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Johdanto 

Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen puheenjohtaja Antti Rinne kehotti 

kansalaisia elokuussa 2017 ”synnytystalkoisiin”. Viesti levisi nopeasti laajalle, eikä 

yleisö suhtautunut Rinteen sanomaan erityisen suopeasti. Jopa oma puolueväki kritisoi 

voimakkaasti Rinteen sanavalintaa.1 

Julkisessa keskustelussa tuotiin ilmi, että nuoret aikuiset kokivat Rinteen puheen 

painostamiseksi. Taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt ja työelämä on entistä 

kovempaa ja ailahtelevampaa. Erityisesti naiset joutuvat sopeutumaan jatkuviin 

määräaikaisiin työsopimuksiin. Jatkuva huoli tulevaisuudesta ei helpota päätöstä 

perheellistymisestä.2 Vielä saman päivän aikana Rinne pahoitteli sanomaansa, mutta 

pitäytyi viestinsä takana. Suomalaisten syntyvyys on laskenut viime vuosien aikana, ja 

Rinne toivoi keskustelua perhepolitiikasta ja perheiden aseman parantamisesta.3 

Samanaikaisesti Suomen laki vaatii lisääntymiskyvyttömyyttä transihmisiltä, jos he 

haluavat vahvistaa juridisen sukupuolensa.4 

Osaa suomalaisista kannustetaan lisääntymään ja osan lisääntymismahdollisuudet 

estetään lääketieteellisin keinoin ihmisoikeuksien vastaisesti. Kysymys 

vanhemmuudesta on herkkä ja henkilökohtainen. Lisääntyminen ja vanhemmuus 

kuuluvat vahvasti yksityisen elämän piiriin, mutta samalla ne limittyvät kiinteäksi 

osaksi yhteiskuntaa ja yhteiskunnan tulevaisuutta. Historian siivet kantavat pitkälle. 

Vallanpitäjillä on vuosisatojen ajan ollut intresseissä kansalaisten lisääntyminen. 

Vanhemmuuden kontrolloinnilla on Suomen laissa yli kahdeksankymmenvuotinen 

perinne. 

Historiallinen tausta 

Suomen ensimmäinen steriloimislaki astui voimaan vuonna 1935. Lain tarkoituksena 

oli säädellä syntyvyyttä ja vaikuttaa siihen, kenen katsottiin olevan sopivia 

vanhemmiksi. Suomen ensimmäisen steriloimislaki mahdollisti ilman asianomaisen 

                                                      
1
 Blencowe, Annette, ”Antti Rinne pahoittelee puheitaan synnytystalkoista: ’Jokainen nainen ja jokainen 

mies päättää itse, miten tämä asia ratkaistaan’” (art.), Yle Uutiset 24.8.2017. 
2
 ”Synnytystalkoon raskaussyrjinnän maassa” (kommentti), Talouselämä 2.10.2017. 

3
 Blencowe, Annette, ”Antti Rinne pahoittelee puheitaan synnytystalkoista: ’Jokainen nainen ja jokainen 

mies päättää itse, miten tämä asia ratkaistaan’” (art.), Yle Uutiset 24.8.2017. 
4
 Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta, 563/2002. 
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omaa suostumusta tehdyt pakkosteriloinnit ensimmäistä kertaa suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Suomen steriloimislaki ei kuitenkaan ollut maailman mittakaavassa 

poikkeuksellinen. Vastaavat lait säädettiin myös muissa Pohjoismaissa: Tanskassa jo 

vuonna 1929, Norjassa vuonna 1934 ja Ruotsissa vuonna 1935.5 

Steriloimislaista oli alettu puhua jo paljon ennen sen voimaanastumista. Ensimmäiset 

lehtijutut steriloinneista ja pakkosteriloinneista julkaistiin vuoden 1910 molemmin 

puolin ruotsinkielisessä lääkärilehti Finska Läkaresällskapets Handlingarissa. 

Helsingissä järjestetyssä Kuudennessa pohjoismaisessa aistivialliskokouksessa 

keskusteltiin tiettyjen ihmisten steriloinnista degeneraatioriskin vuoksi jo vuonna 1913, 

ja aihe nousi silloin myös uutisotsikoihin.6 

Degeneraatioriski oli yleinen huoli länsimaissa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. 

Uskomus oli, että ihmiskunta kehittyy kohti huonompaa, ja ”huonoperimäiset” 

kansalaiset lisääntyvät ”hyväperimäisiä” enemmän. Vaikka perinnöllisyystiede oli jo 

todistanut periytyvyyden olevan monimutkaisempi kysymys, uskoivat 

degeneraatioteorian kannattajat, että ”huono perimä” siirtyy jälkeläisille suoraan ja 

kertautuvasti. Käytännössä se tarkoitti, että jos suvussa esiintyy degeneraatiota, ovat 

lapset aina degeneroituneempia kuin heidän vanhempansa.7 

Degeneraatioteoria oli samanaikaisesti epämääräinen ja kaiken kattava kokonaisuus. 

Teorialla ei ollut selkeitä rajoja ja lähes kaikki kielteisiksi luokitellut ilmiöt 

yhteiskunnassa luettiin jossain yhteydessä degeneraatiosta johtuviksi. Esimerkiksi 

seksityöläiset, alkoholistit, sosiaaliavun saajat, työttömät, kiertolaiset ja muut 

”yhteiskunnan vastaista elämäntapaa” eläneet kansalaiset saatettiin lukea 

degeneroituneiksi eli rappeutuneiksi. Monesti näitä ryhmiä yhdisti se, etteivät he 

olleet degeneraatioteoriaan uskoneiden yhteiskunnallisten auktoriteettien silmissä 

”tuottavia” kansalaisia. Taustalla oli ajatus siitä, että yksilö on olemassa yhteiskuntaa 

varten ja hänen tulee tehdä työtä, maksaa veroja ja olla olematta häiriöksi.8 

Degeneraatioajattelun myötä syntyi rotuhygienia. Rotuhygieenikkojen mielestä 

periytyvä rappeutuminen piti saada katkaistua, ja rotuhygienian tavoitteena oli 

                                                      
5
 Hietala 1996, 195. 

6
 Mattila 1999, 93. 

7
 Mattila 1999, 30–32. 

8
 Mattila 1999, 30, 33–34. 
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ihmisrodun puhtaus, käytännössä degeneroituneiden ihmisten katoaminen 

yhteiskunnasta.9 Rotuhygieeninen haave oli tavallaan utopia: terveiden ihmisten 

yhteiskunta, jossa kaikki työskentelevät yhteisen hyvän eteen. 

Jotta rotuhygieenikoiden haave olisi toteutunut, piti kansalaisten lisääntymistä alkaa 

säädellä ylhäältä käsin. Rotuhygienian keinot säädellä lisääntymistä jaettiin jo 

aikalaisten keskuudessa ”positiiviseen” ja ”negatiiviseen” rotuhygieniaan. 

”Positiivinen” rotuhygienia pyrki kannustamaan ”hyväperimäisiä” ihmisiä lisääntymään 

enemmän esimerkiksi rahapalkintojen ja valistuksen avulla. ”Negatiivisen” 

rotuhygienian tavoitteena oli ”huonoperimäisten” kansalaisten lisääntymisen 

estäminen esimerkiksi steriloimalla heidät. Suomen vuoden 1935 steriloimislaissa 

steriloinnit ja pakkosteriloinnit sallittiin rotuhygieenisillä perusteilla.10 

Vuoden 1935 steriloimislain puitteissa oli mahdollista tehdä pakkosterilointi eli 

sterilointi ilman asianomaisen omaa suostumusta, jos lääkäri katsoi ihmisen olevan 

tylsämielinen eli ”imbecilli” tai vähämielinen eli ”idiootti”11. Lisäksi pakkosterilointi 

voitiin tehdä, jos lääkärin oli syytä olettaa, että ihmisellä on psyykkinen sairaus, joka 

periytyy jälkeläisiin tai on todennäköistä, että hänen jälkeläisensä jäisivät ilman 

huoltoa.12 Lain voimassaolon alkuaikoina pakkosterilointeja tehtiin noin sata vuodessa, 

ja monet lakia ajaneet olivat pettyneitä sen tehoon. Lakia ei sovellettu heidän 

mielestään riittävän tehokkaasti.13 

Jo vuonna 1943 alettiin valmistella uutta steriloimislakia, jonka tarkoituksena oli 

helpottaa sterilointimenettelyä ja sitä kautta nostaa sterilointimääriä. Vuonna 1950 

voimaan astui Suomen toinen steriloimislaki. Laissa laajennettiin lääkäreiden 

aloiteoikeutta sterilointiprosessin käynnistämisessä. Uuden lain myötä kuka tahansa 

kunnan tai valtion palveluksessa työskennellyt lääkäri sai oikeuden laittaa 

sterilointiprosessin liikkeelle.14 

                                                      
9
 Mattila 1999, 15. 

10
 Hietala 2009, 14. 

11
 Vammaisuuden määritelmistä lisää s. 34. 

12
 Steriloimislaki, 227/1935. 

13
 Mattila 1999, 337. 

14
 Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle steriloimislaiksi. Lainvalmistelukunnan julkaisu (LVJ). 

1947: 3. 
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Suomen toiseen steriloimislakiin lisättiin myös määräys, jonka mukaan laitoksen 

johtajan tuli aina harkita pakkosterilointiesitystä, kun ”parantumattomana” pidetty 

henkilö kotiutettiin vajaamielislaitoksesta, mielisairaalasta tai muusta yleisestä 

laitoksesta. Steriloimislaki ei kuitenkaan ollut ainoa laki, joka vaikutti sterilointien 

määrän kasvuun. Vuoden 1952 mielisairaalalain täytäntöönpanoon liittyvässä 

asetuksessa määrättiin, että huoltotoimistojen tuli pitää huolta, että mielisairaiden ja 

vajaaälyisten suhteen ryhdyttiin steriloimislain mukaisiin toimiin. Vuonna 1958 

säädetyssä vajaamielislain asetuksessa taas korostettiin, että vajaamielislaitoksen 

johtajan tuli vähintään kerran vuodessa harkita, voidaanko hoidokki kotiuttaa 

laitoksesta ja samassa yhteydessä pohtia steriloinnin tarpeellisuutta.15 

Samalla, kun steriloimislakia uudistettiin, siitä poistettiin mahdollisuus tehdä valitus 

lääkintöhallituksen tekemästä sterilointipäätöksestä. Poistoa perusteltiin nimenomaan 

sterilointiprosessin tehostamisella sekä lääkintöhallituksen vakaalla asiantuntijuudella. 

Lääkintöhallitusta pidettiin kiistatta steriloimiskysymyksen ylimpänä asiantuntijana ja 

katsottiin, että korkeimmalla oikeudella ei ollut tiedollista pätevyyttä puuttua 

lääkintöhallituksen tekemiin päätöksiin. 1950-luvulla lääkintöhallituksen 

asiantuntijuutta pyrittiin lisäämään siten, että kokouksiin osallistuivat 

oikeustieteeseen, psykiatriaan, perinnöllisyysoppiin ja sosiaalikysymyksiin perehtyneet 

asiantuntijat. Siitä huolimatta valitusmahdollisuuden poisto tarkoitti käytännössä 

virkamiesvallan kasvua Suomessa.16 

Uuden lain ja käytänteiden muutosten myötä sterilointi- ja pakkosterilointimäärät 

kääntyivät kasvuun. Suomi oli siinä suhteessa poikkeus, koska muissa Pohjoismaissa 

sterilointimäärät alkoivat laskea toisen maailmansodan jälkeen. Lähes puolet kaikista 

Suomessa tehdyistä rotuhygieenisistä steriloinneista tehtiin vuosien 1956–1963 

aikana. Eniten pakkosterilointeja tehtiin vuonna 1960, 514 kappaletta.17 

Vuoden 1950 steriloimislain muutoksen myötä rotuhygieenisten pakkosterilointien 

määrä alkoi laskea ja pakkotoimenpiteissä vedottiin yhä useammin sosiaalisiin syihin. 

Sosiaalisilla syillä tarkoitettiin tilannetta, jossa viranomaiset olivat sitä mieltä, että 

ihminen ei kykene huolehtimaan jälkeläisistään esimerkiksi huumeiden tai alkoholin 

                                                      
15

 Tiitta 2009, 258–259. 
16

 Ibid. 
17

 Mattila 1999, 337. 
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käytön tai muiden ”yhteiskunnanvastaisten elämäntapojen” takia.18 Muita 

yhteiskunnanvastaisen elämäntavan muotoja ei laissa tarkkaan määritelty. Siinä missä 

pakkosterilointien kannattajat toivoivat ensimmäisen steriloimislain olevan vastaus 

periytyvyyden ongelmiin, siirtyi painopiste 1940-luvulta eteenpäin kohti sosiaalisia tai 

sosiaalis-rotuhygieenisiä ongelmia. Perinnöllisyyden tilalle huolenaiheeksi nousi 

sosiaalinen kelpoisuus yhteiskunnassa. Historioitsija Markku Mattilan mukaan muutos 

käy ajallisesti yksiin hyvinvointivaltion rakentamisen ja sosiaaliturvan laajentamisen 

kanssa.19 

Toisaalta muutos näkökulmassa ei lopulta ollut kovin suuri. Ne ihmisryhmät, joiden 

ongelmat nähtiin aluksi perinnöllisinä, olivat usein samoja ihmisryhmiä, jotka olivat 

oikeutettuja sosiaaliturvaan. Kun heidän lisääntymistään kontrolloitiin, ajateltiin, että 

voitiin kontrolloida sosiaaliturvaan oikeutettujen kansalaisten määrää ja näin ollen 

säästää valtion niukasta budjetista maksettuja sosiaaliturvamaksuja. 

Vuonna 1967 asetettiin Aborttilakikomitea, jonka tehtäväksi annettiin Suomen 

steriloimis-, kastroimis- ja aborttilainsäädännön uudistaminen. Suomen kolmas 

steriloimislaki astui voimaan kesäkuun alussa vuonna 1970. Uuden lain myötä 

sterilointi voitiin suorittaa ainoastaan asianomaisen pyynnöstä ja pakkosterilointien 

mahdollisuutta kiristettiin voimakkaasti. Myös alle 18-vuotiaiden steriloinnit kiellettiin 

täysin.20 

Tutkimuskysymykset ja lähdeaineisto  

Pro gradu -tutkielmani keskittyy Suomen toisen steriloimislain viimeisiin vuosiin 1967–

1970 ja sinä aikana tehtyihin sterilointeihin. Tutkielmani alkaa ajallisesti vuodesta 

1967, jolloin Aborttilakikomitea asetettiin suunnittelemaan Suomelle uutta 

steriloimislakia ja päättyy vuoteen 1970, jolloin uusi steriloimislaki astui voimaan ja 

pakkosterilointien aika oli virallisesti Suomessa ohi. 

Keskeisin tutkimuskysymykseni on, kenelle steriloimishakemuksia tehtiin vuosina 

1967–1970 ja miksi heidät steriloitiin. Lisäksi selvitän, millaiseen historialliseen 

                                                      
18

 Mattila 2005, 404–405. 
19

 Mattila 2005, 437. 
20

 Hietala 1996, 243. 
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kontekstiin toisen steriloimislain viimeiset vuodet asettuvat ja miksi steriloimislakia 

muutettiin vuonna 1970. 

Sterilointilupa haettiin vuosina 1967–1970 lääkintöhallitukselta, paitsi tilanteissa, joissa 

kyseessä oli lääketieteellisen perusteen takia tehty sterilointi. Tutkielmani 

pääasiallisena lähdeaineistona ovat lääkintöhallitukselle tehdyt steriloimishakemukset 

vuosilta 1967–1970 ja näihin hakemuksiin lääkintöhallituksen tekemät 

steriloimispäätökset. Lääketieteellisin perustein tehdyssä steriloinnissa luvan antoi 

lääkintöhallituksen määräämä lausunnonantajalääkäri ja suorittajalääkäri heidän 

tekemän yhteisen päätöksen nojalla. Raskauden keskeyttämisen tai synnytyksen 

yhteydessä suorittajalääkäri sai hätätapauksessa tehdä päätöksen myös yksin.21 Nämä 

tapaukset rajautuvat tutkimusaineistoni ulkopuolelle. 

Jotta sterilointiluvan sai lääkintöhallitukselta, piti hakemukseen liittää puolueettoman 

lääkärin lääkärinlausunto ja vapaaehtoisissa steriloinneissa hakijan ja hänen puolisonsa 

allekirjoituksella annettu suostumus toimenpiteeseen. Pakkosterilointipykälän nojalla 

sterilointi voitiin suorittaa myös ilman asianomaisen suostumusta, jos 

pakkosterilointiehdot täyttyivät. 

Kansallisarkistossa sijaitsevien steriloimisasiakirjojen liitteinä on strukturoitu 

lääkärinlausunto, hakijan ja hänen puolisonsa mahdollinen suostumus sekä 

lääkintöhallituksen tekemä päätös ja mahdolliset muut asiakokonaisuuteen liittyvät 

asiakirjat, esimerkiksi psykologin lausunnot, potilaiden omat kirjeet ja myöhemmät 

purkuhakemukset. 

Vuosien 1967–1970 aikana lääkintöhallitus teki 2 218 steriloimispäätöstä. Olen käynyt 

aineiston läpi kronologisesti poimien jokaisesta tapauksesta potilaan iän, sukupuolen, 

asuinalueen, lasten lukumäärän, lääkärin kirjaaman sterilointiperusteen ja 

lääkintöhallituksen tekemän päätöksen sekä sen, onko kyseessä vapaaehtoinen 

toimenpide vai pakkosterilointi. Lisäksi osassa tapauksista olen poiminut 

lääkärinlausunnoista ja tapaukseen liittyvistä kirjeistä ja muista asiakirjoista keskeisiä 

päätökseen vaikuttaneita tekijöitä, esimerkiksi lausuntoja potilaan sukuvietistä, 

                                                      
21

 Steriloimislaki 83/1950. 
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käyttäytymisestä, ulkonäöstä tai hoitohistoriasta. Esimerkinomaisesti esittelen työssäni 

23 tapausta tarkemmin. 

Huomionarvoista on, että steriloimishakemukset ja -päätökset eivät suoraan kerro 

mahdollisen sterilointipäätöksen saaneesta ihmisestä. Hakemuksissa esitetty 

näkökanta on lääkärin tai muun sosiaalialan tai terveydenhuollon viranomaisen 

laatima. Steriloimispäätöksissä taas kuuluu lääkintöhallituksen ääni. Siten tämä 

tutkielma kertoo enimmäkseen steriloitaviin ihmisiin kohdistetusta katseesta, ei 

useinkaan steriloitavien ihmisten omista näkemyksistä. 

Jotta saan selville ajan yleistä suhtautumista mahdollisesti steriloitaviin ihmisryhmiin, 

olen tutustunut Helsingin Sanomien kirjoituksiin ajalta, jolloin Aborttilakikomitean 

esitys tehtiin ja uusi steriloimislaki tuli voimaan. Lisäksi olen käynyt läpi Väestöliiton 

julkaiseman, väestökysymyksiin keskittyneen Lääkäri ja yhteiskunta -lehden 

kirjoituksia, jotta hahmotan asiantuntijoiden käymää keskustelua aiheesta. 

Kolmannen juovan työhöni tuo Aborttilakikomiteaa koskeva aineisto. 

Aborttilakikomitean tehtävänä oli tarkastaa ja tehdä muutosehdotuksia voimassa 

olleisiin aborttia, steriloimista ja kastroimista koskeneisiin säädöksiin. Se aloitti 

toimintansa maaliskuussa 1967 ja antoi lausunnon muutostarpeista joulukuussa 1968. 

Aborttilakikomiteaa koskeva aineisto kertoo, miksi steriloimislain muutos koettiin 

tarpeelliseksi. 

Tutkimuskirjallisuus ja tutkimustilanne 

Suomessa rotuhygieniaa ja sterilointeja ovat tutkineet muun muassa historioitsijat 

Markku Mattila ja Marjatta Hietala. Mattilan kirjoittama väitöskirja Kansamme 

parhaaksi : Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 steriloimislakiin asti on toistaiseksi 

ainoa aiheesta tehty väitöskirja Suomessa. Hietala on kirjoittanut steriloinneista useita 

artikkeleita ja yleisesityksiä, joista tämän työn kannalta merkittävin on Eugenics and 

the Welfare State: Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway and Finland -

kirjassa julkaistu ”From Race Hygiene to Sterilization: The Eugenics Movement in 

Finland”. 

Ehkäisykysymyksen historiaan olen tutustunut Marketta Ritamiehen tutkimuksen 

Sinappikylvystä ehkäisypilleriin : Suomalaisen perhesuunnittelun historia kautta. 
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Vammaisuuden ja vammaispolitiikan historiaan olen perehtynyt Heli Leppälän 

väitöstutkimuksen Vammaisuus hyvinvointivaltiossa : invalideiksi, vajaamielisiksi tai 

kehitysvammaisiksi määriteltyjen kansalaisasema suomalaisessa vammaispolitiikassa 

1940-luvun taitteesta vuoteen 1987 avulla. Psyykkisten sairauksien historiaan olen 

tutustunut muun muassa Petteri Pietikäisen Hulluuden historian kautta. 

