on paljon kuolemaa.
Lisäksi voisimme samasta syystä väittää esimerkiksi poliisille, ettei yhdellä
epäluonnollisella kuolemalla ole merkitystä, sillä kuoleehan maailmassa yhden päivän aikana
muutenkin niin paljon ihmisiä. Ihmisen perustavanlaatuisin ihmisoikeus on kuitenkin oikeus elämään,
ja siksi jokainen oikeusvaltio tutkii kaikki epäluonnolliset kuolemantapaukset ja pyrkii saattamaan
oikeuden edessä vastuuseen ne, jotka ovat loukanneet toisen ihmiselämän koskemattomuutta. Tällöin
oikeuden edessä on pikemminkin absurdia väittää, ettei yhdellä epäluonnollisella kuolemalla ole
merkitystä sillä perusteella, että kuoleehan maailmassa muutenkin niin paljon ihmisiä.
Ajattelen siis, että yhdenkin ihmisen auttamisella on merkitystä samoin kuin yhdenkin
epäluonnollisen kuoleman estämisellä on merkitystä. Jokaisen viattoman ihmisen oikeus elämään tulee
turvata, olipa hän pienen pieni ihmisalkio, sikiö, vastasyntynyt, lapsi, nuori, aikuinen tai vanhus, mies
tai nainen, terve tai sairas, normaali tai vammainen. Epäluonnollisen kuoleman selittäminen
merkityksettömäksi viittaamalla luonnollisten kuolemien suureen lukumäärään on eettisesti kestämätön
argumentti. Olennaista onkin se, onko kuolemaan liittynyt jotakin sellaista, missä toinen ihminen on
kallistanut toisen ihmiselämän vaakapintaa niin, että hänen elämänsä alkaa vieriä kohti kuolemaa.
Olennaista on, onko hänen toimintansa ollut aiheuttamassa toisen ihmisyksilön kuoleman, vai onko hän
pyrkinyt kaikin tavoin suojelemaan lähimmäisensä ainutkertaista elämää.
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Loppusanat
Monet Suomen kristilliset järjestöt ja kirkkokunnat ovat lähivuosien aborttikeskusteluun liittyen
ottaneet kantaa myös ehkäisyyn ja todenneet, ettei abortoivia ehkäisymenetelmiä tule käyttää.103 Näissä
julkaisuissa ei ole nähty ehkäisyn olevan itsessään väärin, kuten esimerkiksi katolinen kirkko yhä
opettaa ja muut kristilliset seurakunnat ovat ennen vuotta 1930 myös opettaneet. Sen sijaan julkaisuissa
on aivan oikein havaittu, että on olemassa abortoivaa ehkäisyä, ja tämän jälkeen on tehty se ainoa
rehellinen johtopäätös kristillisen etiikan näkökulmasta, ettei tällaista abortoivaa ehkäisyä tule käyttää.
Tällä kirjallani olen halunnut osallistua omalta pieneltä paikaltani keskusteluun tuoden
siihen oman ammattitaitoni näkökulman. Lääketieteellisestä näkökulmasta voidaan nimittäin sanoa,
että on todennäköistä, että kaikki hormonaaliset ehkäisymenetelmät, naisen sterilisaatio sekä
esimerkiksi kondomin ja muiden estemenetelmien käyttö ottavat riskin ihmiselämän menettämisestä
sen varhaisina elinhetkinään. Emme voi lääketieteellisestä näkökulmasta löytää edellä kuvatuista
ehkäisymenetelmistä yhtään täysin turvallista ehkäisymenetelmää, joka ei voisi milloinkaan loukata
alkanutta ihmiselämää ja pienentää tämän pyhän elämän kasvamisen ja kehittymisen todennäköisyyttä
äidin kohdussa. Lisäksi nämä riskit eivät ole pieniä, vaan jopa suurempia kuin ne riskit, joiden
perusteella lääkärit tekevät päivittäin hoitopäätöksiä kliinisessä työssään.
Voimme kyllä spekuloida, mikä on eri ehkäisymenetelmien todennäköisyys aiheuttaa
abortteja, mutta se ei ole asian ydin, sillä riski jää aina. Siksi jäljelle jää enää vain päättää, onko tällä
meille merkitystä?
Kristillisen maailmankuvan mukaan Jumala loi ja tarkoitti miehen sekä naisen
sukupuolielimet lisääntymistä varten. Sukupuolisuuden fysiologia onkin lisääntymisen fysiologiaa!
Tämä on seksuaalisuuden kaunis ja ilmeinen todellisuus, vaikkei se olekaan aina vailla kärsimystä. Kun
haluamme pyhittyä miehinä ja naisina avioliitoissamme kohti todellista ihmisyyttämme Jumalan
kuvina, uskon, että tätä päämäärää auttaa seksuaalisuuden toteuttaminen Jumalan alkuperäisen
suunnitelman ja luomisen lakien mukaisesti. Jos painavien moraalisten syiden takia lisääntymisen
tehtävää ei voida toteuttaa avioliitossa, on mahdollista pidättäytyä seksuaalisuuden lahjan käytöstä
hedelmällisinä aikoina, mikä rakentaa kommunikaatiota ja vastuullista avioliittoa, jossa kumpikin
aviopuolisoista kunnioittaa toisen persoonaa ruumiillisine ominaisuuksineen kokonaisena subjektina.