Sterilointikäytännöistä on tehty jonkin verran pro gradu -tutkielmia. Tämän työn 

kannalta tärkeimmiksi asettuvat Petri Eskolan Vajaa mieli, vajaa kansalaisuus : 

Kehitysvammaisten lakisääteinen kansalaisasema Suomessa 1927–1970, Eliisa Pohtilan 

Liian huono kansalaiseksi? Kansalaisihanne sterilisaatioasiakirjoissa v. 1935–1949 sekä 

Jussi Haataisen Suvun jatkamiseen kelpaamattomat : erilaisuus, sukupuoli ja 

sosiaalipolitiikka Suomessa vuonna 1959 toteutetuissa pakkosterilisaatioissa. 

Tämä työ täydentää kuvaa Suomen sterilointikäytännöistä, joiden viimeiset vuodet 

ovat toistaiseksi melko tutkimattomia. Tutkielmani kertoo osaltaan myös suomalaisen 

yhteiskunnan murrosvaiheesta, jolloin yksilön omaa vapautta ja vastuuta koskien 

hänen omaa elämäänsä alettiin painottaa yhä enemmän. Kansalaiset eivät olleet enää 

olemassa ainoastaan valtiota varten. 

Käsitteet 

Vuoden 1950 steriloimislaki mahdollisti pakkosteriloinnit vammaisiksi luokitelluille, 

psyykkisesti sairastuneille ja heille, joiden katsottiin tavalla tai toisella elävän 

yhteiskunnanvastaista elämää. Monet menneisyydessä käytetyt termit näistä 

ihmisryhmistä ovat nykysilmin katsottuina halventavia. Tutkielmassani poimin käytetyt 

termit lähdeaineistosta sellaisenaan, jotta kuvaan historiallista todellisuutta 

mahdollisimman tarkasti ja kattavasti. 

Perinteisesti vammaisuutta on pidetty yksilön fyysisten tai psyykkisten vammojen tai 

sairauksien aiheuttamana, lääketieteellisin kriteerein mitattavana haittana.22 

Vammaisuus on identifioitu ihmiseen itseensä, ja tämä määritelmä toistuu läpi 

steriloimiseen liittyvän arkistoaineiston. 

Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 

määrittelee vammaisuuden nykyään yksilön ja ympäristön väliseksi 

                                                      
22

 Leppälä 2014, 16–17. 
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vuorovaikutussuhteeksi, jossa ympäristössä olevat esteet luovat vammaisuutta. Jos 

yhteiskunnasta halutaan vähentää ja poistaa vammaisuutta, se tapahtuu poistamalla 

niitä esteitä, jotka vammaisuutta aiheuttavat.23 Tätä vammaisuuden sosiaalista mallia 

on myös kritisoitu, koska se kiinnittää huomion voimakkaasti ympäristöön ja 

yhteiskuntaan, jolloin vammojen aiheuttamat fyysiset ja psyykkiset haitat voivat jäädä 

tarkastelussa sivuun.24 Vammaisuuden sosiaalinen malli vapauttaa kuitenkin 

tarkastelemaan vammaisuutta muuttuvana käsitteenä, joka on merkityksellinen seikka 

tutkielmassani. 

Kuten vammaisuus myös psyykkinen sairastuminen ymmärrettiin ennen osin erilaisena 

asiana kuin tämän päivän länsimaisessa lääketieteessä. Kuntoutus, avohoito ja 

sairastavuuden yhteiskunnalliset tekijät tulivat psyykkisten sairauksien hoidossa 

puheenaiheiksi vasta 1950-luvulta lähtien.25  

Psyykkisten sairauksien osalta tutkielmassani esiintyy pääasiassa skitsofreniaa ja 

kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia ihmisiä. Skitsofreniaa kutsuttiin 1960-

luvulla myös jakomielitaudiksi ja sitä pidettiin psyykkisistä sairauksista yleisimpänä. 

Arvioitiin, että noin yksi prosentti väestöstä sairastaa skitsofreniaa ja että taipumus 

skitsofreniaan on perinnöllinen, vaikka itse tauti ei suoraan periydy.26 1960-luvulla 

kaksisuuntainen mielialahäiriö tunnettiin nimellä maanisdepressiivisyys tai maanis-

depressiivinen mielitauti. Sitä pidettiin endogeenisena eli sisäsyntyisenä sairautena, 

jonka yhtenä syntysyynä oli periytyminen.27 

Vaikka tutkielma käsittelee niinkin uutta aikaa kuin 1960-lukua, on syytä muistuttaa, 

että tieto sairauksien ja vammojen luonteesta, hoidosta ja paranemismahdollisuuksista 

ei ollut samanlaista kuin tänä päivänä. Suhtautuminen mielen sairauksiin ja 

vammaisuuteen on muuttunut avoimemmaksi, tutkittu tieto niiden luonteesta on 

kasvanut ja ihmisten asenteet vähemmistöryhmiä kohtaan ovat muuttuneet osin 

ymmärtävämmiksi. 

  

                                                      
23

 Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD). 
24

 Leppälä 2014, 16–17. 
25

 Pietikäinen 2013, 370. 
26

 Anttinen 1962, 1486–1487. 
27

 Anttinen 1963, 1110. 
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Metodit, teoreettiset lähtökohdat ja eettiset kysymykset  

Tutkimusmetodina käytän laadullista sisällönanalyysia. Sisällönanalyysi on 

aineistopohjainen tutkimusmetodi, jossa merkityksellistä on aineiston perinpohjainen 

tunteminen, luokittelu, ilmiöiden esiintymistiheyden toteaminen ja näistä tehdyt 

tulkinnat ja johtopäätökset. Sisällönanalyysi tehdään aineiston ehdoilla. Aineistoa 

tarkastellaan kriittisesti ja siltä kysytään täsmentäviä kysymyksiä, kuten kuka sanoi, 

miksi ja mihin hän pyrki sanomallaan vaikuttamaan.28  

Historiatieteen tehtävä ei ole tirkistely tai skandaalien hakeminen. Tutkijan tulee tehdä 

aiheensa ymmärrettäväksi historiallisessa tai yhteiskunnallisessa kontekstissa.29 Hänen 

tulee kysyä, miten muu maailma, ympäröivä yhteiskunta ja satunnaiset historialliset 

tapahtumat ovat vaikuttaneet tutkimuskohteen olemassaoloon. Samalla historiallisen 

tutkimuksen tulos on konteksti, jossa tapahtuma tai teko asettuu osaksi historiallista 

todellisuutta.30 

Tutkielman kirjoittajana määrään tutkimuksen kulkua ja kehitystä, sen painopisteitä ja 

niitä asioita, jotka jäävät taka-alalle. Tehdyt tulkinnat ovat riippuvaisia muun muassa 

ennakkotiedoistani, -asenteistani ja -oletuksistani, ja pyrkimällä tiedostamaan ne, pyrin 

objektiiviseen analyysiin aiheesta. 

Käyttämääni tutkimusaineistoon liittyy runsaasti eettisiä kysymyksiä. 

Steriloimishakemukset ja -päätökset sisältävät tietoja henkilön yksityisyyteen liittyvistä 

osin arkaluontoisistakin seikoista. Hakemuksissa käydään paikoin yksityiskohtaisesti 

läpi henkilöiden ihmissuhteita, seksuaalisuutta, terveystietoja, uskonnollisuutta sekä 

sosiaalietuuksiin ja rikoksiin liittyviä kysymyksiä. Tapahtumien ajallinen etäisyys ei ole 

kaukana, vain noin 50 vuoden päässä. Osa tutkimuksen henkilöistä saattaa yhä olla 

elossa. Siksi on ensisijaisen tärkeää sekä eettisesti että juridisesti, että 

steriloimishakemusten henkilöt eivät ole tunnistettavissa tekstistä. Esittelemistäni 

esimerkeistä olen poistanut kaikki yksilöivät tunnistetiedot, kuten henkilön nimen, 

syntymäajan ja asuinpaikan. Jotta tutkielman lukeminen on helpompaa, olen 

numeroinut esimerkit tapauskohtaisesti. 

                                                      
28

 Metsämuuronen 2006, 124–128. 
29

 Vainio-Korhonen 2017, 34. 
30

 Hyrkkänen 2002, 10–19. 
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Tutkielman rakenne 

Tutkielmani koostuu kolmesta pääluvusta. Läpi työn punaisena lankana kulkee 

Aborttilakikomitean ehdotus Suomen uudeksi steriloimislaiksi. Ensimmäisessä ja 

toisessa pääluvussa keskityn sterilointipäätöksen saaneisiin henkilöihin.  

Ensimmäisessä pääluvussa tutkin pakkosterilointiajan viimeisiä vuosia tilastojen kautta 

ja selvitän, keitä olivat tyypilliset vapaaehtoisten steriloimishakemusten kohteet. 

Toisessa pääluvussa keskityn psyykkisesti sairastuneiden ja vammaisiksi luokiteltujen 

henkilöiden pakkosterilointeihin sekä vapaaehtoisten sterilointien ja pakkosterilointien 

välisiin rajapintoihin. Esimerkkien kautta tuon esiin, miksi kysymys vapaaehtoisen ja 

pakkosteriloinnin rajasta ei ollut täysin yksiselitteinen 1960-luvun Suomessa. 

Kolmas pääluku keskittyy steriloinneista käytyyn lehdistökeskusteluun sekä vuoden 

1970 lakimuutokseen. Tuon esiin, kenelle sterilointeja ei myönnetty ja millaisessa 

toimintaympäristössä lääkärit tekivät steriloimishakemuksia. Pohdin myös, muuttuiko 

steriloitavien ryhmien asema lakimuutoksen myötä.  
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1. Valtaosa vapaaehtoisesti 

Huhtikuun 13. päivänä vuonna 1967 Valtioneuvosto asetti komitean tarkastelemaan 

Suomen abortti- steriloimis- ja kastroimislainsäädäntöä. Komitean tehtävänä oli 

ehdottaa muutoksia lakeihin. Nimekseen komitea valitsi Aborttilakikomitea. Se sai 

mietintönsä valmiiksi joulukuun 27. päivä vuonna 1968, puoli vuotta alkuperäisestä 

aikataulusta myöhässä.31 

1.1. Steriloinnit tilastoissa 

Aborttilakikomitean aloittaessa toimintansa Suomessa päätettiin steriloinneista 

vuonna 1950 voimaan astuneen steriloimislain pohjalta. Sterilointeja tehtiin 1960-

luvun Suomessa melko paljon, enemmän kuin koskaan ennen maan historiassa.32 

Vuosien 1967–1970 aikana Suomessa tehtiin kaikkiaan 16 276 sterilointia.33 

Steriloinneista valtaosa oli vapaaehtoisia. Tarkasteluajankohtana pakkosterilointeja 

tehtiin keskimäärin 200 kappaletta vuosittain.34 

Suomen virallinen tilasto jakoi steriloinnit neljään kategoriaan sterilointisyyn 

perusteella. Syyt olivat eugeeninen35 ja sosiaalinen peruste sekä ruumiillinen sairaus 

tai vika, josta vuodesta 1968 eteenpäin käytettiin nimeä lääketieteellinen peruste. 

Näistä eugeeninen peruste jaettiin vielä kolmeen eri alakategoriaan: mielisairaus, 

vajaamielisyys ja vaikea ruumiillinen sairaus tai vika.36  

Valtaosa steriloinneista tehtiin lääketieteellisen syyn perusteella. Esimerkiksi vuonna 

1967 tehtiin kaikkiaan 4 022 sterilointia, joista 3 521 tehtiin ruumiillisen sairauden tai 

vian perusteella. 224 sterilointia tehtiin sosiaalisin syin ja 265 sterilointia eugeenisin 

perustein. 12 sterilointia jää tilastoinnin ulkopuolelle. Eugeeniset steriloinnit 

jakautuivat siten, että mielisairauden takia tehtiin 82 sterilointia, vajaamielisyyden 134 

                                                      
31

 Aborttilakikomitean mietintö. Komiteanmietintö (Kom. miet.) 1968: A 11, 3–4. 
32

 Mattila 1999, 337 
33

 Suomen virallinen tilasto (SVT) XI:70, 71, 319–320, SVT XI: 72, 73, 336–337. 
34

 Mattila 1999, 337. 
35

 Suomen virallinen tilasto käytti rotuhygieenisin perustein tehdystä steriloinnista nimitystä 
eugeeninen. Yleisesti Suomessa käytettiin saksalaisen perinteen mukaisesti termiä rotuhygienia, kun 
angloamerikkalaisessa maailmassa puhuttiin samasta asiasta eugeniikkana (esim. Mattila 1999). 
36

 SVT XI:70, 71, 319–320, SVT XI: 72, 73, 336–337. 
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sterilointia ja vaikean ruumiillisen sairauden tai vian perusteella 49 sterilointia.37 

Tilanne pysyi melko vastaavana myös muina tarkasteluvuosina. 

 

Vuosi 
Eugeeninen 

peruste 

Sosiaalinen 

peruste 

Lääke-

tieteellinen 

peruste 

Tilastoimatta Yhteensä 

1967 265 224 3521 12 4022 

1968 213 246 3817 18 4294 

1969 298 156 4983 12 5449 

1.1.–

31.5.1970 
97 25 2385 4 2507 

Suomessa tehdyt steriloinnit syyn mukaan jaoteltuna 1967–1970.38 

 

Lääkintöhallitus ei käyttänyt samaa nimeämistekniikkaa aineistossaan kuin Suomen 

virallinen tilasto. Näin ollen suoraa vertailua kahden eri aineiston välillä ei voi tehdä. 

Lääkintöhallituksen aineistosta on mahdoton tietää, mihin luokkaan mikin sterilointi 

asettuu Suomen virallisen tilaston tilastoinnissa. Jos esimerkiksi sterilointi myönnettiin 

skitsofrenian takia ja lääkärinlausunnossa esitettiin huoli sairauden mahdollisesta 

periytyvyydestä, ei ole täyttä varmuutta, onko toimenpide luokiteltu eugeenisin 

perustein tehdyksi vai lääketieteelliseksi steriloinniksi. 

Sterilointimäärät pysyivät kaikkiaan Suomessa melko vakaina, mihin vuosi 1969 luo 

poikkeuksen. Vuodesta 1968 vuoteen 1969 sterilointimäärät kasvoivat runsaalla 

tuhannella toimenpiteellä. Eugeenisen perusteen takia tehtyjen sterilointien määrä 

kasvoi noin kolmanneksella ja sosiaalisiin syihin vetoaminen laski noin sadalla 

steriloinnilla. 

                                                      
37

 SVT XI:70, 71, 319. 
38

 SVT XI:70, 71, 319–320, SVT XI: 72, 73, 336–337. 



 16 

Tilastopiikkiä seuraavana vuonna steriloimislakia muutettiin. Uusi steriloimislaki astui 

voimaan kesäkuun alussa 1970. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana sterilointeja 

tehtiin suurin piirtein yhtä paljon kuin aiempana vuonna. Rotuhygieenisten 

sterilointien määrä kuitenkin laski vuoden 1968 tasolle ja sosiaalisten sterilointien 

määrä romahti noin neljännekseen aiemmasta. 

Mikä oli syynä viimeisten vuosien kohonneille sterilointimäärille? 

Aborttilakikomitea, jonka tehtävänä oli uudistaa steriloimislaki, sai mietintönsä 

valmiiksi loppuvuodesta 1968. Steriloimishakemuksia tehneiden lääkäreiden tiedossa 

oli, että laki tulee muuttumaan. Se on voinut kiihdyttää lääkäreiden intoa tehdä 

steriloimishakemuksia. Toisaalta monissa tapauksissa kyse on voinut olla myös 

potilaiden omasta halusta saada sterilointi ennen kuin laki muuttuu. Ehkä pelättiin, 

että uuden lain myötä steriloinnin saaminen vaikeutuisi. Monille naisille sterilointi oli 

toivottu ehkäisykeino esimerkiksi ehkäisypillereiden aiheuttamien ikävien sivuoireiden 

vuoksi.39 

Suomen virallisen tilaston mukaan sterilointeja tehtiin Suomessa vuosittain tuhansia, 

mutta lääkintöhallitus käsitteli toimenpiteistä vain noin neljäsosan. Vuoden 1950 

steriloimislain mukaan kaksi lääkäriä, lausunnonantajalääkäri ja suorittajalääkäri, saivat 

yhteisellä päätöksellä suorittaa toimenpiteen, jos kyseessä oli selkeästi 

lääketieteellisen syyn takia tehtävä sterilointi. Silti joissain tapauksissa myös 

lääketieteellisen perusteen takia tehdyt steriloinnit tulivat lääkintöhallituksen 

käsiteltäväksi. Usein kyseiset tapaukset eivät olleet täysin yksiselitteisiä: 

steriloimissyitä voi olla monia, joista lääkintöhallitus katsoi lääketieteellisen syyn 

merkittävimmäksi. 

Lääkintöhallituksen päätöksellä tehtyjen sterilointien määrä pysyy lähes samana 

vuodesta toiseen ja kehityssuunta on pikemmin laskeva kuin nouseva. Sen sijaan kasvu 

vuoteen 1969 tapahtuu nimenomaan kahden lääkärin päätöksellä tehdyissä 

steriloinneissa. Tilastollisesti vuoden 1969 tilastopiikki on selitettävissä 

lääketieteellisten sterilointien määrän kasvulla. 

                                                      
39

 Lisää ehkäisypillereiden asemasta ja niiden aiheuttamista sivuoireista s. 20–22. 
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Lääkintöhallituksen asiakirja-aineistosta kuitenkin ilmeni, etteivät kaikki kahden 

lääkärin päätöksellä tehdyt steriloinnit olleet laskettavissa suoraan lääketieteellisten 

sterilointien kategoriaan. Aineistossa oli mukana lääkintöhallituksen lähettämiä kirjeitä 

lääkäreille, joissa huomautettiin lain hengen vastaisesta toiminnasta. Se ei kuitenkaan 

ollut yleistä, joten ongelma ei liene ollut kovin suuri. 

 

Vuosi Lääkintöhallituksen päätös Kahden lääkärin päätös Yhteensä 

1967 727 3283 4022 

1968 629 3647 4294 

1969 630 4807 5449 

1.1.–31.5.1970 232 2275 2507 

Lääkintöhallituksen päätöksellä ja kahden lääkärin päätöksellä tehdyt steriloinnit.40 

 

1.2. Se tavallinen tapaus 

Suomen steriloimislain mukaan vapaaehtoinen sterilointi myönnettiin 1960-luvun 

lopulla, jos oikeustoimikelpoisen henkilön perinnölliset taipumukset voivat aiheuttaa 

hänen jälkeläisissään mielisairauden, vajaamielisyyden tai muun vaikean sairauden tai 

vian. Myös sosiaalinen syy saattoi olla vapaaehtoisen steriloinnin taustalla. Sillä 

tarkoitettiin tilannetta, jossa oikeustoimikelpoinen henkilö oli kykenemätön 

huolehtimaan lapsistaan. Kykenemättömyys ilmeni lain mukaan sieluntoiminnan 

sairaalloisuutena, alkoholin tai huumausaineiden väärinkäyttönä tai muuna 

yhteiskunnanvastaisena elämäntapana.41 

Vapaaehtoinen sterilointi tehtiin aina potilaan omasta hakemuksesta. Potilaan tuli 

toimittaa lääkintöhallitukselle kirjallinen hakemus, jossa oli kahden todistajan 

läsnäollessa kirjoitettu potilaan omakätinen allekirjoitus, henkilötodistus ja laillistetun 

                                                      
40

 SVT XI:70, 71, 319–320, SVT XI: 72, 73, 336–337. 
41

 Steriloimislaki 1950 (No 83/1950). 



 18 

ja puolueettoman lääkärin tekemä, tutkimukseen pohjautuva lausunto steriloinnin 

välttämättömyydestä.42 

Lääkintöhallituksen päätöksissä steriloimisluvan perusteena oli joko potilaan oma 

terveys, periytyvyys tai kykenemättömyys huolehtia jälkeläisistä. Selkeää määrällistä 

eroa oman terveyden ja periytyvyyden perusteella myönnetyissä steriloinneissa ei ole. 

Tätä määrettä tarkennettiin lisäksi diagnoosilla, joka saattoi olla suoraan 

lääkärinlausunnosta poimittu tai lääkintöhallituksen oman tulkinnan mukainen. 

Tyypillinen sterilointitapaus 1960-luvun lopulla oli useiden synnytysten uuvuttama 

nainen, joka monissa tapauksissa kärsi pahoista suonikohjuista. Lääkäreiden 

kirjaamissa diagnooseissa toistuivat erilaiset uupumuksen muodot: Exhaustio, 

Exhaustio nervosa, Exhaustio matris, Exhaustio universalis. Näille naisille sterilointi 

vaikutti olevan helpotus jatkuvien raskauksien täyttämässä arjessa. 

Tyypilliseksi steriloimistapaukseksi voidaan sanoa 38-vuotiasta maanviljelijän vaimoa 

(tapaus 1). Hän haki steriloimislupaa kevättalvella 1967. Nainen oli synnyttänyt viisi 

lasta ja hän oli lääkärin mukaan rasittunut ja väsynyt monien synnytysten takia. Naista 

vaivasivat pahat suonikohjut. Vain viikko hakemuksen jättämisen jälkeen naiselle 

myönnettiin steriloimislupa. Lääkintöhallitus perusteli päätöstään sillä, että 

mahdollinen tuleva raskaus on vaaraksi naisen omalle terveydelle hänen Exhaustionsa 

takia.43 

Muutamaa kuukautta myöhemmin Lääkintöhallituksen pöydälle tuli lähes vastaava 

tapaus. Huhtikuun lopulla vuonna 1967 pohjoissuomalainen tilallisen vaimo anoi 

steriloimislupaa (tapaus 2). Hän oli hakemuksen aikaan 35-vuotias neljän lapsen äiti ja 

jälleen raskaana. Lääkäri kirjoitti lausuntoonsa, että nainen oli jo aiempien raskauksien 

aikana ollut henkisesti väsynyt ja tilanne oli pahentunut uuden raskauden myötä. 

Naisella oli kivuliaita suonikohjuja, jotka hankaloittivat hänen oloaan entisestään.44 

Samanaikaisesti lääkintöhallitus käsitteli toisen tapauksen samasta kunnasta. 37-

vuotias tilallisen vaimo ja yhdeksän lapsen äiti oli jälleen raskaana ja anoi lupaa 

                                                      
42

 Steriloimisasetus 1950 (No 234/1950). 
43

 Lääkintöhallituksen päätös ja lääkärinlausunto steriloimishakemuksen liitteenä, 14.3.1967. Abortti-, 
steriloimis- ja kastroimishakemukset Eia:161, KA. 
44

 Lääkärinlausunto steriloimishakemuksen liitteenä, 26.4.1967. Abortti-, steriloimis- ja 
kastroimishakemukset Eia:164, KA. 
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steriloimiseen synnytyksen yhteydessä (tapaus 3). Lääkärin mukaan nainen oli 

henkisesti rasittunut raskauksien aikana ja kärsi suonikohjuista.45 

Lääkintöhallitus myönsi molemmille naisille steriloimisluvat heidän oman terveytensä 

takia. Ensimmäistä päätöstä perusteltiin Exhaustiolla, jälkimmäistä Exhaustio 

nervosalla.46 Vastaavia tapauksia on steriloimishakemusten joukossa valtavasti. 

Monilapsisten perheiden väsyneet äidit hakivat steriloimislupaa oman jaksamisensa 

takia. Kun lapsiluku oli jo kasvanut riittävän suureksi, myönnettiin sterilointi 

suhteellisen helposti perhe-elämässä rasittuneelle naiselle. Jos taakkana oli vielä 

taloudellinen turvattomuus, sai steriloimisluvan entistä helpommin. 

Näiden naisten asemaa myös Aborttilakikomitea halusi helpottaa lakiehdotuksessaan. 

Aborttilakikomitean mukaan lääkintöhallitus oli ollut kirjeitse yhteydessä 

sisäministeriöön jo helmikuussa 1967. Kirjeessään lääkintöhallitus oli ehdottanut, että 

sterilointi pitäisi ottaa tehokkaampaan käyttöön, koska raskaudenkeskeytys ei ollut 

lääkintöhallituksen mielestä suositeltava keino rajoittaa lapsilukua. Aborttilakikomitea 

yhtyi lääkintöhallituksen näkemykseen. Aborttilakikomitean mielestä oli kiinnitettävä 

erityistä huomiota steriloinnin perusteisiin, kun lakiuudistusta tehtiin. 

Aborttilakikomitea kirjoitti mietinnössään: 

Niin ikään on aiheellista tarkastella sterilisaation ja raskauden 

keskeyttämisen välistä suhdetta, muun muassa sitä lääkintöhallituksen 

kirjelmässä mainittua seikkaa, voidaanko sterilisaation saamista 

helpottamalla vähentää tarvetta raskauksien keskeyttämiseen.47 

Aborttilakikomitean ja lääkintöhallituksen näkemys oli, että myöntämällä sterilointeja 

vapaammin, olisi mahdollista vähentää raskaudenkeskeytysten määrää. 

Aborttilakikomitea katsoi, että vapaaehtoiselle, toimenpiteen merkityksen 

ymmärtävän henkilön steriloinnille ei pitäisi asettaa niin ankaria vaatimuksia kuin 

aiemmassa laissa oli ollut. Tärkeänä komitea kuitenkin piti sitä, että yksilön vapautta 

                                                      
45

 Lääkärinlausunto steriloimishakemuksen liitteenä, 26.4.1967. Abortti-, steriloimis- ja 
kastroimishakemukset Eia:164, KA. 
46

 Lääkintöhallituksen päätökset, 26.4.1967. Abortti-, steriloimis- ja kastroimishakemukset Eia:164, KA. 
47

 Kom. miet. 1968: A 11, 58–60. 
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päättää omasta steriloinnistaan laajennetaan vain niissä tapauksissa, joissa voidaan 

todeta päätöksen perustuvan vakaaseen harkintaan.48 

Aborttilakikomitea ei kuitenkaan pitänyt tarpeellisena rajoituksetonta vapautta 

päättää omasta steriloinnista eli se vastusti niin sanottua vapaata sterilointioikeutta. 

Komitean mukaan vapaassa steriloinnissa oli pelkona, että steriloinnin hankkinut 

henkilö katuu myöhemmin toimenpidettä. Suvunjatkamiskyky oli 1960-luvun 

lääketieteellisin menetelmin vaikea palauttaa steriloinnin jälkeen. Komitea vetosi Lauri 

Rauramon ja Allan Paavolan tekemään tutkimukseen, jonka mukaan 13 prosenttia 

heidän tekemäänsä kyselytutkimukseen vastanneista naisista katui sterilointia 

jälkeenpäin. Aborttilakikomitean mukaan vapaan steriloinnin vallitessa lääkärin olisi 

entistä vaikeampi selvittää toimenpidettä pyytävän alttiutta katua tekoa 

myöhemmin.49 Huomionarvoista on, että saman tutkimuksen mukaan 87 prosenttia 

naisista ei katunut sterilointitoimenpidettä, mutta sitä seikkaa ei nostettu esiin 

aikalaiskirjoituksissa. 

Aborttilakikomitea päätyi ehdottamaan uudeksi laiksi, että sterilointi voidaan tehdä 

asianomaisen suostumuksella, jos lasten synnyttäminen ja hoito ovat hänelle 

huomattavia rasituksia. Päätöksen taustaksi olisi selvitettävä hakijan perheen 

elämänolot ja muut olosuhteet. Terveydellisten syiden takia tehtävään sterilointiin 

komitea ehdotti myös lisäystä: kun aiemmin syyksi kelpasi naisen sairaus tai 

ruumiinvika, haluttiin se muuttaa muotoon naisen sairaus, ruumiinvika tai heikkous.50 

1960-luvulla oli siis tavallista, että raskaudenkeskeytys ja sterilointi liittyivät yhteen. 

Esimerkiksi vuonna 1966 kaikista steriloinneista 46 prosenttia tehtiin 

raskaudenkeskeytyksen yhteydessä ja 31 prosenttia kaikista raskaudenkeskeytykseen 

päätyneistä naisista steriloitiin.51 Käytännöksi oli muodostunut, että 

raskaudenkeskeytys myönnettiin sillä ehdolla, että nainen suostuu samalla 

steriloitavaksi. Usein raskaudenkeskeytystä haettiin uupumuksen takia. 

Aborttilakikomitea ehdotti, että vapaaehtoinen sterilointi voidaan tehdä, jos hakijan 

muut keinot estää lasten syntyminen ovat epätavallisen huonot. Komitea halusi 
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sanamuodolla ”epätavallisen huonot” korostaa ehkäisyvälineiden käytön 

ensisijaisuutta. Sterilointi voi tulla Aborttilakikomitean mukaan kyseeseen, jos henkilö 

ei terveydellisistä, uskonnollisista tai moraalisista syistä halua käyttää 

ehkäisyvälineitä.52 

Monille naisille sterilointi oli ainoa luotettava vaihtoehto hormonaalisille 

ehkäisykeinoille. Ehkäisypillerit olivat tehokkain 1960-luvulla tunnettu 

ehkäisymenetelmä ja niiden ansiosta oli mahdollista suunnitella raskautta aiempaa 

paremmin. Vaikka ehkäisypillereitä on usein pidetty yhtenä tekijänä, joka on 

jälkimodernina aikana mahdollistanut naisen opiskelun ja työnteon yhdistämisen 

perhe-elämään, eivät ehkäisypilleritkään sovi kaikille.53 

Vaikka lääkärit suosittelivat vuonna 1968 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 

ehkäisypillereitä erilaisista ehkäisymenetelmistä ylivoimaisesti eniten, ei niitä käyttänyt 

kuin 38 prosenttia suomalaisista naisista. Suosituinta ehkäisypillereiden käyttö oli 

koulutetun väestön keskuudessa Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa.54 Syy 

ehkäisypillereiden käytön vierastamiseen saattoi olla taloudellinen tai sivuvaikutusten 

pelko. Steriloimishakemusten lääkärinlausuntojen perusteella ehkäisypillerit 

aiheuttivat ikäviä sivuoireita ja joissain tapauksissa potilas ei millään kyennyt 

muistamaan päivittäisen pillerin ottoa lukuisista yrityksistä huolimatta.  

Ehkäisypillereiden aiheuttamat vakavat sivuoireet nousivat keskusteluun 1960-luvun 

alussa. Ehkäisypillereiden yhteyttä syöpään epäiltiin alusta saakka, ja ensimmäiset 

verisuonitukostapaukset tulivat ilmi vuoden 1961 lopulla Yhdysvalloissa ja Iso-

Britanniassa. Kun Suomessa tehtiin vuonna 1967 yhdistelmäehkäisypilleritutkimus, 

kymmenesosa tutkimukseen osallistuneista naisista joutui keskeyttämään 

osallistumisensa sivuvaikutusten takia. Monet suomalaiset lääkärit suhtautuivat 

kriittisesti ehkäisypillereihin. Pitkäaikaisen käytön vaikutuksia ei tunnettu ja lääkärit 

pitivät pillereiden aiheuttamia sivuvaikutuksia esillä kiivaasti.55 

Steriloimishakemuksista ilmenee, että monet luottivat ehkäisyssä mieluummin 

kondomiin tai keskeytettyyn yhdyntään. Kun ehkäisykeinot olivat epäluotettavia, 
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kasvoi perheen lapsiluku helposti toivottua suuremmaksi. Se rasitti erityisesti perheen 

äitiä, jonka vastuulla perheestä huolehtiminen ja kodinhoito vielä 1960-luvulla oli. Siitä 

näkökulmasta katsottuna ei ole ihme, että naiset hakeutuivat 

steriloimistoimenpiteeseen, jotta lapsilukua saataisiin luotettavasti rajoitettua. 

Vuoden 1968 kyselyssä lääkäreiltä tiedusteltiin myös heidän antamastaan 

ehkäisyneuvonnasta. Yli 90 prosenttia lääkäreistä kertoi antavansa ehkäisyneuvontaa 

kysyttäessä raskaana oleville tai vastikään synnyttäneille naisille, ja lähes 90 prosenttia 

antoi ehkäisyneuvontaa myös muille naimisissa oleville naisille. Sen sijaan 

naimattomille naisille ehkäisyneuvontaa antoi pyydettäessä enää runsas 60 prosenttia 

lääkäreistä. Seitsemän prosenttia kieltäytyi kokonaan antamasta ehkäisyneuvontaa 

naimattomille naisille. Miehille ehkäisyneuvontaa antoi kysyttäessä 61 prosenttia 

vastanneista ja yhdeksän prosenttia ei neuvonut miehiä ehkäisyasioissa edes 

pyydettäessä.56 

Vaikka ehkäisyvälineitä olisi ollut tarjolla myös miehille, lääkärit pitivät usein naimisissa 

olevaa naista vastuullisena ehkäisyasioista. Sama tilanne on havaittavissa 

steriloimishakemusten lääkärinlausunnoista. Miehille suunnattuja ehkäisyvälineitä ei 

mainittu ratkaisuna tai vaihtoehtona kuin harvoin ja ehkäisyasiaa käsiteltiin ainoastaan 

naisen näkökulmasta. Naisten omassa hallinnassa olevat vaihtoehdot tilanteessa 

rajoittuivat toinen toistaan seuraaviin raskauksiin, hormonaaliseen ehkäisyyn tai 

sterilointiin, sillä sekä kondomien käyttö että keskeytetyn yhdynnän onnistuminen 

ovat vahvasti miehestä riippuvaisia ehkäisykeinoja. 

Mutta poikkeuksiakin löytyy. Loppuvuodesta 1967 lestadiolaisperheen isä hakeutui 

lääkärin vastaanotolle saadakseen sterilointiluvan (tapaus 4). Hän kertoi lääkärille 

kärsivänsä vaimonsa väkivaltaisuudesta lapsia kohtaan. Vaimo kirjoittaa kirjeessään, 

ettei puoliso suostu käyttämään kondomeja uskonnollisiin syihin vedoten. 

Lääkintöhallitus päätti myöntää miehelle steriloimisluvan.57 

Tapaus nousee monin tavoin poikkeuksellisena esiin steriloimishakemusten joukosta. 

Steriloitava oli mies, ja lääkärille hakeutuminen kertoo, että mies piti perheen 
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lapsiluvun rajoittamista myös itselleen kuuluvana asiana. Vaimon väkivaltaisuus, josta 

kertominen on poikkeuksellista sekin, oli saanut miehen ajattelemaan, ettei 

perheeseen ole hyvä synnyttää lisää lapsia. Tapaus asettuu kiinnostavaan valoon, kun 

huomioi perheen uskonnollisen taustan. Perinteisesti lestadiolaisuudessa 

raskaudenehkäisyä ei ole pidetty hyväksyttynä. 

Yli 90 prosenttia Suomessa steriloiduista henkilöistä oli naisia. Kun naisia pidettiin 

pääsääntöisesti vastuullisina raskaudenehkäisystä, oli ymmärrettävää, että myös 

sterilointitoimenpide tehtiin naiselle, vaikka yhtä lailla perheen isä olisi voitu steriloida. 

 

Vuosi 
Naisten osuus 

(kpl) 

Miesten osuus 

(kpl) 

Naisten osuus 

(%) 

Miesten osuus 

(%) 

1967 823 22 97,4 % 2,6 % 

1968 701 40 94,6 % 5,4 % 

1969 730 25 96,7 % 3,3 % 

1.1.–

31.5.1970 
254 10 96,2 % 3,8 % 

Lääkintöhallituksen käsittelemät hyväksytyt steriloimishakemukset sukupuolittain.58 

 

Vuosina 1967–1970 liki sata prosenttia suoritetuista sterilointitoimenpiteistä tehtiin 

naisille. Se, että naiset hakeutuivat sterilointitoimenpiteisiin oma-aloitteisesti ja 

halusivat aktiivisesti vaikuttaa synnytystensä lukumäärään, kertoo uudesta ajasta 

naisten ja perheiden historiassa. 1960-luvun puolivälistä eteenpäin perhesuunnittelu 

alkoi yleistyä Suomessa. Elettiin uutta vapauden aikaa: yksilön oikeudet ja itsensä 

toteuttaminen alkoivat korostua elämää määrittävinä tekijöinä. Taloudellinen 
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hyvinvointi kasvoi, hyvinvointivaltion rakentamisen myötä yhä useampi ei kärsinyt 

absoluuttisesta köyhyydestä, keskimääräinen koulutustaso kohosi ja naisten ansiotyö 

yleistyi. Kun maatalousyhteiskunnasta alettiin siirtyä teollistuneeseen 

palveluelinkeinojen yhteiskuntaan, korkealla lapsiluvulla ei enää haettu turvaa 

vanhuuden varalle. Samalla kaupungistumisen myötä lasten tuoma lisätyövoiman 

tarve väheni. Se tarkoitti lapsiluvun laskua ja ehkäisyn käytön yleistymistä perheissä.59 

Keskimäärin suomalaisnaiset synnyttivät 1960-luvun puolivälin jälkeen 2,1 lasta.60 

Siihen nähden vapaaehtoisesti steriloitujen naisten lapsiluku oli korkea. Suurimmalla 

osalla lääkintöhallitukselta sterilointia pyytäneistä naisista oli yli kolme lasta. 1960-

luvulle tultaessa naisten emansipaatio ja seksuaalinen vapautuminen olivat yleistyneet 

länsimaissa. Raskauden ehkäisy oli hyväksytympää kuin ennen. Enää naisen ei ollut 

pakko jaksaa jatkuvia synnytyksiä: vaihtoehtojakin oli. Naisten aseman hiljattainen 

paraneminen oli pitkän työn tulosta, jonka eteen oltiin nähty vaivaa vuosikymmenten 

ajan. 

Menneisyyden steriloinneista kirjoitetaan usein ainoastaan pakkosterilointien 

näkökulmasta, jolloin sterilointi näyttäytyy epäinhimillisenä ja ihmisoikeuksia 

rikkovana toimenpiteenä. Pakkosteriloimislaki oli Suomessa voimassa kaikkiaan 35 

vuoden ajan, ja sinä aikana steriloitiin tuhansia kansalaisia ilman omaa suostumusta. 

Nykynäkökulmasta katsottuna se oli epäinhimillistä ja väärin, mutta se ei ollut koko 

totuus Suomessa tehdyistä steriloinneista. Valtaosa lääkintöhallituksen päätäntävallan 

alla olleista steriloinneista tehtiin vapaaehtoisuuden pohjalta naisille, jotka 

todennäköisesti näkivät steriloinnin mahdollisuutena elää jatkuvista synnytyksistä 

vapaata elämää.  
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2. Kaikuja menneisyydestä 

Vaikka steriloinnit tavallisimmin pohjautuivat vapaaehtoisuuteen, tehtiin sterilointeja 

myös ilman asianomaisen omaa suostumusta vuosien 1967–1970 aikana. Psyykkiset 

sairaudet, vammaisuus ja hyväksytystä normista poikkeava käytös olivat syitä, joiden 

takia Suomen kansalaisia steriloitiin ilman heidän omaa suostumustaan. Toisinaan taas 

sterilointi asetettiin ehdoksi raskaudenkeskeytyksen saamiselle – hakijan piti joko 

synnyttää epätoivottu lapsi tai suostua sterilointiin. Näissä tapauksissa sterilointi ei 

useinkaan näyttäytynyt mahdollisuutena, vaan ylhäältäpäin saneltuna 

pakkosterilointina. 

2.1. Pakkosteriloinnit ja psyykkiset sairaudet 

Vuonna 1950 voimaan astuneessa steriloimislaissa säädettiin, että mielisairas tai 

vajaamielinen voidaan steriloida ilman omaa suostumusta, jos hänen 

vajaakelpoisuutensa voi periytyä jälkeläisille tai aiheuttaa sen, että hänen lapsensa 

jäävät vaille huoltoa.61 Pakkosteriloinnin määräsi lääkintöhallitus ja aloite sterilointiin 

tuli yleisimmin hoitolaitoksen johtajalta, lääkäriltä tai sosiaaliviranomaisilta. 

Uutta steriloimislakia työstäneen Aborttilakikomitean mielestä vuoden 1950 

steriloimislaki oli pakkotoimenpiteiden osalta suppea, koska se salli pakkosteriloinnin 

”vain” eugeenisen tai sosiaalisen perusteen perusteella. Lakiehdotuksessaan komitea 

ehdotti, että pakkosterilointi poistetaan lähes kokonaan Suomen laista. 

Aborttilakikomitean mukaan ”nykyisten käsitysten mukaan pakkotoimenpiteitä on 

vältettävä, jos niitä ei ole pidettävä yhteiskunnan edun ehdottomasti vaatimina” ja 

komitean mielestä vajaamielisiksi ja mielisairaiksi määriteltyjen kansalaisten 

pakkosteriloinnissa ei ollut kyse yhteiskunnan ehdottomasta edusta.62 

Aborttilakikomitea kuitenkin korosti, ettei sen tarkoituksena ollut ”kaiken tosiasiallisen 

pakon eliminoiminen”. Komitean laatiman lakiehdotuksen toisen pykälän mukaan 

henkilö voidaan edelleen steriloida holhoojan tai uskotun miehen suostumuksella, 

mutta ilman omaa suostumusta, jos toimenpidettä puoltavat painavat syyt ja henkilö 

ei kykene tulevaisuudessa ymmärtämään steriloinnin merkitystä vajaamielisyyden, 
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mielisairauden tai häiriintyneen sieluntoiminnan takia. Pakkosterilointia tällaiselle 

henkilölle voisi lakiehdotuksen mukaan hakea holhooja, uskottu mies, 

mielisairaanhuoltopiirin huoltotoimiston lääkäri tai hoitolaitoksen johtaja.63 

Aborttilakikomitean lakiehdotus vuodelta 1968 salli periaatteellisella tasolla 

pakkosteriloinnit edelleen, vaikka komitea piti toimenpidettä vältettävänä. Välttämisen 

tueksi komitea ehdotti pakkosteriloinnin ehtojen kiristämistä ja toimenpanijoiden 

määrän vähentämistä. 