Tämä luonnollinen perhesuunnittelu ei loukkaa Jumalan luontoon asettamaa järjestystä ja päämäärää,
eikä se loukkaa ihmisalkion elämän koskemattomuutta.
Avioliiton ensisijainen päämäärä ei kuitenkaan ole lasten hankkiminen, vaan rakkaus,
jossa mies ja nainen tulevat yhdeksi sydämeksi ja yhdeksi sieluksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että
lasten saamisen todellisuuden voisi poistaa aviollisesta aktista samalla pyrkien kohti täyttä ykseyttä ja
rakkautta. Täydellinen rakkaus antaa itsensä kokonaan ja pyyteettömästi toiselle, sekä huomioi toisen
heikkoudet. Kysymys ei ole laskelmoimisesta tai itsekkyydestä, vaan uhrautumisesta Kristuksen
esikuvan mukaisesti. Tämän uhrautuvan rakkauden kautta ihminen voi elää Jumalan rakkaudesta ja
välittää sitä eteenpäin läheisilleen. Tähän uhrautuvaan rakkauteen kuuluvat anteeksiantamus ja uuden
alkamisen mahdollisuus, koska Jumalan laupeus on pohjaton. Virheet eivät kaada maailmaa.
On myös hyvä huomata, että rakastaminen ja pyhitys ovat armon mahdollistamia
kasvuprosesseja. Emme pyhity pelkästään omassa voimassamme, vaan yhteistyössä pyhittävän armon
kanssa. Jos olemme liian armottomia lankeemuksiamme ja virheitämme kohtaan, voimme masentua ja
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kadottaa kokonaan pyhittymisen suunnan ja tärkeyden. Siksi on hyvä muistaa, että ilman Jeesusta,
emme ole mitään, mutta yhdessä Hänen kanssaan voimme pyrkiä rohkeasti tulemaan pyhiksi. Kerran
viimeisellä tuomiolla sama Jeesus itse suurena tuomarina voi sanoa omiensa rakkauden teoista:
´Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna
maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano,
ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; minä olin alaston, ja
te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te
tulitte minun tyköni.´Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: ´Herra, milloin me näimme
sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me
näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja
milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?´ Niin
Kuningas vastaa ja sanoo heille: ´Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle
näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.´ (Matt. 25:34–40)
Yhteiskunnassamme keinotekoinen ehkäisy on saavuttanut miltei normatiivisen aseman
elämäntavassamme, eikä sitä osata enää kyseenalaistaa tai haastaa. Tällä kirjallani olen halunnut
osaltani kutsua jokaista pohtimaan: Onko tiemme oikea? Olemmeko varmasti Jumalan tahdon ja
siunauksen tiellä? Vai olemmeko luopuneet ihanteista, koska niitä on vaikeaa saavuttaa? Toivon, että
kaiken tämän keskellä näkyvistämme ei olisi kadonnut se kapea tie, joka johtaa Isän tykö.
Ehkäisyn yleistymisen hedelmä on yhteiskunnallisella tasolla ollut suuri. Ehkäisy on ollut
ja on yhä seksuaalisen vapautumisen tärkein polttoaine, mikä laskee rimaa avioliiton ulkopuolisiin
suhteisiin ja heikentää näin yhteiskunnallisella tasolla yhden elinikäisen avioliiton ihannetta. Tämä on
näkynyt esimerkiksi voimakkaana avioerojen lisääntymisenä. Lisäksi vapaaseen seksuaalisuuteen
yhdistyy myös aborttien määrän valtava lisääntyminen, sillä kyseessä on pitkälti elämäntapa, johon ei
haluta alun perinkään lasta.
Toisaalta on myös lukuja, joita emme näe. Eri ehkäisymenetelmät tuhoavat suurella
todennäköisyydellä varhaista ihmiselämää äidin kohdussa, kun ne estävät syntyneitä ihmisalkioita
kiinnittymästä äidin kohtuun kasvamaan. Aborteista meillä on luvut, edellä mainituista ei. Tässä
kirjassa olen laskenut muutamien tutkimuskatsausten avulla, että hormonaalinen ehkäisy aiheuttaa
mahdollisesti moninkertaisen määrän varhaisia abortteja varsinaisiin indusoituihin eli suunniteltuihin
abortteihin verrattuna.
Ehkä omassakin elämässämme on voinut tapahtua jotakin peruuttamatonta, jota
myöhemmin kadumme, mutta jota emme voi enää tehdä tyhjäksi. Ehkä voimme ajatella, ettei paluu
kristillisten ihanteiden mukaiseen elämäntapaan ole kohdallamme enää mahdollista. Koskaan ei ole
kuitenkaan myöhäistä rukoilla kääntymystä, vaikka tilanteemme olisi miten epätoivoinen. Voimme
aina antaa katumuksemme ja vaikeutemme Jumalalle. Jumala on todella armollinen Isä, joka haluaa
parastamme. Hän rakastaa meitä ja haluaa auttaa meitä. Kuule siis, hyvä lukijani, mitä Jumalalla on
sanottavaa jokaiselle, joka tulee hänen tykönsä armoa rukoillen:
Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. (Jes. 1:18)
Kuule tämän jälkeen, kuinka Hän haluaa nostaa ja auttaa sinua kohti sitä päämäärää, johon sinut on
jumalankuvallisena olentona jo alun perin luotu. Hän haluaa pelastaa sinut synnistä:
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Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa!
(1. Kor. 6:20)
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