Vuoden 1950 steriloimislain mukaan pakkosterilointihakemuksen sai tehdä valtion tai 

kunnan palveluksessa ollut lääkäri sekä terveydenhoitolautakunta tai 

huoltolautakunta, jos steriloitava tai hänen puolisonsa tai lapsensa elivät 

köyhäinhoidon varassa. Jos steriloitava eli laitoksessa, pystyi laitoksen johtaja 

hakemaan hänelle pakkosterilointilupaa.64 Kuka tahansa kunnan tai valtion 

palveluksessa työskennellyt lääkäri sai tehdä aloitteen pakkosterilointitoimenpiteelle. 

Lääkärin ei välttämättä tarvinnut tuntea potilaan sairaus- ja hoitohistoriaa pidemmältä 

ajalta. Monissa tapauksissa lääkärit kirjoittivat saaneensa lausunnon tiedot esimerkiksi 

potilaan vanhemmilta tai muilta läheisiltä, kunnan sosiaalityöntekijöiltä tai muilta 

sosiaali- tai terveysalan ammattilaisilta. Luottamus auktoriteetteihin oli korkea ja 

virkamiesten mahdollisuudet vaikuttaa yksittäisen ihmisen elämään radikaalisti olivat 

laajat. 

Aborttilakikomitea ehdotti, että pakkosterilointitoimenpiteen alullepanon ehtoja 

kiristetään. Muutos estäisi komitean mukaan hätiköidyt päätökset, koska 

pakkosterilointiin tuli aina hakea holhoojan tai uskotun miehen lupa. Komitea uskoi, 

että uudistuksen myötä lääkintöhallituksen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota 

siihen, kuinka välttämätöntä sterilointi on lääketieteelliseltä ja sosiaalis-

lääketieteelliseltä kannalta ja lääkintöhallitus joutuisi selvittämään kussakin 

tapauksessa toimenpiteen fyysiset ja psyykkiset haittavaikutukset.65 

Vuosien 1967–1970 aikana pakkosterilointeja tehtiin pääasiassa psyykkisesti 

sairastuneille ja vammaisiksi luokitelluille kansalaisille. Steriloimisasetuksen mukaan 
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mielisairaalla tarkoitettiin sellaista henkilöä, joka sairastaa ”parantumattomaksi tai 

perinnölliseksi todettua kroonista tai ajoittaista mielisairautta”. Laissa vajaamielisellä 

tarkoitettiin ihmistä, jonka älyllinen kehitys ei kohoa 12-vuotiaan tasoa 

korkeammalle.66 

Kun steriloimislakeja säädettiin, niiden ajateltiin koskevan kaikkia suomalaisia tasa-

arvoisesti. Lakeja ei tarkoitettu koskemaan pelkästään naisia tai niitä ei erityisesti 

suunnattu koskemaan eri etnisiä vähemmistöryhmiä tai työväkeä. Steriloimislaista 

käydyssä eduskuntakeskustelussa muutamat vasemmistoedustajat pitivät 

steriloimislakia luokkalakina, koska laissa määrättiin, että vanhempi voidaan steriloida, 

jos hänen lapsensa jää todennäköisesti huoltoa vaille. Kansanedustajat tulkitsivat 

pykälän siten, että työväenluokkaan kuuluvan perheen lapsi jää todennäköisemmin 

vaille huoltoa ja hoivaa. Varakkaammat perheet pystyvät maksamaan lastensa hoidon, 

jos he eivät itse siihen kykene. Vaikka laki meni sellaisenaan läpi edustajien huolesta 

huolimatta, ei heidän huolensa ollut turha myöhemmän tutkimustiedon perusteella. 

Steriloimislait eivät kohdistuneet käytännön tasolla tasavertaisesti koko kansaan. 

Erityisesti pakkosterilointeja tehtiin tilastollisesti enemmän alemmille sosiaaliryhmille, 

naisille ja esimerkiksi romanivähemmistölle.67 Myös lääkintöhallituksen päätösten 

perusteella pakkosteriloidut olivat usein tilallisten tyttäriä ja työmiesten vaimoja, 

apuhoitajia, kotiapulaisia ja kunnalliskotien ja muiden hoitolaitosten asukkaita. 

Pakkosteriloidut kuuluivat Suomessa useimmiten työväenluokkaan. 

Suomen virallinen tilasto ei tilastoinut erikseen vapaaehtoisia sterilointeja ja 

pakkosterilointeja, mutta tutkija Markku Mattilan mukaan pakkosterilointeja tehtiin 

vuosittain noin 200 kappaletta68. Suurin osa pakkotoimenpiteistä tehtiin naisille, mutta 

prosentuaalisesti miehille tehtiin enemmän pakkosterilointeja kuin vapaaehtoisia 

sterilointeja. Esimerkiksi vuonna 1968 steriloitiin kaikkiaan 40 miestä, joista 32 

hakemukset käsiteltiin lääkintöhallituksessa. Kahdeksan miestä steriloitiin 

lääketieteellisen syyn perusteella kahden lääkärin tekemällä päätöksellä. 32 miehestä 

13 anoi itse sterilointitoimenpidettä ja 19 miestä pakkosteriloitiin. Miltei puolet 
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kaikista vuonna 1968 steriloiduista miehistä steriloitiin ilman heidän omaa 

suostumustaan. 

Yksi heistä oli 38-vuotias tilallinen Itä-Suomesta (tapaus 5). Mies oli lääkärin mukaan 

ollut lapsuudestaan saakka hiljainen ja mietiskelevä. Naimisiin mentyään hän oli 

alkanut käyttäytyä mustasukkaisesti. Mies oli itsemurhauhkailujen vuoksi ollut 

sairaalahoidossa, ja sairaalan johtava ylilääkäri esitti toimenpidettä 

lääkintöhallitukselle. Mies ei lääkärin mukaan pystynyt huolehtimaan perheestään, koti 

oli huonokuntoinen ja kylmä ja perhe täysin varaton. Mies kieltäytyi steriloinnista 

vedoten siihen, ettei hänellä ollut varmuutta olivatko perheen seitsemän lasta hänen 

omiaan. Hän epäili, että sterilointileikkaus vie voimat ja siihen kuolee. Lääkäri kirjoitti 

yrittäneensä oikoa miehen käsityksiä siinä onnistumatta. Hakemuksen perusteella 

lääkintöhallitus päätti, että mies oli määrättävä steriloitavaksi. Pakkosteriloinnin syynä 

oli lääkintöhallituksen mukaan miehen mielisairaus ja diagnoosina skitsofrenia.69 

Miehellä oli tyypillinen psyykkisesti sairastuneen pakkosterilointidiagnoosi. 

Suurimmalle osalle psyykkisen sairauden perusteella pakkosteriloiduista kirjoitettiin 

diagnoosiksi Schizophrenia. Skitsofrenian eli jakomielitaudin tyypillisinä oireina 

pidettiin ajatustoimintojen ja tunneilmaisun salpautumista, pirstoutumista ja 

vääristymistä, vastakkaisten ja voimakkaiden tahdonyllykkeiden yhtäaikaista 

esiintymistä, eristäytymistä muusta maailmasta ja vetäytymistä todellisuudesta 

mielikuvitusmaailmaan, joka oli usein harhainen. Ajan käsityksen mukaan 

skitsofreniaan liittyi vainoamisajatuksia, aistiharhoja sekä ”outoja” 

käyttäytymismaneereita, liikkeitä ja raajojen ja kehon asentoja.70 Jo filosofi-psykiatri 

Karl Jaspers (1883–1969) piti skitsofreniaa modernin teollisen ajan tunnusomaisena 

vitsauksena. Kuten sairautta kuvailtiin 1960-luvulla, kuuluu skitsofrenian oireisiin 

vieraantumisen tunne, aistiharhoja ja usein myös masennuksen oireita.71 

1960-luvulla skitsofrenia jaettiin neljään alaluokkaan, jotka olivat perua jo 1800-luvulla 

tehdystä jaottelusta. Psykiatriaan erikoistunut lääketieteen ja kirurgian tohtori Erik E. 

Anttinen kirjoitti vuonna 1962 julkaistuun Otavan isoon tietosanakirjaan laajan 
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artikkelin skitsofrenian eri muodoista, joissa hän kuvailee sairauden erilaisia 

ilmenemistapoja seikkaperäisesti.72 

Anttisen mukaan Simplex-muotoinen skitsofrenia sai sairastuneen hiljalleen 

sammumaan välinpitämättömäksi ja irrottautumaan aiemmasta elämästään. 

Hebefreeninen skitsofrenia alkoi artikkelin perusteella tyypillisesti 20 vuoden ikäisenä 

luonteen muuttumisella. Myöhemmin oirekuva kasvoi muun muassa eristäytymisellä 

ja oudoilla ruumiillisilla tuntemuksilla ja kuuloharhoilla. Hebefreeninen skitsofrenia 

saattoi parantua, mutta myös uusiutua, jolloin sairas voi jäädä aloitekyvyttömäksi ja 

ihmisaraksi. Katatoninen skitsofrenia käsitettiin jaksoittaisena ja monimuotoisena. 

Alussa sairastunut oli hurmioitunut tai ”tuskainen maailmanlopun elämyksin”, josta 

seurasi katatoninen sulkutila. Se tarkoitti, että sairastunut jäykistyi ja hänen kasvonsa 

muuttuivat ilmeettömiksi ja naamioimaisiksi, hän ei syönyt eikä juonut ja hän jäi 

outoihin asentoihin. Paranoidinen skitsofrenia taas puhkesi ajan käsityksen mukaan yli 

30-vuotiaille ja usein vaihdevuosien yhteydessä. Luonteenomaista sairastumiselle oli 

monenlaiset vainottuna olemisen harhat, mutta Anttinen kirjoitti, että sairastunut 

säilyttää persoonallisuutensa paremmin kuin muissa skitsofrenian muodoissa. 

Varsinaisen skitsofrenian eri muotojen lisäksi Anttinen mainitsee skitsofreniformiset 

mielisairaudet, joilla tarkoitettiin usein ohimeneviä tiloja. Niiden oireet muistuttivat 

skitsofreniaa, mutta syyt pohjautuivat pikemmin ympäristön aiheuttamiin vaikeuksiin 

ja ristiriitoihin.73 

Kaikki neljä Anttisen luettelemaa skitsofrenian muotoa sekä skitsofreniformiset 

psyykkiset sairaudet esiintyivät tiuhaan lääkintöhallituksen käsittelemissä 

lääkärinlausunnoissa. Skitsofrenian tapauksessa lääkintöhallituksen päätökset 

perustuivat tavallisesti pelkälle skitsofrenialle ilman tarkentavia määreitä, mutta 

lääkärit kirjasivat steriloinnin syyksi monesti diagnooseja kuten Schizophrenia typus 

hebephrenicus tai Psychosis schizophreniformis. 

Esimerkiksi tammikuussa 1968 20-vuotias tilallisen tytär Keski-Suomesta määrättiin 

steriloitavaksi mielisairauden takia diagnoosilla Schizophrenia (tapaus 6). Lääkärin 

mukaan nainen oli älykkyysosamäärältään normaali, eikä hän ollut kansakouluaikoina 
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millään tavalla poikkeava. Nainen oli ollut puhelias, ahkera ja huumorintajuinen, joskus 

äkkipikainenkin. Muutos naisen käytöksessä oli tapahtunut vuonna 1963, viisi vuotta 

ennen steriloimispäätöstä. Hän oli joutunut vuosien aikana kolmesti 

keskusmielisairaalaan hoitoon, jossa hän oli myös paraikaa. Sairaalahoidossa nainen oli 

tullut raskaaksi ja kuultuaan siitä, hän oli uhannut tappaa itsensä. Lääkäri ei pitänyt 

naisen sukuviettiä poikkeavana.74 

Mielisairaalan johtava ylilääkäri esitti toimenpidettä naiselle ja hänen vanhempansa 

puolsivat päätöstä naisen holhoojina. Nainen oli lääkärin mukaan ollut levoton, sekava, 

desorientoitunut ja väittänyt olevansa keisari Aleksanteri II. Lääkäri totesi 

lausunnossaan: 

Oireet viittaavat parantumattomaan mielisairauteen ja potilas on hyvää 

vauhtia tylsistymässä, äkkiarvaamaton, ajoittain raivopäinen.75 

Saman vuoden maaliskuussa määrättiin 18-vuotias työmiehen tytär steriloitavaksi 

ilman omaa suostumusta (tapaus 7). Lääkintöhallituksen päätös perustui 

lääkärinlausunnossa todettuun mielisairauteen ja diagnoosiin Schizophrenia. Lääkärin 

päätelmän mukaan naisella oli Schizophrenia typus simplex. Nainen oli lääkärin 

mukaan ”antautunut” useita kertoja sukupuoliyhteyteen ja pelännyt sen takia useasti 

olevansa raskaana. Naisen isä oli ahdistellut häntä seksuaalisesti 12-vuotiaana, jonka 

seurauksena naisella ilmeni lääkärin mukaan sielullisia vaikeuksia. Hän oli ollut 

hoidossa kahden vuoden ajan vuodesta 1966 lähtien. Sairaalan ylilääkäri esitti 

toimenpidettä naiselle, ja lääkärin mukaan nainen itse suostui siihen ja ymmärsi sen, 

muttei ollut oikeustoimikelpoinen päättämään omista asioistaan. 76 

Toinen psyykkinen sairaus, joka esiintyi pakkosterilointipäätöksissä, oli kaksisuuntainen 

mielialahäiriö eli maanisdepressiivisyys. Sairauden tunnuspiirteenä ovat toistuvat 

vaihtelut mielialassa ylienergisen maanisuuden ja melankolisen synkkyyden välillä. Jo 

1800-luvun lopulla, jolloin sairauden diagnoosi luotiin, pidettiin kaksisuuntaista 

mielialahäiriötä sairautena, josta voi parantua tai ainakin sen kanssa voi elää. Vaihtelu 
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kahden ääripään välillä saa toisinaan myös lievempiä muotoja ja oireet voivat välillä 

kadota jopa kokonaan.77 

Erik E. Anttisen mukaan sairauden yhtenä syntysyynä on perinnöllisyys. Hänen vuonna 

1963 kirjoittaman artikkelin mukaan maanisdepressiivinen mielitauti vaihtelee 

jaksoittain kiihkotilan ja masennuksen välillä. Taudinkuva on maanisessa vaiheessa 

iloinen ja touhuava ja tyypillisiä oireita ovat kohonnut mieliala, korostunut itsetunto ja 

ajattelemattomuus. Ajatusten päämäärää kiinnittyy helposti pikkuasioihin, 

arvostelukyky saattaa kadota ja elämästä saattaa tulla epäsäännöllistä. ”Maniavaihe 

voi johtaa jopa suuruusharhoihin ja raivohulluuteen”, kirjoitti Anttinen. 

Depressiivisessä vaiheessa sairastunut on masentunut, hän pelkää olevansa 

parantumattomasti sairas ja häntä vaivaavat itsesyytökset. Toivoton mieliala herättää 

Anttisen mukaan usein itsemurha-ajatuksen ja sairaus voi aiheuttaa myös harha-

aistimuksia ja harhaluuloja. Vakavimmillaan kohtaukset voivat tulla yhä useammin ja 

ne pahenevat vanhemmiten, jonka myötä tauti voi kroonistua. Anttinen kuitenkin 

korosti, että lääkkeiden, psykoterapian ja sähköhoidon avulla kohtauksia voi lievittää ja 

lyhentää merkittävästi.78 

Lääkintöhallitus ja lääkäri diagnosoivat lounaissuomalaisen kotiapulaisen 

sterilointisyyksi Psychosis manico-depressivan kaksi viikkoa sen jälkeen, kun nainen oli 

täyttänyt 21 vuotta (tapaus 8). Hän oli raskaana ja suhtautui lääkärin mukaan 

sterilointiin jyrkän kielteisesti. Lääkärin mukaan naisen ”psyykkinen tila huonontui, kun 

ollut väkisinmakaamisen kohteen” vuonna 1962. Sen seurauksena naisesta oli tullut 

alakuloinen ja puhumaton, hän ei saanut nukutuksi ja hän pelkäsi ihmisiä eikä lähtenyt 

yksin ulos kotoaan. Vuodesta 1963 lähtien nainen oli alkanut käydä laivoilla, joissa hän 

oli käyttänyt runsaasti alkoholia. Lääkäri kirjoitti: 

Seksuaalisuus valtaa suhteettoman suuren osan neiti [ – ] elämästä hänen 

jäädessä viettielämänsä ja ympäristön armoille. 79 

Lääkäri piti naista luonteeltaan psykopaattina.80 Nainen oli joutunut usein 

sairaalahoitoon käytöksensä takia. Lääkäri piti naista täysin infantiilina ja asosiaalisena 
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maanikkona, mutta täysin orientoituneena aikaan ja paikkaan. Lääkärin mukaan 

naisella esiintyi skitsofreenisia piirteitä jonkun verran. Hän esimerkiksi nauroi itsekseen 

ja väitti, että lehdissä puhutaan hänestä.81 

Psyykkisten sairauksien vuoksi pakkosteriloidut elivät usein ympärivuorokautisessa 

sairaalahoidossa. Monet heistä olivat olleet sairaalassa jo vuosia tai hoitojaksoja oli 

takana useita. Se sai lääkärit ajattelemaan, että kyse oli heidän kohdallaan 

parantumattomasta sairaudesta. 1960-luvulla suomalainen mielenterveyshoito 

uudistui monin tavoin. Ennen uudistuksia laitoshoidossa olleet potilaat suljettiin 

maaseudulla sijaitseviin sairaaloihin kauas läheisistään. Potilaita pidettiin sairaaloissa 

työvoimana ja eristyksissä oleminen lisäsi potilaiden laitostumista. Ongelmiin herättiin 

laajamittaisesti 1960-luvun mittaa ja silloin alettiin ymmärtää, miten merkittävä tekijä 

potilaan paranemisen kannalta ovat tiiviit ja läheiset suhteet perheeseen ja muihin 

läheisiin.82 

Pakkosterilointiajan viimeisinä vuosina elettiin murrosvaihetta psyykkisten sairauksien 

hoidossa. Heti toisen maailmansodan jälkeen hoidon historiassa alettiin ottaa 

merkittäviä askeleita: hoito monipuolistui ja inhimillistyi kaikkialla länsimaissa. 

Sairaalaosastoja tehtiin viihtyisämmiksi, potilaiden oikeudet otettiin paremmin 

huomioon ja hoitohenkilökunnan koulutukseen ja ammattitaitoon panostettiin. Myös 

psyykkisiä sairauksia koskevan yleisen mielipiteen muuttuminen vähemmän 

tuomitsevaksi vaikutti myönteisesti hoitoon ja sairastuneiden asemaan 

yhteiskunnassa.83 

Skitsofreniasta ja kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä 1960-luvulla kirjoittanut Erik E. 

Anttinen huomioi artikkelissaan uudenlaiset tavat hoitaa psyykkisiä sairauksia. Anttisen 

mukaan askartelu- ja työterapia auttavat sairastuneita suhtautumaan paremmin 

muihin ihmisiin ja psykoterapia on saanut yhä keskeisemmän aseman skitsofrenian 
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hoidossa. Anttinen totesi, että pyrkimyksenä on, että sairastunut oppii oivaltamaan 

häiriönsä, oireittensa ja vaikeuksiensa syitä ja asennoitumaan uudella kypsemmällä 

tavalla elämänsä tärkeisiin kysymyksiin.84 Myös maanisdepressiivisyyden hoidossa 

psykoterapian avulla kohtauksia voidaan lievittää ja lyhentää merkittävästi Anttisen 

mukaan.85 

Terapian ohella Anttinen painottaa lääkkeiden ja insuliini- ja sähkösokkihoidon 

merkitystä molempien sairauksien hoidossa.86 

Lääketeollisuus on kehittänyt monia aineita, joilla on sielullisia häiriötiloja 

tasaava ja jännitystä laukaiseva vaikutus ja joiden avulla monet aikuiset 

potilaat nyt voidaan sijoittaa koteihin ja työhön.87 

1960-luvulla kehitettyjen uusien, aiempaa tehokkaampien psyykelääkkeiden ansiosta 

pystyttiin kehittämään myös muunlaisia hoitomuotoja kuin ympärivuorokautinen 

sairaalahoito. Vaikka avohoitojärjestelmää alettiin kehittää laajasti jo 1950-luvulla, 

kesti vielä vuosikymmeniä ennen kuin järjestelmä oli toimiva osa todellisuutta.88 

Uusien hoitokeinojen tavoitteena oli ensisijaisesti oireiden helpottaminen, mutta 

pakkosterilointi oli yhä keino kontrolloida psyykkisesti sairastuneita ihmisiä. 

Steriloinnin avulla haluttiin varmistaa, etteivät psyykkisesti sairastuneet ihmiset 

synnytä maailmaan itsensä kaltaisia jälkeläisiä tai lapsia, joista he eivät kykene 

pitämään huolta. Pelkona oli, että lapset jäävät yhteiskunnan hoidettaviksi. 

Yhteiskunnan järjestämää hoitoa tarvitsevia lapsia pidettiin ensisijaisesti kulueränä, 

yhtenä lisäkohteena vähäisille veromarkoille. 

2.2. Vajaamieliskysymys 

Yleisin syy pakkosteriloida ihminen vuosina 1967–1970 oli vammaisuus. 

Vammaisuuteen vedottiin lääkintöhallituksen päätöksissä noin kolme kertaa useammin 

kuin psyykkisiin sairauksiin. Kykenemättömyyteen huolehtia lapsista vedottiin 

harvimmin. Tyypillinen Suomessa vammaisuuden vuoksi pakkosteriloitu oli 

                                                      
84

 Anttinen 1962, 1486–1487. 
85

 Anttinen 1963, 1110. 
86

 Anttinen 1962, 1486–1487, Anttinen 1963, 1110. 
87

 Anttinen 1962, 1486–1487. 
88

 Pietikäinen 2013, 372. 



 34 

kehitysvammaiseksi eli vajaamieliseksi luokiteltu ihminen, jolla diagnosoitiin 

useimmiten Debilitas, joskus Imbecillitas tai harvoin Idiotia. Pakkosteriloidut olivat 

pääasiassa lapsettomia ja heidät steriloitiin nuorina, noin 20 vuoden ikäisinä. 

1960-luvulla vajaamielisyys, oligofrenia, oli yhteisnimitys ”lapsuudesta asti ilmenneille 

sielullisille vajavuustiloille”, joille oli ominaista älyllisen suorituskyvyn puute. Helsingin 

yliopiston professori Arvo Lehtovaaran mukaan vajavuutta esiintyi näillä ihmisillä myös 

muilla aloilla, esimerkiksi tunne- ja tahtotoiminnoissa. Vajaamielisillä oli hänen 

mukaansa myös aistivikoja, liikuntahäiriöitä ja taipumusta kouristuksiin.89 

Vajaamielisyys eroteltiin 1960-luvulla eri asteisiin sen syvyyden perusteella. Jako 

debiileihin eli heikkomielisiin, imbesilleihin eli vähämielisiin ja idiootteihin eli 

tylsämielisiin perustui Lehtovaaran mukaan edellytyksiin selvitä käytännön elämästä. 

Näistä debiili oli lievimmin, Lehtovaaran sanoin, ”normaalista poikkeava”. Debiilien 

katsottiin saavuttavan aikuisina 8–10-vuotiaan lapsen älyllinen taso. Lehtovaaran 

mukaan ”melkoinen osa debiileistä voidaan kehittää yhteiskuntakelpoisiksi ja likipitäen 

omin avuin toimeentuleviksi yksilöiksi”.90 

Imbesilli oli vajaamielisyyden keskiaste. Lehtovaaran mukaan imbesilliksi määritellyt 

eivät menestyneet apuluokillakaan, eivätkä kyenneet omaksumaan riittävää kirjoitus- 

ja lukutaitoa. Professori kirjoitti, että imbesillit voivat suorittaa mekaanisia tehtäviä, 

esimerkiksi kudontaa, kohtalaisen hyvin, vaikka heidän ”sielullinen kehityksensä” 

pysähtyy 6–8-vuotiaan lapsen tasolle. Idiootti oli vajaamielisyyden syvin aste. 

Idiooteiksi luokitellut eivät Lehtovaaran mukaan kyenneet omaksumaan puhekieltä tai 

ymmärtämään puhetta. Useimmat heistä oppivat kävelemään ja pysymään siisteinä 

Lehtovaaran mukaan, mutta he jäivät ”parhaassakin tapauksessa alle 6-vuotiaan 

lapsen tasolle”.91 

Kaikki kolme lueteltua vajaamielisyyden tasoa olivat laillisia pakkosteriloinnin 

indikaatioita Suomessa 1960-luvun lopulla. Merkittävänä tekijänä vajaamielisyyden 

määrittelyssä oli älykkyysosamäärätestaus. Steriloimishakemusten yhteydessä yleisin 

käytetty testausmenetelmä oli WAIS, Wechsler Adult Intelligent Scale. WAIS on 
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standardisoitu, psykologinen älykkyystesti, joka esittää ihmisen älykkyyden 

numeroarvona, älykkyysosamääränä. David Wechsler kehitti aikuisille suunnatun 

älykkyystestin ensimmäisen version vuonna 1939. Kun Wechsler kehitti mittaristonsa, 

hänen lähtökohtansa oli, että testauksen ilmaisema yleinen älykkyys oli vain yksi osa 

ihmisen moninaisia älykkyyden lajeja.92 

WAIS-testin soveltaminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin aloitettiin vuonna 

1956. Testiversion tekoon osallistui noin 3000 koehenkilöä. Kun testiversio oli valmis, 

WAIS:sta tuli suoritustestistöistä käytetyin. Vuonna 1967, tämän tutkielman 

aikarajauksen alussa, Suomessa otettiin käyttöön WAIS-käsikirjassa esitetty 

kehitysvammaisuuden luokittelu.93 WAIS-älykkyystestissä mitattiin kahta puolta 

älykkyydestä, kielellistä ja suorittavaa älykkyyttä, joiden perusteella laskettiin 

kokonaisälykkyysluku eli älykkyysosamäärä. Psykologin suorittaman testauksen 

perusteella potilaalla voitiin diagnosoida kehitysvamma. Arvo Lehtovaaran mukaan 

debiiliksi määriteltiin henkilö, jonka kokonaisälykkyysosamäärä oli 60–75, imbesillin 

älykkyysosamäärä asettui lukujen 40–60 väliin ja idiootin älykkyysosamäärä jäi alle 

40.94  

Älykkyysosamäärästä muotoutui steriloimishakemusten lääkärinlausuntojen myötä 

yksi pakkosteriloinnin perusteista. Täytetyt WAIS-älykkyystestilomakkeet liitettiin 

mukaan steriloimishakemukseen. Testauksessa kysyttiin muun muassa yleistä 

tietomäärää ja käsityskykyä. Testattavalta kysyttiin helpohkoja kysymyksiä, kuten 

Suomen lipun värejä tai minkä muotoinen on pallo, sekä vaikeampia kysymyksiä, kuten 

kuka on Juhani Aho, mistä Uusi Testamentti kertoo, kuka kirjoitti Faustin ja Hamletin, 

mistä saadaan kumia ja mikä on presidentin valitsijamiesten lukumäärä. Lisäksi 

testauksessa kysyttiin erilaisten sanontojen ymmärrystä sekä aritmeettista 

päättelykykyä. 

Vaikka älykkyystestauksella oli suuri arvo diagnostiikassa, sen tutkimustulokset eivät 

olleet täysin vedenpitäviä. Alkuvuonna 1969 vajaamielisyyden vuoksi steriloidulle 

työmiehen tyttärelle myönnettiin steriloinnin purkuleikkaus (tapaus 9). Nainen oli 

steriloitu 18-vuotiaana. Hän oli lapseton ja lääkäri diagnosoi hänelle sekä Debilitasin 
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että Insanitas moraliksen. Tutkimuksessa naisen älykkyysosamääräksi oli kirjattu 62, 

joka vastaa debiilin eli heikkomielisen tasoa.95 

Kymmenisen vuotta myöhemmin tehdyn tutkimuksen perusteella naisen 

älykkyysosamäärä oli noussut 72. 1970-luvun mitta-asteikolla naista ei voinut enää 

laskea vajaamieliseksi, vaan heikkolahjaiseksi. Heikkolahjaisuus ei ollut 

pakkosterilointiperuste. Nainen haki muutosta steriloimispäätökseensä korkeimmalta 

hallinto-oikeudelta, jonka päätöksessä luki: 

Asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi voinut estää 

steriloimismääräyksen antamisen. Päätöksen purkamiseen on siten 

erityisen painavia syitä. Nainen on vuosien aikana mennyt kihloihin ja hän 

haluaisi lapsen.96 

Myönteisen purkupäätöksen myötä lapsensaaminen on saattanut tulla naiselle 

mahdolliseksi. 

Älykkyysosamäärän mittausta älykkyysosamäärätesteillä kritisoitiin heti tuoreeltaan 

liian kapeana tiedonlähteenä ihmisen älykkyydestä. Testien kautta ei saada 

kokonaisvaltaista tietoa ihmisen kasvatuksellisista, ammatillisista tai kuntoutukseen 

liittyvistä tarpeista tai kyvyistä. Älykkyysosamäärää käytettiin yleisesti 

kehitysvammaisten ja muiden älyllisesti poikkeavien arvioinnissa 1960-luvun 

Suomessa, mutta se, miten saatua älykkyysosamäärää tuli tulkita ja luokitella vaihteli 

suuresti.97 Se selittää steriloimishakemusten lääkärinlausunnoissa olevia moninaisia 

käytäntöjä. Sama älykkyysosamäärä on voitu tulkita joissain tapauksissa debiiliksi, 

joissain heikkolahjaiseksi tai imbesilliksi. Sama asteikkojen sekavuus esiintyy 

työmiehen tyttären tapauksessa: vielä 1960-luvulla hänet määriteltiin 

älykkyysosamäärätestauksen perusteella pakkosteriloitavaksi, mutta 1970-luvun 

kriteereillä häntä ei olisi aikanaan pitänyt steriloida. 

Huomionarvoista on myös se, että kehitysvammoihin liittyy usein suorituskykyä 

heikentäviä oireita, kuten puhe-, aisti- tai motoriikkahäiriöitä, jotka ovat voineet 
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vaikuttaa testitulokseen heikentävästi. Älykkyystestien tulokset eivät ole olleet 

luotettavia arvioita ihmisen kokonaisälykkyydestä ja siitä huolimatta niitä käytettiin 

määrittämään kokonaista ihmistä.98 

Toinen merkittävään asemaan noussut tekijä steriloimishakemusten 

lääkärinlausunnoissa oli henkilöiden oletettu sukuvietti, jonka perusteella lääkärit 

punnitsivat steriloimistoimenpiteen tarpeellisuutta. Monissa tapauksissa se oli yksi 

painavimmista sterilointia puoltavista tekijöistä. Lääkärin tulkinnan mukaan voimakas 

sukuvietti oli peruste steriloinnille niin vapaaehtoisten kuin pakkosterilointien saralla, 

koska voimakas sukuvietti saattoi aiheuttaa avioliiton ulkopuolisia suhteita ja ei-

toivottuja jälkeläisiä. Molemmissa tapauksissa pelkona oli, että mahdolliset jälkeläiset 

tulisivat lopulta yhteiskunnan hoidettaviksi ja maksettaviksi. 

Toukokuussa 1969 31-vuotias kotiapulainen määrättiin steriloitavaksi (tapaus 10). 

Lääkärin mukaan tutkittava ei ollut oikeustoimikelpoinen eikä käsittänyt steriloinnin 

merkitystä. Hänen älykkyysosamääräkseen määritettiin 50, Imbecillitas. Lääkäri piti 

naista lapsenomaisena, helposti suostuteltavana, vastahakoisena ja motkottavana. 

Lääkäri kirjoitti, että nainen ulisee ääneen ja hymyilee tylsästi. Hänen ulkoasunsa oli 

lääkärin mukaan ”rempallaan” ja ympäristö epäsiisti.99 

Huoltajansa kuoleman jälkeen nainen oli lääkärin mukaan alkanut elää kuljeskelevaa 

elämää. Sosiaaliviranomaisten mukaan nainen oli hakeutunut ”juopposeuroihin”. 

Lääkäri kirjoitti naisen itse ilmoittaneen, että hän oli ollut vain kerran humalassa. 

Lääkärin mukaan nainen ei kyennyt arvostelemaan tilanteita, joihin hän joutui, ja sen 

johdosta hän voi liittyä minkälaiseen miesseuraan tahansa.100 

Muutamaa viikkoa myöhemmin lääkintöhallituksen päätettäväksi saapui 22-vuotiaalle 

työläisen tyttärelle tehty steriloimishakemus (tapaus 11). Myös hänet lääkäri diagnosoi 

Imbecillitakseksi naisen älykkyysosamäärän ollessa testauksen perusteella 33 ja 

älykkyysiän noin 5-vuotiaan tasolla. Nainen oli käynyt koulua ainoastaan neljän vuoden 

ajan. Lääkärin mukaan hän ei sinä aikana oppinut lukemaan, kirjoittamaan tai 

laskemaan. Lääkärin mukaan nainen oli käytökseltään kiltin ja avuttoman tuntuinen, 
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hiljainen ja passiivinen. Lääkäri piti häntä selvästi syvästi vajaamielisenä. Naisen äidin 

kertoman mukaan hän ei ole kiinnostunut miehistä, mutta lääkäri kirjoitti, että ”tyttö 

on nähty tien varressa peukalo pystyssä autokyytiä odottamassa”. Kunnan 

sosiaalisihteerin ja kätilön mukaan sterilointi olisi hyvä hoitaa, ettei tulisi 

”yllätyksiä”.101 

Saman vuoden heinäkuussa lääkintöhallitus päätti 13-vuotiaan työmiehen tyttären 

pakkosteriloinnista (tapaus 12). Tyttö oli suorittanut kansakoulun ensimmäisen luokan. 

Lääkärinlausunnon mukaan hän oli saanut käytöksestä arvosanaksi 10, 

tarkkaavaisuudesta ja huolellisuudesta 7. Lääkärin mukaan tytön kehitys oli alkanut 

jäädä jälkeen noin 3-vuotiaasta lähtien. Hänen älykkyysosamääräkseen laskettiin 40. 

Psykologin lausunnon mukaan tytön primäärinen älykkyystaso ”tuntuu selvästi 

paremmalta” kuin hänen saavuttamansa suoritustaso.102 

Sairaalan ylilääkäri esitti tyttöä steriloitavaksi, koska hänen ”seksualiteettinsä oli 

heräämässä” ja lääkärin mukaan se oli ”täysin kahlitsematon”. Kun tyttö oli ollut 

potilaana sekaosastolla, oli todettu, että miespotilaat olivat yllyttäneet tyttöä 

”hypistelemään sukupuolielimiään”. Lääkärin mukaan potilaalta oli mahdoton saada 

”seksuaalista anamneesia”, koska hänellä oli lapsenomainen käsitys seksuaalisuuteen 

liittyvissä asioissa. Lääkärin mukaan tytön seksualiteetin herääminen aiheutti 

vaikeuksia tytölle itselleen, jonka johdosta hänet määrättiin pakkosteriloitavaksi, syynä 

Retardatio mentalis.103 

Erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistunut seksuaalinen hyväksikäyttö määrittyi 

ongelmaksi vasta verrattain myöhään. Vuonna 1962 lastenlääkäri Henry C. Kempe 

kollegoineen sanallisti lasten tapaturmaisissa onnettomuuksissa saatujen vammojen 

erot pahoinpitelystä tai muusta hyväksikäytöstä aiheutuneista vammoista. 

Sanallistamisen myötä keskustelu lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä alkoi, ja vasta 

keskustelun myötä se muodostui sosiaaliseksi ongelmaksi.104 Vaikka ilmiö oli olemassa, 
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sitä ei tunnistettu tai siitä ei puhuttu. Jopa niin rajuissa tapauksissa kuin raiskauksissa, 

steriloimishakemusten lääkärit usein tulkitsivat potilaan sukuvietin olleen liian 

voimakas ja steriloinnin olevan aiheellinen ”yllätysten” ehkäisemiseksi. 

Sukupuolittuneen ruumiillisen ja seksuaalisen väkivallan ympärillä vallitsi syvä 

hiljaisuus. Ilmiö esiintyi arkistoaineistossa ainoastaan ikään kuin sivulauseissa tai 

liitteiksi lisätyissä oikeudenpöytäkirjoissa, eikä tapahtumien vaikutuksia potilaan 

henkilöhistoriaan tai nykyiseen tilanteeseen analysoitu. 

Heinäkuussa 1968 lääkintöhallitus sai käsiteltäväkseen 17-vuotiaan tilallisen tyttären 

tapauksen (tapaus 13). Tytön kotikunnan terveydenhoitolautakunta esitti tytölle 

pakkosterilointia. Lääkärinlausunnon mukaan tyttö pitäisi steriloida kehitysvamman ja 

seksuaalisen holtittomuuden vuoksi. Lääkärin mukaan kolme perheen seitsemästä 

lapsesta oli heikkolahjaisia ja yksi vangittu siveellisyysrikoksen takia. Lääkärin mukaan 

tytön debiiliys oli sisäsyntyistä eli se ei johtunut ulkoisista tekijöistä. Tytön 

älykkyysosamääräksi oltiin määritelty 69, älykkyysiäksi 9 vuotta, 10 kuukautta. Sekä 

tyttö itse että hänen vanhempansa vastustivat toimenpidettä, mutta lääkintöhallitus 

määräsi tytön pakkosteriloitavaksi vajaamielisyyden perusteella.105 

Lääkärin mukaan tyttö oli vajaamielisyytensä lisäksi seksuaalisesti holtiton, ja se oli 

johtanut rikollisiin tekoihin. Muutamaa vuotta aiemmin yhteensä kymmenen miestä ja 

poikaa oli saanut tuomion tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä.106 Tyttö oli lapsena 

joutunut usean pojan ja miehen väkivallan ja raiskauksien kohteeksi. Tässä, kuten 

aiemmissa tapauksissa, tulee selkeästi ilmi, miten naista tai tyttöä pidettiin 

vastuullisena miesten hänelle tekemistä väkivaltaisista teoista. Ei ole sattumaa, että 

lääkäri kirjoitti raiskatun tytön olevan seksuaalisesti holtiton, ja sen asenteen takia 

tyttöjä ja naisia pakkosteriloitiin. Lääkintöhallitus otti tapaukseen toisen kannan ja 

vetosi päätöksessään tytön lievään älylliseen kehitysvammaan. Se oli virallinen, laissa 

oleva pakkosterilointiperuste. ”Seksuaalisen holtittomuuden” takia ketään ei voitu 

määrätä pakkosteriloitavaksi. Missä määrin tytön kokema väkivalta vaikutti 

lääkintöhallituksen päätöksentekoon jää spekuloinnin asteelle. 
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1960-luvulla kehitysvammaisten seksuaalisuus oli tabu aihe. Kehitysvammaisilla ei joko 

ajateltu olevan seksuaalisia tarpeita lainkaan, koska heitä pidettiin lapsen kaltaisina tai 

heidän seksuaalisuutensa nähtiin vääristyneenä, vaarallisena tai laitoshoitoa 

hankaloittavana järjestyshäiriönä.107 

Kun yleinen ilmapiiri seksuaalisuuden ympärillä hiljalleen alkoi vapautua, alkoi 

julkisessa keskustelussa ilmetä mielipiteitä, joissa korostettiin kehitysvammaisten 

seksuaalisia tarpeita. Asian kieltämistä pidettiin vammaisten ihmisoikeuksiensa 

rajoittamisena. Erityisesti Vaalijan keskuslaitoksen ylilääkäri Kivi Lydecken ja Ylisen 

keskuslaitoksen psykologi Arja Jussila vaativat avoimempaa ja sallivampaa 

suhtautumista kehitysvammaisten seksuaalisuuteen sekä kehitysvammaisten 

seksuaalikasvatuksen aloittamista. Lydecken ja Jussila eivät kuitenkaan pitäneet 

seksuaalikasvatusta täysin ongelmattomana. Jussila piti kysymystä jopa haasteellisena, 

koska hänen mukaansa kehitysvammaisten ”emotionaalinen kehitys” ei vastannut 

”fyysistä kehitystä ja seksuaalisuutta”. Lydecken taas epäili kehitysvammaisten 

mahdollisuuksia solmia pysyviä ihmissuhteita.108 

Mutta kontrollipolitiikan lieveneminen vaikutti myös vajaamielisiksi luokiteltujen 

elämään. Vaikka vajaamielisyys säilyi avioesteenä vuoden 1969 uudessa avioliittolaissa, 

kehitysvammaisille varattiin mahdollisuus avioitua presidentin luvalla. Avioeste 

haluttiin säilyttää laissa, koska vajaamielisiksi määriteltyjä ihmisiä pidettiin 

kykenemättöminä huolehtimaan avioliitossa mahdollisesti syntyvistä lapsista. Heitä 

pidettiin myös kykenemättöminä avioliiton vaatimaan ”henkiseen yhteyteen”. 

Aiemmin avioesteen pääsyynä oli pidetty mielisairauksien ja vajaamielisyyden 

periytymistä. Uuden avioliittolain käsittelyvaiheessa seikkaa ei pidetty enää kovin 

merkittävänä. Tutkimusten todettiin osoittaneen, etteivät avioesteet erityisesti 

vähentäneet perinnöllisten sairauksien esiintymistä. Aiemmat käsitykset 

mielisairauksien ja vajaamielisyyden periytymisestä todettiin osin virheellisiksi ja 

todeksi tunnustettiin myös se seikka, että lapsia syntyi yhä useammin avioliiton 
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ulkopuolella. 1970-luvun edetessä asenteet kehitysvammaisten avioliitoista 

vapautuivat entisestään.109 

Myös Arvo Lehtovaara kirjoitti vuonna 1965 Otavan ison tietosanakirjan artikkelissa, 

että erilaiset ympäristötekijät, kuten aivovammat, tietyt äidin raskaudenaikaiset 

sairaudet ja kallonmurtumat johtavat lukuisissa tapauksissa vajaamielisyyden syntyyn. 

Toisaalta hän korosti, ettei vajaamielisyyden kaikkia syitä ole vielä selvitetty. 

Lehtovaara epäili, että etenkin lievähkö vajaamielisyys vaikuttaisi olevan usein 

periytynyttä, mutta periytymiskulku ja vamman geeniperusta ovat vielä suurelta osin 

selvittämättä.110 

Avioliittoa ongelmallisempi kysymys oli kehitysvammaisten lisääntyminen. Siihen 

suhtauduttiin yleisesti kielteisesti vielä 1970-luvullakin. Aborttilakikomiteakin kannatti 

vain periaatteellisella tasolla pakkosteriloinnista luopumista ja myönsi, että 

ehdotuksella steriloida holhoojan tai uskotun miehen suostumuksella ”mahdolliset 

poikkeustapaukset” yleisen edun vuoksi, oli pakkoa sisältävä luonne. 

Aborttilakikomitean mukaan pakon soveltamisala jäisi kuitenkin suppeaksi.111 

Sterilointi ja pakkosterilointi olivat edelleen mahdollisia vuoden 1970 

steriloimislakiuudistuksen jälkeen. Tutkija Heli Leppälän mukaan kehitysvammaisten 

steriloinneista keskusteltiin kehitysvammahuollon piirissä 1970-luvulla vähemmän kuin 

aiempina vuosikymmeninä. Toisaalta sterilointia pidettiin kannatettavana joissain 

tapauksissa, toisaalta sitä pidettiin erittäin suurena uhrauksena, joka vaikutti syvästi 

naisen sielunelämään. Lähes yksimielisesti oltiin kuitenkin sen kannalla, että 

kehitysvammaisten raskauksia tulee tavalla tai toisella ehkäistä. Kun 1970-luvulla 

vakiintui käytäntö lopettaa kehitysvammaisten kuukautiset 

keltarauhashormonilääkityksellä, ei akuuttia tarvetta pakkosteriloinneille enää ollut ja 

keskustelu hiljeni edelleen.112 
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2.3. Rajapinnoilla 

Vaikka lain silmissä vapaaehtoisten sterilointien ja pakkosterilointien raja oli selkeä, 

käytännössä se oli Suomessa häilyvä. Vapaaehtoisten sterilointien ja pakkosterilointien 

väliin asettuu lukuisia tapauksia, joissa toimenpiteen vapaaehtoisuuden voi 

perustellusti kyseenalaistaa. 

Jos hakija oli itse, omakätisesti allekirjoittanut steriloimishakemuksen, se asettui lain 

silmissä vapaaehtoisesti laadituksi. Lääkintöhallituksen asiakirjoista käy ilmi, että 

joissain tapauksissa potilas ei tiennyt mihin suostui allekirjoittaessaan 

sterilisoimishakemuksen tai hakemus oli muulla tavoin viranomaisen sanelema 

potilaan omasta allekirjoituksesta huolimatta. Aloite toimenpiteeseen oli saattanut 

tulla lääkäriltä tai muulta sosiaali- tai terveysalan auktoriteetilta, eikä potilas ollut 

halunnut tai uskaltanut kyseenalaistaa sitä. 

Helmikuussa 1967 lääkintöhallitus sai käsiteltäväkseen 21-vuotiaan eteläsuomalaisen, 

työväenluokkaan kuuluneen naisen steriloimishakemuksen (tapaus 14). Hakemuksen 

mukaan nainen anoi toimenpidettä itse ja hakemuksen liitteenä oli myös hänen 

puolisonsa suostumus. Pariskunnalla oli jo entuudestaan yksi lapsi, nainen oli raskaana 

ja hän haki raskaudenkeskeytystä. Lääkäri kirjoitti lausuntoonsa, että nainen oli ollut 

lapsuudestaan saakka psyykkisesti häiriintynyt. Nuorempana nainen oli käyttänyt 

alkoholia, mutta luopunut sittemmin tavasta. Lääkäri piti naisen piirteitä asosiaalisina. 

Hänet oli pidätetty kahdesti irtolaisuudesta ja tuomittu ehdolliseen 

vankeusrangaistukseen varastetun tavaran kätkemisestä. Lääkäri totesi naisen olevan 

yksiselitteisesti sopeutumaton yhteiskuntaan ja hän suositteli naiselle 

raskaudenkeskeytystä steriloinnin ehdolla. Syyksi lääkäri kirjasi naisen asosiaaliset 

piirteet sekä Deficientia intelligentiaen, älykkyyden vajavuuden. Lääkintöhallitus 

myönsi naiselle raskaudenkeskeytyksen sillä ehdolla, että hänet samalla steriloidaan. 

Lääkintöhallitus perusteli päätöstään naisen periytyvällä vajaamielisyydellä.113 

Viisi vuotta myöhemmin nainen kirjoitti kirjeen tasavallan presidentin kansliaan. 

Kirjeessään nainen toivoi saavansa presidentiltä luvan purkaa sterilointi. 
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On väärin, että silloin kun minulle tehtiin abortti, [en] saanut [sitä] muulla 

kuin sterilistaattiehdolla [sic]. Minuthan tavallaan pakotettiin siihen. En 

koskaan olisi antanut tehdä, jos asiani olisivat olleet toisin. Tyttäreni oli 

silloin vuoden vanha ja minulla oli vaikeuksia pitää häntäkin, mutta en 

voinut hetkeksikään hänestä luopua.114 

Tasavallan presidentin kansliasta kirje käännettiin edelleen lääkintöhallitukselle. 

Saatteeksi kirjoitettiin: ”tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten”.115 Sitä, johtiko 

kirje toimenpiteisiin, aineisto ei kerro. 

Kesällä 1967 lääkintöhallitus myönsi abortti- ja steriloimisluvan 

pohjoispohjanmaalaiselle 18-vuotiaalle tilallisen tyttärelle (tapaus 15). Luvan 

hakemista perusteltiin periytyvällä vajaamielisyydellä. Lääkärinlausunnossa sanottiin, 

että nainen oli ollut lapsuudestaan saakka älyllisesti vajaa. Hänellä oli lääkärin mukaan 

ollut viime aikoina irrallisia miessuhteita, eikä hän tiennyt, kuka lapsen isä oli. Naisen 

älykkyysosamääräksi oli WAIS-älykkyysosamäärätestin perusteella arvioitu 67. Lääkäri 

kirjoitti lausunnossaan: 

Haluaa itsekin raskaudenkeskeytystä, sterilisation [sic] suhteen ei oikein 

omaa kantaa. Arvelee, että lapsia olisi mukava olla, vaikka naimisiin ei 

koskaan aio mennä.116 

Vain vuotta myöhemmin nainen lähestyi lääkintöhallitusta kolmella erillisellä kirjeellä. 

Kirjeissään nainen kertoi menneensä naimisiin ja toivovansa miehensä kanssa lasta. 

Lääkintöhallitus vastasi naiselle, ettei se voi tehdä päätöstä steriloinnin 

purkamisesta.117 

Samoihin aikoihin lääkintöhallitus myönsi 22-vuotiaalle naiselle aborttiluvan 

steriloinnin ehdolla (tapaus 16). Myös häneen lupaansa perusteltiin periytyvällä 
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vajaamielisyydellä.118 Naisella oli jo entuudestaan yksi lapsi. Lääkärin mukaan nainen 

oli heikkolahjainen: ”ei osaa selostaa elämästään juuri mitään”. Nainen oli kuuromykkä 

ja hänen näkönsä todettiin heikentyneen. Älykkyysosamäärätestin mukaan naisen 

älykkyysosamääräksi arvoitiin 76. Vuonna 1973 nainen haki purkua 

steriloimispäätökselle. Tapaus eteni korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka ja oikeus 

suostui päätöksessään siihen, että mahdollisuuksien mukaan naiselle palautetaan 

suvunjatkamiskyky.119 Tapaus on yksi aineiston harvoista, joista selviää korkeimman 

hallinto-oikeuden päätös. Varmuutta ei ole kuitenkaan siitä, tehtiinkö naisille 

purkuleikkausta, saati onnistuiko se. 

Sterilointien purkupyyntöjä saapui lääkintöhallituksen käsiteltäväksi noin 10–20 

tapausta vuodessa. Usein aineiston tiedot päättyvät hakijoiden omiin kirjeisiin. Joissain 

tapauksissa lääkintöhallitus on ohjannut kysyjän kääntymään korkeimman hallinto-

oikeuden puoleen. Purkuhakemus korkeimpaan hallinto-oikeuteen piti tehdä viiden 

vuoden kuluessa steriloimispäätöksestä. Jos aikaa oli ehtinyt kulua enemmän, päätös 

purkamisesta tehtiin ainoastaan poikkeustapauksessa eli silloin, kun siihen oli erityisen 

painavia syitä.120 

Lääkintöhallitukselle saapuneet purkukirjelmät kertovat ainakin kahdesta seikasta. 

Toisaalta steriloinnin purkua haettiin, koska steriloitu oli tullut toisiin ajatuksiin. Mieli 

steriloinnin suhteen oli voinut muuttua esimerkiksi parisuhteen alkamisen tai avioliiton 

myötä. Toisaalta, kuten edellä olevista kirjeistä ilmenee, osa vapaaehtoisen steriloinnin 

tehneistä koki, ettei heillä ollut muuta vaihtoehtoa kuin suostua sterilointiin. 

1960-luvulla oli yleistä, että raskaudenkeskeytys myönnettiin ainoastaan siinä 

tapauksessa, että hakijalle tehdään samalla myös sterilointi. Raskaudenkeskeytystä 

haettiin monesti sellaisissa tapauksissa, joissa raskaus oli alkanut satunnaisesta 

suhteesta tai ennen avioliiton solmimista. Myös Aborttilakikomitea kiinnitti huomiota 

steriloinnin ehdoilla tehtyihin raskaudenkeskeytyksiin uudessa lakiehdotuksessaan. 

Komitea suhtautui erityisellä varauksella tällaisiin toimenpiteisiin. Komitean mukaan 
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nainen ei useinkaan ollut sellaisessa tilassa, kun hän pyysi raskaudenkeskeytystä, että 

hän kykenisi tarkasti ja vakaasti harkitsemaan steriloinnin merkitystä ja vaikutuksia. 

Aborttilakikomitea ei myöskään pitänyt suotavana, että keskeyttämispäätöksen 

tekijöillä olisi sellainen käsitys, että sterilointi liittyy kiinteästi raskauden 

keskeyttämiseen.121 

Syylliseksi tilanteeseen Aborttilakikomitea nosti aborttilomakkeet, jotka komitean 

mielestä ohjasivat käytäntöä siihen suuntaan, että sterilointi kytkeytyi 

raskaudenkeskeytykseen. Lomakkeessa oli kohta, johon lausunnonantajalääkärin oli 

merkittävä, onko keskeyttämisen yhteydessä tehtävä sterilointi. Voimassa oleva laki 

määräsi, että sterilointi voidaan tehdä ainoastaan niissä tapauksissa, joissa on kyse 

hätäabortista tai eugeenisista eli perinnöllisistä syistä. Komitea ehdottikin, että 

lomaketta muutetaan siten, että vastaisuudessa vältytään väärinkäsityksiltä.122 

Aborttilakikomitea ehdotti, että raskaudenkeskeytyksen yhteydessä tehtävän 

steriloinnin mahdollisuuksia on tiukennettava. Komitean ehdotuksen mukaan 

sterilointi voidaan tehdä vain, jos abortoitava lapsi on vajaamielinen äidin 

vajaamielisyyden vuoksi ja hätäabortin yhteydessä tehtävä sterilointi voidaan tehdä 

ainoastaan äidin suostumuksella. Terveydellisistä syistä tehdyn raskaudenkeskeytyksen 

yhteydessä lääkärit voivat päättää naisen steriloinnista, mutta komitea korosti, että 

tämä koskee ainoastaan terveydellisiä tapauksia, ei sosiaalis-lääketieteellisiä syitä.123 

Aborttilakikomitea viittasi lakiehdotuksessaan Lauri Rauramon ja Allan Paavolan 

vuonna 1962 julkaisemaan tutkimukseen naisilla ilmenneistä steriloinnin jälkeisistä 

häiriöistä. Tutkijat haastattelivat 542 Turun Yliopiston Naistenklinikalla steriloitua 

naista. Rauramon ja Paavolan mukaan erityistä huomiota kiinnitti naisilla usein 

esiintyneet steriloinnin jälkeiset libidohäiriöt eli vaikutukset seksuaaliseen haluun ja 

erilaiset vuotoanomaliat.124 

Tarkemmin Rauramo ja Paavola tutkivat sterilointia katuneita naisia. 13 prosenttia 

tutkimukseen vastanneista naisista katui sterilointia ja heistä noin kaksi kolmasosaa oli 

steriloitu raskaudenkeskeytyksen yhteydessä. Tutkimuksen mukaan mitä nuorempi ja 
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mitä vähemmän lapsia naisella oli, sitä todennäköisemmin hän katui toimenpidettä. 

Pakkosterilointitapauksissa katumista esiintyi yhtä paljon kuin muissakin tapauksissa. 

Katumuksen syiksi ilmoitettiin useimmiten syyllisyyden tai invaliditeetin tunteet sekä 

lasten kaipuu.125 Ei siis ollut mitenkään tavatonta, että steriloinnin kokenut nainen 

katui toimenpidettä jälkikäteen. Katumusta esiintyi etenkin, jos sterilointi ei ollut 

ensisijainen toimenpide, jota nainen toivoi itselleen. Kuten Aborttilakikomiteakin 

aiheellisesti pohti, on kyseenalaista, olivatko naiset, jotka hakivat 

raskaudenkeskeytystä, vakaasti halukkaita myös sterilointiin vai halusivatko he 

ainoastaan eroon epätoivotusta raskaudesta. Jos vaihtoehtoa ei annettu, oli 

epäilemättä helpoin suostua molempiin. 

Sterilointeja tehtiin runsaasti raskaudenkeskeytyksen tai synnytyksen yhteydessä 

naisille, joilla jo oli tai joille oli syntymässä aviottomia lapsia. Lääkärinlausunnoissa 

kirjoitettiin usein naisten holtittomasta käytöksestä, taipumuksesta ylikorostuneeseen 

sukuviettiin ja irrallisiin miessuhteisiin. Jos nainen oli kerran osoittanut 

siveettömyytensä, pitivät lääketieteen ja terveydenhoidon auktoriteetit parempana, 

että nainen steriloidaan, jotta sama tilanne ei voisi enää toistua. Hakemuksista huokuu 

asenne, että naiset eivät kykene kontrolloimaan omia viettejään ja ovat sen johdosta 

houkuteltavissa esiaviollisiin suhteisiin. Joissain tapauksissa tytön tai naisen oletettu 

sukuvietin holtittomuus johti myös suoriin pakkosterilointipäätöksiin. Tällöin 

pakkosteriloinnin perusteena käytettiin joko vajaamielisyyttä, mielisairautta tai sitä, 

että tutkittavan mahdolliset tai jo olemassa olevat jälkeläiset jäävät vaille huoltoa. 

Tammikuussa 1969 lääkintöhallitus määräsi 16-vuotiaalle tytölle pakkosteriloinnin 

debiliteettiin vedoten (tapaus 17). Lääkärinlausunnon mukaan tyttö satuili ja valehteli 

ja juoksi yökaudet miesten perässä. Lääkäri tulkitsi, että tyttö oli aivan viettiensä 

vietävissä, koska hän ei tiennyt partnereidensa nimiä.126 Tytölle ei ollut tehty 

älykkyysosamäärätestausta. 13 vuotta myöhemmin, 29-vuotiaana, nainen hakeutui 

älykkyysosamäärätutkimukseen. Sen mukaan hän ei ollut vajaamielinen vaan 

heikkolahjainen. Nainen oli mennyt vuosien aikana naimisiin ja pariskunnan talous oli 

                                                      
125

 Kom. miet. 1968: A 11, 58–59. 
126

 Lääkintöhallituksen päätös ja lääkärinlausunto steriloimishakemuksen liitteenä, 16.1.1969. Abortti-, 
steriloimis- ja kastroimishakemukset Eia:191, KA. 



 47 

kunnossa. Hän päätti hakea steriloinnin purkua, johon lääkintöhallitus päätöksessään 

suostui.127 

Toukokuussa 1968 17-vuotias tyttö määrättiin steriloitavaksi sen perusteella, että 

lääkintöhallitus katsoi tytön olevan kykenemätön huolehtimaan mahdollisista 

jälkeläisistään (tapaus 18). Lääkärin mukaan tyttö oli psykopaatti ja henkisesti 

epäkypsä. Hän kirjoitti lausuntoonsa, että tyttö vietti holtitonta, kuljeskelevaa elämää 

autotyttönä. Elämäntapaan liittyi lääkärin mukaan runsas alkoholinkäyttö ja lääkäri 

epäili, että tyttö kielloistaan huolimatta käytti huumausaineita. Lääkäri kirjoitti 

lausuntoonsa, että tyttö oli: ”[s]otkeutunut nauttimaan miesten tarjoamia viinaksia ja 

sallimaan sukupuolisen kanssakäymisen”. Sosiaaliviranomaisten mukaan tyttö oli 

täysin välinpitämätön oman elämänsä suhteen ja hän allekirjoitti itse suostumuksen 

sterilointiin. Lapsuudenkodissa tytön isäpuoli oli kurittanut tyttöä ruumiillisesti. 128 

Lääkärinlausunnoissa oli yleistä kirjoittaa henkilön oletetuista seksuaalisista 

taipumuksista, hänen ihmissuhteistaan ja siitä, olivatko nämä lääkäreiden mukaan 

”normaalin” rajoissa. Tavallista myös oli, ettei henkilön omaa kertomaa uskottu. Mikäli 

sosiaaliviranomainen tai huoltajat väittivät toista, oli heidän sanansa painavampi. 

Esimerkiksi 20-vuotias nainen, joka pakkosteriloitiin debiliteetin takia, kielsi olleensa 

sukupuoliyhteydessä, mutta naisen kasvatusisän mukaan hän oli viettänyt öitä miesten 

kanssa metsäkämpässä (tapaus 19). Myös sosiaalilautakunta väitti, että ”humalassa ja 

siveellisesti rappiolla” olleet miehet olisivat olleet yhdynnässä potilaan kanssa.129 

Vaikka 1960-luku tunnetaan jälkikäteen seksuaalisen vapautumisen vuosikymmenenä, 

käy steriloimishakemusten lääkärinlausunnoista ilmi, ettei totuus ole niin 

yksiulotteinen. Vaikka naisten asema laajeni ja parani yhteiskunnassa, heidän 

aktiivinen toimijuutensa kasvoi ja heidän mahdollisuutensa päättää oman elämänsä 

valinnoista lisääntyivät, oli takana myös synkempi puoli. Lääkärinlausunnoissa naisten 

seksuaalisuutta haluttiin voimakkaasti kontrolloida ja ilmeistä on, että yhä 1960-luvun 
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lopulla steriloimishakemuksia tehneiden lääkäreiden perusteluissa ydinperhe ja 

avioliitto olivat ainoat oikeat tavat järjestää elämä. 

1960-luvulla käytiin kamppailua perinteisten perhearvojen ja liberaalien ja 

individualististen arvojen välillä. Toisaalta liberaalit piirit ajoivat helpotuksia 

avioeroprosessiin ja vapautta olla suhteessa myös ilman avioliittoa, toisaalta 

kärjekkäimmät kommentoijat pitivät intohimorakkautta avioliiton vihollisena. Mutta 

perinteisiä perhearvoja puolustavienkin joukossa näkemykset alkoivat hiljalleen 

sopeutua yhä laajemmin muuttuneeseen yhteiskuntaan: yhä useammat pitivät 

tunteita avioliiton olennaisena perustana ja äidin ansiotyössä oloa myönteisenä 

asiana.130 

Keskustelu sukupuolirooleista ja sallitusta ja kielletystä käytöksestä rantautui Suomeen 

1960-luvulla. Rooliajattelu kuitenkin keskittyi siinä vaiheessa erityisesti 

sukupuolittuneen työnjaon ongelmiin.  Vuonna 1966 Rita L. Liljeström kirjoitti, että 

keskusteltaessa sukupuolirooleista, keskustellaan ”ihmisten sukupuolielinten mukaan 

tapahtuvan jaottelun sosiaalisista seurauksista”.131 Lääkärinlausunnoissa sukupuolen 

mukaan tapahtuva jaottelu eli vahvasti. Vaikka ajatukset ja käsitykset naiseuden 

moninaisuudesta, vapaasta toimijuudesta ja oikeudesta järjestää elämänsä 

haluamallaan tavalla olivat jo olemassa, eivät ne ilmenneet vielä 

steriloimishakemusten lääkärinlausunnoissa. Vielä 1960-luvun lopun 

lääkärinlausunnoissa naiset haluttiin asettaa perinteiseen perheenäidin yksiavioiseen 

muottiin. Pelkona oli, että muunlaiset tavat järjestää elämä koituvat lopulta 

yhteiskunnan maksettaviksi.  
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3. Kohti uutta steriloimislakia 

Vaikka sterilointeja tehtiin Suomessa tuhansia vuodessa, ei toimenpiteistä juurikaan 

puhuttu julkisuudessa edes silloin, kun lakimuutos oli edessä. Teemaa ei 

perusteellisesti esitelty suurelle yleisölle maan suurimmassa sanomalehdessä Helsingin 

Sanomissa. Sen sijaan aiheen asiantuntijat kävivät keskustelua steriloinneista omalla 

foorumillaan, Lääkäri ja yhteiskunta -lehdessä. Steriloinnit olivat asiantuntijoiden asia, 

ja päätäntävalta sekä tulevan lain kommentointi keskittyivät alan auktoriteettien 

keskuuteen. 

3.1. Steriloinnit lehdistössä 

Sterilointi oli melko tavallinen käytäntö 1960-luvun loppupuolen Suomessa, mutta 

toimenpide ei näkynyt maan pääsanomalehden Helsingin Sanomien sivuilla kuin 

harvakseltaan. 

Steriloinnit olivat ensimmäistä kertaa esillä suomalaisessa lehdistössä jo 1900-luvun 

ensimmäisellä vuosikymmenellä. Aihetta käsiteltiin aluksi terveydenhoitoalan 

valistuslehdissä ja myöhemmin suurelle yleisölle suunnatuissa sanoma- ja 

aikakauslehdissä.132 Varsinaiseksi keskustelunaiheeksi steriloinnit nousivat jo 1910-

luvulla, mutta lääketieteen ja terveydenhoidon auktoriteettien suilla käyty keskustelu 

ei herättänyt laajaa kiinnostusta suuressa yleisössä.133 Kun steriloimislaki tuli 

ensimmäisen kerran voimaan vuonna 1935, kirjoitettiin siitä jonkin verran Helsingin 

Sanomissa, mutta ajalle tyypillisesti jutut käsittelivät pääasiassa lain etenemistä 

eduskunnassa.134 Vielä 1960-luvulle saakka eri auktoriteettien puheet painettiin lehtiin 

pitkälti sellaisinaan. Lehdissä ei ollut tapana kritisoida tai kyseenalaistaa 

yhteiskunnallisten vaikuttajien puheita tai tekoja.135 

Ei siis yllätä, että Helsingin Sanomat otti pääasiassa myönteisen kannan sterilointeihin 

ja pakkosterilointeihin ennen vuotta 1970. Vaikka lehti oli linjaltaan liberaali,136 ja 

pakkotoimenpiteissä rikottiin yksilön oikeuksia ja vapauksia, niiden taustalla ollutta 
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tulevaisuuteen tähtäävä ajattelutapaa pidettiin keinona luoda parempi yhteiskunta 

kaikelle kansalle.137 Koko pakkosteriloimislain voimassaoloaikana Helsingin Sanomissa 

julkaistiin vain muutama kriittinen kirjoitus aiheesta,138 ja kun pakkosteriloinnin 

mahdollisuutta lopulta rajattiin laissa, kirjoitettiin lakimuutoksesta ainoastaan 

muutamassa kymmenessä lehtijutussa. Noin puolet jutuista keskittyi lähinnä 

lakiteknisiin kysymyksiin. Toimittajien omia kommentteja tai analyyseja aiheesta ei 

kirjoitettu,139 eikä se toisaalta ollut tapanakaan suomalaisessa lehdistössä ennen 1970-

lukua.140 

Toisaalta steriloinnit ja pakkosteriloinnit koskivat pääasiassa yhteiskunnan 

marginaaliryhmiä, joiden näkyvyys lehtien palstoilla oli muutenkin vähäistä. 

Vammaisten ja psyykkisesti sairastuneiden hoitoa pidettiin lääketieteen 

asiantuntijoiden asiana, irtolaisuus kuului poliisille, eikä köyhyydestä puhuttu 

useinkaan köyhien näkökulmasta, ainoastaan ammattilaisten kautta. 

Marginaaliryhmien steriloinnit eivät olleet asia, johon tavallisen kaduntallaajan 

mielipidettä olisi edes kysytty.141 Näkemystä tukee se seikka, että kysymys 

raskaudenkeskeytyksestä herätti Helsingin Sanomissa huomattavasti enemmän 

keskustelua. Sama Aborttilakikomitea, jonka tehtävänä oli steriloimislain 

muutosehdotuksen tekeminen, teki myös lakiehdotuksen uudeksi aborttilaiksi ja 

ehdotukset julkaistiin samanaikaisesti ja lait tulivat voimaan vain muutaman 

kuukauden erolla. Mutta raskaudenkeskeytys koski suurempaa väestönosaa ja se 

saattoi koskettaa henkilökohtaisesti myös keski- tai ylempien sosiaaliluokkien naisia, 

kun steriloinnit ja erityisesti pakkosteriloinnit koskivat pääasiassa alempien 

sosiaaliluokkien naisia.142 

Ne harvat kirjoitukset, jotka julkaistiin Helsingin Sanomissa steriloinneista ennen 

uuden lain voimaantuloa, painottivat sterilointia yksilön vapautena ja vapaaehtoisena 

ehkäisykeinona. Nimimerkki ”Kahden ison lapsen äiti” kirjoitti lehden yleisönosastolla 

helmikuussa 1970: 
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Abortti- ja steriloimislakia uudistaessanne antakaa meille 35-vuotiaille ja 

vanhemmille naisille sterilisoimisvapaus sitä halutessamme. Kyllä tämän 

ikäinen nainen, jolla useimmiten on jo isoja lapsia, tietää, haluaako hän niitä 

lisää.143 

Kirjoittajan näkökulmasta sterilointi liittyi naisten itsemääräämisoikeuteen ja hänen 

oikeuteensa päättää omasta kehostaan. Kirjoittaja korosti naisen omaa 

päätäntävaltaa: hän tietää mitä haluaa, eikä lain tule olla sitä vastaan. 

Nimimerkki ”Voi niitä aikoja” harmitteli yleisönosastokirjoituksessaan maaliskuussa 

samana vuonna, ettei sterilointia saa vaikka haluaisi. Kirjoittaja ehdotti, että sterilointi 

tulisi tehdä jokaiselle sitä haluavalle. Lisäksi sitä tulisi hänen mielestään ehdottaa 

jokaiselle neljättä lastaan odottavalle, mutta kirjoittaja piti tärkeänä, että 

päätäntävallan tulee olla naisella itsellään ilman painostusta.144 

Mielipidekirjoitukset henkivät samaa muutosta, jonka myös Aborttilakikomitea nosti 

esiin lakiehdotuksessaan. Vapaaehtoisten, vakaasti sterilointia haluavien naisten 

mahdollisuutta päästä toimenpiteeseen tulee helpottaa, jotta säästytään suuremmalta 

harmilta: suuren lapsiluvun takia uupuneilta äideiltä, jotka hakevat 

raskaudenkeskeyttämistä tultuaan jälleen tahtonsa vastaisesti raskaaksi. 

Mielipidekirjoituksissa kannatettiin jopa vapaata steriloimisoikeutta, jonka 

Aborttilakikomitea koki liian riskialttiiksi. 

Vain muutamassa kirjoituksessa nostettiin esiin pakkosteriloinnit ja niiden 

vanhanaikaisuus. Nimimerkki ”J.H.” onnitteli lyhyesti tammikuussa vuonna 1969 

Aborttilakikomiteaa mietinnön siitä osasta, jossa se ehdottaa ehkäisyneuvontaa ja 

pakkosterilisaation poistamista.145 

1960-luvulla Helsingin Sanomissa sterilointi haluttiin nähdä ensisijaisesti vapaana 

keinona ehkäistä lopullisesti epätoivotut raskaudet. Oikeutta toimenpiteeseen 

haluttiin laajentaa ja kirjoitukset ovat linjassa Aborttilakikomitean lakiehdotuksen 

kanssa: naiselle on itselleen annettava oikeus päättää omasta kehostaan, koska hän 

kykenee vakaaseen harkintaan asian suhteen. Mutta vaikka julkinen mielipide maan 
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suurimmassa sanomalehdessä ja Aborttilakikomitean mietintö puolsivat toimenpiteen 

vapaaehtoisuuden merkitystä, tehtiin pakkosterilointeja tavalliseen tahtiin aivan 

vuoden 1950 steriloimislain voimassaolon viime metreille saakka. Toiminnan taustalla 

saattoi olla ajatus siitä, että ne ihmisryhmät, joille pakkosterilointeja tehtiin, eivät vielä 

kuuluneet itsemääräämisoikeuden piiriin. He eivät olleet niitä henkilöitä, joista 

lehdissä ja lakiehdotuksen vapautta painottavassa osassa puhuttiin. 

Vähäisellä julkisella kirjoittelulla steriloinneista oli myös haittavaikutuksensa. Aiheesta 

ei kirjoitettu perusteellisesti ja vähäiset tekstit liittyivät joko lain etenemiseen 

eduskunnassa tai olivat mielipidekirjoituksia, joissa aiheeseen ei pureuduttu kovin 

syvällisesti. Steriloimishakemusten lääkärinlausunnoista on huomattavissa, että 

sterilointi oli monille potilaille mystinen asia, siihen liittyi runsaasti harhaluuloja, 

pelkoja ja täysin väärää tietoa. 

Maaliskuussa 1969 26-vuotias seksityöläinen hakeutui lääkärin vastaanotolle (tapaus 

20). Hän oli tullut raskaaksi ja toivoi saavansa raskaudenkeskeytyksen. Naisella oli jo 

ennestään kolme lasta, eikä hän lääkärin mukaan kyennyt huolehtimaan heistä. 

Lääkärin mielestä naisen raskaus tulisi keskeyttää irtolaisuuden perusteella, jota oli 

jatkunut jo ainakin seitsemän vuotta. Nainen oli lääkärin tulkinnan mukaan röyhkeä, 

aggressiivinen ja ailahteleva sekä joi silloin tällöin alkoholia.146 

Lääkäri ehdotti naiselle aborttia steriloinnin ehdolla, mutta nainen ei halunnut sitä. 

Nainen oli lääkärin mukaan lukenut sensaatioaikakauslehdistä, että steriloiminen 

aiheuttaa mielisairautta. Lääkäri tulkitsi, että nainen pelkää seksuaalielämän 

häiriintymistä, joka lääkärin mukaan tarkoittaisi sitä, ettei nainen pysty steriloimisen 

jälkeen enää harjoittamaan ammattiaan. Lääkintöhallitus päätti, että naisen raskauden 

saa keskeyttää ainoastaan, jos nainen steriloidaan samalla. Syyksi myönteiselle 

steriloimispäätökselle kirjattiin periytyvä vajaamielisyys.147 

Myös elokuussa 1967 lääkärin vastaanotolle hakeutui potilas steriloitavaksi (tapaus 

21). Hänelle oli ehdotettu steriloimisluvan hakemista jo ensimmäisen synnytyksen 

jälkeen, mutta hän ei ollut hakenut sitä, koska pelkäsi sterilisaation vaikuttavan jollain 
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tapaa päähän. Lääkärin mukaan potilas kuitenkin näytti ymmärtävän toimenpiteen 

useiden selityskertojen jälkeen.148 

Sen lisäksi, että sterilointitoimenpidettä pelättiin sen kuviteltujen psyykkisten 

seurausten vuoksi, pelkäsivät jotkut potilaat myös itse leikkausta. Esimerkiksi vuonna 

1967 21-vuotias kotiapulainen haki itselleen steriloimislupaa, mutta 

lääkärinlausunnosta ilmenee, että nainen lopulta kieltäytyi steriloinnista, koska pelkäsi 

leikkausta (tapaus 22).149 Lieneekin syytä olettaa, ettei nainen ollut hakeutunut 

lääkärin puheille täysin oma-aloitteisesti. 

Sterilointien vähäinen käsittely lehdistössä vaikutti epäluotettavan ja väärän tiedon 

leviämiseen. Jos asiasta ei kerrota, jäävät harhaluulot elämään. Harhaluulot ovat 

toisaalta voineet estää monia sterilointia haluavia hakeutumaan toimenpiteeseen. 

Toisaalta harhaluulot ovat voineet aiheuttaa ylimääräisiä pelkoja leikkauksissa olleille. 

Virheelliset tiedot ja huhupuheet, ajatus siitä, että sterilointi tekee ”hulluksi” tai 

tappaa seksuaaliset halut kokonaan, ovat voineet tehdä raskaasta taakasta entistä 

raskaamman. 

Samalla aiheen vähäinen mediakäsittely on ollut ongelma demokratian toimimisen 

kannalta. Jos kansalaisille ei tarjottu faktapohjaista tietoa, eivät he ole voineet 

tasavertaisesti vaikuttaa aiheesta käytyyn keskusteluun ja päätöksentekoon. Valta 

vaikuttaa steriloimislain muutokseen oli yhä 1970-luvun taitteessa ainoastaan 

asiantuntijoilla ja terveydenhuollon ja sosiaalialan auktoriteeteilla. 

Lääkäreille suunnattu Lääkäri ja yhteiskunta -lehti piti sterilointikysymystä esillä jonkin 

verran vuosien 1967–1969 aikana. Neljä kertaa vuodessa ilmestyneen, Väestöliiton 

julkaiseman lehden tarkoituksena oli levittää lääkärikunnan keskuuteen tietoa 

Väestöliiton toiminta-alueilta.150 Lehden artikkeleissa keskityttiinkin pääasiassa 

perhesuunnitteluun, erityisesti ehkäisyyn, seksuaalikasvatukseen ja 

raskaudenkeskeytyksiin, mutta myös harvakseltaan esimerkiksi psyykkisesti 

sairastuneiden avohoitoon. Erilaiset ehkäisyvälineiden valmistajat myös mainostivat 
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lehdessä taajaan. Steriloinnit tulivat lehdessä esiin lähinnä muiden aiheiden, kuten 

raskaudenkeskeytyksen, käsittelyn yhteydessä, mutta uuden steriloimislain tultua 

voimaan aiheelle omistettiin myös kokonaisia artikkeleita. 

Vuonna 1967 lehti käsitteli raskaudenkeskeyttämistä ”psykiatrisin indikaatioin” eli 

psyykkisten oireiden takia. Jutussa käytiin yksityiskohtaisesti läpi kyselytutkimusta, 

joka aiheesta oli tehty psykiatreille, ja se sivusi myös sterilointien käytön tehostamista. 

Suurin osa kyselyyn vastanneista psykiatreista suhtautui myönteisesti 

steriloimistoimenpiteen helpottamiseen. 81 vastanneesta kuusi kuitenkin huomautti, 

ettei sterilointikysymystä tulisi kytkeä lainkaan kysymykseen raskaudenkeskeytyksistä, 

koska psykiatrit olivat huomanneet, että potilas kohtaa joskus painostusta 

gynekologisella osastolla.151 Ainakin osa psykiatreista tiesi, että oli yleistä, että naiset 

saivat raskaudenkeskeytyksen ainoastaan steriloinnin ehdolla ja ettei se välttämättä 

ollut reilua naista kohtaan. Näiden psykiatrien mielipide oli, ettei sterilointi kuulu 

kysymyksenä lainkaan raskaudenkeskeytyksen yhteyteen. He olivat 

Aborttilakikomitean kanssa aiheesta yhtä mieltä: raskaudenkeskeytysten ja 

sterilointien välinen kytkös oli katkaistava. 

Seuraavana vuonna steriloinnit nousivat taas esiin lehden sivuilla. Lääkäri ja 

yhteiskunta -lehden päätoimittaja Kaisa Turpeinen kirjoitti lehteen kirjakritiikin A. J. 

Palménin alun perin vuonna 1956 julkaistusta teoksesta Lääkärin etiikka. Turpeinen 

kehui teosta avarahenkiseksi ja jokaista lääkäriä kutsumuksessaan rohkaisevaksi 

kirjaksi, mutta hän joutui omien sanojensa mukaan ymmälleen lukiessaan Palménin 

näkemyksiä väestöpolitiikasta.152 

Palmén piti ”rotua parantavina keinoina toisaalta hyvien kansankerrosten keskuudessa 

tapahtuvan syntyvyyden lisäämisen ja toisaalta toimenpiteet heikkojen rotuainesten 

sikiämistä vastaan”. Palménin mukaan tärkein käytännön keino oli syntyvyyden 

ehkäisy heikkolahjaisten naisten keskuudessa. Sanomallaan hän kertoi tarkoittavansa 

erityisesti ”vähämielisiä naisia, jotka vastuuttomasti antautuvat vapaisiin 

sukupuolisuhteisiin ja synnyttävät maailmaan lukuisia vajaakelpoisia jälkeläisiä 

yhteiskunnan elätettäväksi”. Turpeinen ei puuttunut Palménin rotuhygieenisiin 
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ajatuksiin, mutta kiinnitti huomiota miesten puuttumiseen tekstistä kokonaan. 

Turpeisen mielestä ”aivan yhtä tärkeä, jos ei tärkeämpikin olisi pyrkimys 

heikkolahjaisten miesten siittämiskyvyn rajoittamiseen”.153 1960-luvun modernista 

maineesta huolimatta vanhakantaiset rotuhygieeniset näkemykset ihmisten 

jakautumisesta ”hyvä- ja huonoperimäisiin” eivät olleet täysin kadonneet. Turpeinen ei 

millään tavalla kyseenalaistanut Palménin näkemystä ”hyvä- ja huonoperimäisistä” 

ihmisistä. Hän kritisoi ainoastaan sitä, että Palmén piti ”ongelmaa” naisten syynä. 

Turpeisen asema Lääkäri ja yhteiskunta -lehden päätoimittajana nostaa osaltaan 

julkaistun lehtijutun merkitystä. 

Mutta jo heti seuraavan vuoden ensimmäisessä numerossa, edelleen Turpeisen 

päätoimittajuuskautena, julkaistiin lehdessä Ulla Gripenbergin laaja artikkeli 

perinnöllisyysneuvonnan tarpeellisuudesta. Gripenberg kirjoitti jutussaan eugeniikan 

eli rotuhygienian perusteista ja siitä, miten sen tultua ”muotivirtaukseksi” Suomi ja 

muut Pohjoismaat päätyivät laatimaan abortti- ja steriloimislait. Gripenberg kirjoitti, 

että ”eugeeninen indikaatio oli hyvinkin hämärä käsite”, ja tätä hämäryyttä oli 

Väestöliitto pyrkinyt perinnöllisyysneuvonnassaan täsmentämään. Gripenberg selosti, 

miten perimän aiheuttamasta riskistä voi laskea perintöennusteen, mutta siitä saatu 

luku ei sinänsä ole peruste tehdä ehdottomia ratkaisuja. Perintöennuste oli 

Gripenbergin mukaan erittäin harvoin lopullisesti huono, ja hänen mielestään ei ollut 

epäilystäkään siitä, etteikö sukurasituksen osuutta olisi aiemmin ”melkoisesti 

yliarvioitu”.154 

Samassa lehdessä Gripenbergin artikkelin kanssa julkaistiin Kaisa Turpeisen laaja 

tilastollinen katsaus Väestöliiton suorittamaan perinnöllisyysneuvontaan vuosien 

1958–1968 aikana. Artikkelissa Turpeinen käy läpi niitä sairauksia ja anomalioita, 

joiden takia Väestöliiton perinnöllisyysneuvontaan on hakeuduttu. Kolmantena 

aiheeseen kytkeytyvänä juttuna samassa lehdessä on Albert de la Chapellen teksti 

”Kromosomit perinnöllisyysneuvonnassa”. Siinä kirjoittaja käy läpi esimerkiksi 
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mongolismin eli Downin oireyhtymän sekä vajaamielisyyssyndroomien 

kromosomitaustaa.155 

Edelleen samassa lehdessä käsiteltiin laajasti Aborttikomitean mietintöä, joka 

julkaistiin vuoden 1968 lopulla, vain muutamia kuukausia ennen lehden ilmestymistä. 

Lehdessä käsiteltiin aborttikysymystä kahden sivun verran, mutta sterilointia ja 

kastrointia vain muutaman kappaleen pituudelta. Lehdessä todettiin lyhyesti, että 

komitea ehdotti pakkosteriloinnin poistoa, mutta tietyillä ehdoilla sterilointi voitaisiin 

tehdä myös tulevaisuudessa ilman asianomaisen suostumusta. Lisäksi lehdessä 

todettiin, että komitea ehdottaa vapaaehtoisen steriloinnin alaa laajennettavaksi ja 

komitea on tarkastanut mahdollisuuksia suorittaa sterilointi raskaudenkeskeytyksen 

yhteydessä.156 

Vaikka sterilointi herätti enemmän keskustelua lääkäreille suunnatun lehden sivuilla 

kuin suuren yleisön Helsingin Sanomissa, jäävät kirjoitukset kuitenkin yksittäisiksi 

teksteiksi. Kiinnostava piirre 1960-luvun lopun asiantuntijalehdessä on 

rotuhygieenisten näkemysten esittäminen lähes itsestäänselvinä. Tapauksessa voi olla 

kyse vain kirjoittajan omasta henkilökohtaisesta näkemyksestä tai se voi kertoa jostain 

laajemmasta: rotuhygieenisistä ajatuksista ja käsityksistä ei oltu vielä täysin luovuttu 

kaikkien sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden ja auktoriteettien keskuudessa. 

Mitä lähemmäs uuden steriloimislain voimaanastumista tultiin, sitä enemmän Lääkäri 

ja yhteiskunta -lehdessä käsiteltiin sterilointeja laajojenkin artikkelien muodossa. 

Vuoden 1969 viimeisessä numerossa julkaistiin artikkeli, jossa sterilointia käsiteltiin 

yhteiskunnallisena ongelmana ja heti seuraavassa numerossa aborttia ja sterilointia 

käytiin läpi yksilöllisinä ongelmina. Kun uusi steriloimislaki oli astunut voimaan, julkaisi 

Lääkäri ja yhteiskunta -lehti ensinäkemyksiä uudesta steriloimislaista ja laajan 

katsauksen steriloimislainsäädännön kehitykseen Suomessa. Samaan numeroon 

painettiin lääkäreiden nähtäväksi Aborttilakikomitean mietintö ja lopullinen vuoden 

1970 steriloimislaki. Vuoden 1970 viimeisessä numerossa esitettiin vielä tulkintoja 

uudesta steriloimislaista. 
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Kahden lääketieteen asiantuntijan kirjoitukset Lääkäri ja yhteiskunta -lehden sivuilla 

kertovat kärjistetysti kahtalaisesta ilmapiiristä, joka vallitsi Suomessa 1960-luvun 

lopulla, ja johon kirjoitukset mediassa voidaan kärjistetysti jakaa. Turun yliopiston 

hygienian ja sosiaalilääketieteen professori Sven Erkkilä kirjoitti artikkelissaan 

”Sterilointi yhteiskunnallisena ongelmana”: 

Vajaakelpoisen kansanaineksen sterilointi eugeenisilla ja sosiaalisilla 

perusteilla varsinkin nykyisenä murroskautena on lainsäädännöllisesti 

vaikeasti järjestettävä kysymys, joka edellyttää kansan oikeustajun ja 

muuttuneiden asenteiden huomioon ottamista.157 

Erkkilä kirjoitti, että hän oli vuonna 1951 pitämässään luennossa todennut, että 

Suomen steriloimislaki oli ollut vain paperilla, eikä sitä ollut hänen mielestään yritetty 

toden teolla toteuttaa. Erkkilän mielestä laki oli ollut hankalasti sovellettavissa ja 

lääkärikunnan tietämys laista oli ollut puutteellista. Erkkilän mukaan Suomen 

steriloimislaki ei saanut laajastikaan sovellettuna aikaan rotuterveysopilliselta kannalta 

merkittäviä parannuksia. Sen sijaan Erkkilä kommentoi, että steriloinneilla oli suuri 

taloudellinen merkitys, koska steriloimalla voidaan vähentää tuntuvasti vajaamielisten 

ja mielisairaiden huoltoon kuluvia varoja. Erkkilä kannatti sterilointeja vakaasti ja hän 

kritisoi lääkäreitä, jotka olivat eri mieltä asiasta. Hänen mielestään jokaisen 

vastuuntuntoisen ja valveutuneen lääkärin pitäisi osallistua toimintaan, jonka 

tähtäimessä on fyysisen ja psyykkisen terveyden ja työkyvyn säilyttäminen.158 

Erkkilän mielestä Aborttilakikomitea oli tulkinnut pakkosteriloinnin pakkoa 

huomattavasti väljemmällä tavalla kuin olisi ollut aiheellista. Erkkilän mukaan 

Suomessa ei ollut koskaan ollut pakkosterilointeja, koska fyysisesti ketään ei pakotettu 

sterilointiin.159 Myöhemmissä kirjoituksissaan Erkkilä täsmensi, että hän piti hyvänä 

asiana, ettei ketään fyysisesti pakotettu steriloitavaksi.160 

Erkkilä kiitti Aborttilakikomitean mainintaa pakkosteriloinnin kieltämisestä, koska hän 

uskoi, että se on ”epäilemättä omiaan hälventämään suuressa yleisössä vallitsevaa 

vastenmielisyyttä ja pelkoa kyseistä vastentahtoista toimenpidettä kohtaan.” Hän oli 
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huolissaan etenkin poliittisen vasemmiston ja opiskelijapiirien ankarasta sterilointien 

arvostelusta. Erkkilän mukaan huomiota oli kiinnitetty erityisesti pakkosterilointeihin 

sekä sterilointien muita Pohjoismaita korkeampaan lukumäärään ja siihen epäsuhtaan, 

että lähes kaikki steriloidut olivat naisia. Erkkilän mielestä olisi suoritettava tehokasta 

ja laajaa valistustoimintaa, jotta yleinen mielipide hyväksyisi steriloinnit jälleen.161 

Jo seuraavassa Lääkäri ja yhteiskunta -lehden numerossa psykologi Kari Vanhala 

vastasi Sven Erkkilän väitteisiin. Vanhala piti Erkkilän näkemystä yhteiskuntakeskeisenä 

ja paikoitellen yksilön oikeuksia karkeasti väheksyvänä. Vanhalan mukaan 

raskaudenkeskeyttämiseen ja sterilointiin liittyvät ongelmat olivat laaja-alaisempia 

kuin vastaukset, joita löytyi abortti- ja steriloimislaeista. Hän kannatti yksittäisten 

ihmisten itsenäisen päätöskyvyn lisäämistä, ehkäisyneuvonnan ja ehkäisyvälineiden 

jakelun tehostamista, suurperheiden ja yksinäisten äitien sosiaaliturvan parantamista 

sekä yleisen asenneilmapiirin muokkaamista suopeammaksi ehkäisyvälineitä 

kohtaan.162 

Vanhalan näkökulmasta katsottuna pakkosteriloinnit eivät olleet enää relevantti 

vaihtoehto. Ne olivat toimenpiteenä osa mennyttä maailmaa – sellaista, jossa 

kansalainen oli olemassa ainoastaan yhteiskuntaa varten ja hänen tehtävänsä oli 

edesauttaa yhteiskunnan säilymistä ja menestymistä. Myös Aborttilakikomitea asettui 

yksimielisesti sille kannalle, että pakkotoimenpiteiden aika on ohi ja yksilön 

olemassaololla on muitakin arvoja kuin yhteiskunnan ylläpitoon osallistuminen. Se ei 

tietenkään tarkoittanut, että olisi siirrytty täysimääräisesti yksilön oikeuksien ja 

toiveiden täyttämälle tielle. Tasapainoilu yksilön oikeuksien ja yhteiskunnan tarpeiden 

välillä jatkuu edelleen. 

Mutta menneestä luopuminen ei käynyt hetkessä. Pakkosterilointeja määrättiin 

tavalliseen tapaan aivan viimeiseen hetkeen saakka. Sven Erkkilälle annettiin monen 

sivun verran palstatilaa esitellä rotuhygieenisiä näkemyksiään professorin arvovallalla. 

Vanhat tavat ja asenteet istuivat tiukassa: maailma ei muutu silmänräpäyksessä.  
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3.2. Kenellä on päätäntävalta? 

Pienen, mutta kiinnostavan, joukon lääkintöhallituksen arkistoaineistossa muodostavat 

ne steriloimishakemukset, joihin lääkintöhallitus ei myöntynyt. Vuosien 1967–1970 

aikana tällaisia tapauksia oli vuosittain 20–30 kappaletta. 

Maaliskuussa 1967 työnjohtajan vaimo haki steriloimislupaa lääkintöhallitukselta 

(tapaus 23). Nainen oli 37-vuotias ja hän oli elämänsä aikana kokenut seitsemän 

raskautta. Perheessä oli neljä lasta elossa. Kunnanlääkärin mukaan nainen rasittuisi yli 

kestokykynsä, jos lapsiluku vielä kasvaisi. Perheen taloudellinen tilanne oli heikko, eikä 

heillä ollut mahdollisuutta hankkia kotiapulaista. Sosiaalisten syiden takia 

kunnanlääkäri piti naisen sterilointia aiheellisena: synnytysten peräkkäisyyden takia 

nainen oli lääkärin mielestä henkisesti ja ruumiillisesti väsyneen oloinen. 

Lääkintöhallitus päätti kuitenkin hylätä hakemuksen, koska se katsoi, ettei lain 

määräämiä edellytyksiä toimenpiteeseen syntynyt.163 Lääkintöhallitus ei perustele 

hylkäystään muutoin kuin lain täyttymättömyydellä. Monille hyvin vastaaville 

tapauksille lääkintöhallitus myönsi steriloimisluvan esimerkiksi erilaisten 

uupumusoireiden perusteella.  

Tapaukset, joissa sterilointia ei myönnetty, eivät ole selkeä kokonaisuus. Joukosta 

löytyy hakemuksia, joissa lääkärinlausunnossa ei suositella hakijan sterilointia sekä 

tapauksia, joissa lääkärinlausunto on täytetty puutteellisesti joko kiireen, 

osaamattomuuden tai haluttomuuden vuoksi. Joissain tapauksissa sterilointia haettiin 

perheen äidille sen perusteella, että lasten isä oli psyykkisesti sairastunut tai 

vajaamieliseksi luokiteltu. Joskus näihin hakemuksiin suostuttiin, joskus ei. 

Lääkintöhallituksen kanta steriloimistoimenpiteisiin oli vakiintumaton.164 Lääkäreillä oli 

usein tapana lisätä monia erilaisia syitä sille, miksi sterilointi olisi suoritettava. Ehkä he 

sillä tavoin pyrkivät varmistamaan, että sterilointiehdot varmasti täyttyisivät 

lääkintöhallituksen näkökulmasta katsottuna. Kaiken kaikkiaan steriloimishakemusten 

teossa ja myöntämisessä käytännöt olivat moninaiset ja vaihtelevat. Hyvinkin laadittu 

hakemus saattoi tulla hylätyksi, kuten työnjohtajan vaimon tapauksessa kävi. 
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Pakkosteriloinnin kohteeksi joutuminen oli sattumanvaraista ja ihmisiä luokiteltiin 

kehitysvammaisiksi vaihtelevin perustein.  

Kuitenkin jo pelkkä aineisto, lääkintöhallituksen käsittelemät steriloimishakemukset, 

rajaa ulos kaikki ne tapaukset, joille toimenpidealoitetta ei tehty pyynnöstä 

huolimatta. Jos lääkäri ei esimerkiksi oman vakaumuksensa vuoksi halunnut hakea 

sterilointia sitä toivoneelle henkilölle, ei hän voinut muuta kuin alistua kohtaloonsa tai 

mahdollisuuksien mukaan lähteä toisen lääkärin luokse ja mahdollisesti vielä 

kolmannen. Sekä sterilointia itse halunneet että pakkosteriloitavaksi määrätyt ihmiset 

olivat riippuvaisia lääkäreiden tahdosta asettaa toimenpide lääkintöhallituksen 

tarkasteltavaksi, ja edelleen he olivat riippuvaisia myös lääkintöhallituksen lopullisesta 

päätöksestä, johon heillä ei ollut edes valitusoikeutta. 

Kansalaisen vaikutusmahdollisuudet hänen omaan sterilointiinsa olivat lopulta melko 

vähäiset. Feministisessä teoriassa ja sukupuolentutkimuksessa usein käytetty käsite 

toiseudesta ja toiseuttamisesta sopii myös suomalaiseen steriloimiskysymykseen. Toki 

valittu aineisto, lääkärien näkökulma, on omiaan ohjaamaan katseen toiseuttamisen 

käsitteeseen. Aineistossa steriloidut esiintyvät pääasiassa passiivisina ja äänettöminä 

tai ”väärällä tavalla” äänekkäinä. Heidän asiansa esitettiin lääkärin, sosiaalivirkailijan 

tai jonkin muun auktoriteetin suulla, auktoriteettien käyttämillä sanoilla ja kielellä ja 

heitä verrattiin aina ”normaaliin kansalaiseen”. Vammaton, psyykkisesti terve, 

naimisissa oleva, reipas ja työteliäs perheenäiti oli normi, johon nähden sterilointia 

hakeneet olivat poikkeus. Joissain tapauksissa poikkeus normista oli niin voimakas, että 

heidän kaltaisistaan ihmisistä haluttiin päästä kokonaan eroon. Pakkosteriloidut olivat 

ikään kuin ihannekansalaisen vastakohtia. He olivat ihmisiä, joita ei haluttu Suomeen. 

Heitä pidettiin taakkana, eivätkä he edustaneet kunnon kansalaisuutta, uutteraa ja 

työteliästä veronmaksajaa. 

Muttei sterilointien historia ollut myöskään pelkkää toiseuttamista ja sortoa. 

Aineistossa esiintyy harvakseltaan steriloitavien itsensä kirjoittamia kirjeitä 

lääkintöhallitukselle. Kirjeissä hakijat ottavat aktiivisen roolin oman asiansa edistäjänä. 

He kertovat, miksi heidät tulisi steriloida tai miksi heitä ei missään nimessä saisi 

steriloida. Kirjeet olivat melko harvinaisia, ja niiden painoarvoa lopullisessa 

päätöksenteossa voi vain arvuutella. Niiden olemassaolo kertoo kuitenkin siitä, että 
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ihmisillä oli tarve ja kyky asettua aktiiviseen asemaan, puolustaa omia oikeuksiaan ja 

pyrkiä vaikuttamaan omaan asiaansa. Samassa viitekehyksessä voi nähdä myös 

sterilointia itselleen hakeneet naiset: aktiivisina, omaan elämäänsä vaikuttaneina 

toimijoina. 

Samaan seikkaan Aborttilakikomitea kiinnitti huomiota. Se halusi lakiehdotuksellaan 

lisätä ihmisten omaa mahdollisuutta hakeutua steriloitavaksi tiettyjen ehtojen 

täyttyessä. Aborttilakikomitean ehdotus teki esimerkiksi uupuneiden suurperheiden 

äitien hakeutumisen steriloitavaksi helpommaksi, koska komitea ehdotti, että 

sterilointiin voidaan ryhtyä, jos raskaus vaarantaa naisen hengen tai terveyden tämän 

heikkouden takia. 

Hallituksen ehdotus vuoden 1970 steriloimislaiksi noudatti Aborttilakikomitean 

tekemää ehdotusta. Huhtikuussa annetun steriloimislain mukaan vapaaehtoinen 

sterilointi voitiin myöntää, 1) jos oli syytä otaksua, että jälkeläiset syntyisivät 

vajaamielisinä tai heillä olisi tai heille kehittyisi vaikea sairaus tai ruumiinvika, 2) jos 

steriloinnin hakijan sairaus tai häiriintynyt sieluntoiminta rajoittaa hänen kykyään 

hoitaa lapsia, 3) jos hakijan elämänolot tai muut olosuhteet huomioiden lasten 

syntyminen ja hoito muodostaisivat huomattavan rasituksen ja 4) jos hänen 

mahdollisuutensa estää lasten syntyminen muilla tavoin ovat epätavallisen huonot.165 

Eero Carpén kirjoitti Lääkäri ja yhteiskunta -lehteen artikkelin näkemyksistään uusista 

abortti- ja steriloimislaista heti tuoreeltaan, vain kolme kuukautta lakien voimaantulon 

jälkeen. Myönteisenä kehityksenä Carpén piti sitä, että lakiin lisättiin pykälä, jonka 

mukaan vapaaehtoinen sterilointi on mahdollinen, jos henkilön on muulla tavoin 

epätavallisen huonot mahdollisuudet estää lasten syntyminen. Carpénin mukaan 

pykälä avaa ovet ”miehiselle steriloinnille”, ja lääkäreille ja lääkintöhallitukselle oli 

hänen mukaansa tullut tavallista enemmän miesten steriloimispyyntöjä. Carpén 

kuitenkin totesi, että lakimuutoksen todellinen vaikutus selviää vasta ajan mittaa 

käytännön kautta, ja Carpénin mukaan myös lääkintöhallitus oli asian suhteen 

odottavalla kannalla.166 
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Siitä huolimatta uusi steriloimislaki ei saanut Carpénin mukaan gynekologeilta joka 

suhteessa ”päänsilitystä”. Uuden aborttilain myötä lausunnonantajalääkäreiden 

määrää lisättiin, jotta naisten ei tarvitsisi matkustaa pitkiä matkoja löytääkseen 

lääkärin, joka suostuu kirjoittamaan hänelle raskaudenkeskeytyksen. Näille lääkäreille 

ei kuitenkaan annettu oikeutta myöntää steriloimislupaa. Carpén kritisoi asiaa ja pohti, 

kenen vika ”kömmähdys” mahtaa olla. Carpénin mukaan monet naiset haluavat 

steriloinnin raskaudenkeskeytyksen yhteydessä. Esimerkiksi Carpén mainitsi 

monisynnyttäjät, joille raskaudenkeskeytys tuo hetkellisen avun ja sterilointi- tai muu 

ehkäisykysymys järjestyy vain lisävaivan kautta.167 Aborttilakikomitea painotti, että 

uudessa laissa pitäisi päästä eroon raskaudenkeskeytyksen ja steriloinnin 

automaattisesta yhteydestä. Ehkei kyseessä ollut kömmähdys, vaan harkittu linja. 

Myös Carpén korostaa tekstinsä lopussa, ettei hän hae sitä, että steriloinnista 

tehtäisiin rutiinitoimenpide abortin yhteydessä.168 

Pakkosteriloinnin mahdollisuus poistettiin uudesta steriloimislaista, mutta sen henki 

säilyi edelleen. Uuden steriloimislain toisen pykälän mukaan henkilö voitiin steriloida 

ilman omaa suostumusta, jos hän ei mielisairauden, vajaamielisyyden tai 

sieluntoiminnan häiriintyneisyyden takia ymmärrä toimenpiteen merkitystä ja 

sterilointia puoltavat painavat syyt. Sterilointiin tarvitaan tällöin holhoojan tai uskotun 

miehen suostumus.169 Vaikkei toimenpidettä enää nimitetty pakkosteriloinniksi, olivat 

– ja ovat yhä edelleen – ilman omaa suostumusta tehdyt steriloinnit mahdollisia lain 

puitteissa. 

Uuden steriloimislain myötä steriloinnin ikäraja korotettiin 18 ikävuoteen. Sitä 

nuoremmat voitiin steriloida vain erittäin painavien syiden puoltaessa 

toimenpidettä.170 Ennen uutta steriloimislakia ikäraja oli seitsemäntoista.  

Aborttilakikomitea ehdotti ikärajan nostamista Tanskan mallin mukaiseksi, koska 

komitea uskoi, että ikärajaa nostamalla katumisriski pienenee.171 Lisäksi uuden lain 

mukaan sterilointi voitiin tehdä raskaudenkeskeytyksen yhteydessä vain naisen omasta 
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pyynnöstä, jos oli perusteltua olettaa, että keskeyttämisen aiheuttanut sairaus, 

ruumiinvika tai heikkous vaarantaisi naisen hengen tai terveyden.172 

Jälkeläisiä koskevaan sterilointisyiden kohtaan Aborttilakikomitea esitti ainoastaan 

muotoilumuutosta. Aiemman lain perusteella henkilö voitiin omasta hakemuksestaan 

steriloida, jos hänen katsottiin olevan kykenemätön huolehtimaan lapsistaan 

sieluntoiminnan sairaalloisuuden tai alkoholin tai huumausaineiden väärinkäytön tai 

muun yhteiskunnanvastaisen elämäntavan vuoksi. Aborttilakikomitea ehdotti, että 

kohta muutetaan muotoon: henkilö voidaan omasta hakemuksesta steriloida, jos 

hänen sairautensa, häiriintynyt sieluntoimintansa tai muu niihin verrattava syy 

vakavasti rajoittaa hänen kykyään hoitaa lapsia. Uusi ehdotus mahdollistaa komitean 

mukaan useampien seikkojen huomioon ottamisen. Huollon muuttamisella hoidoksi 

komitea tavoitteli sitä, ettei taloudellisilla tai niihin verrattavilla syillä olisi merkitystä 

steriloinnissa.173 Myös tämä Aborttilakiakomitean ehdotus otettiin lakiin sellaisenaan. 

Lisäksi Aborttilakikomitea ehdotti, että termi eugeeninen indikaatio poistetaan laista ja 

sen tilalla puhuttaisiin jälkeläisiä koskevasta lääketieteellisestä indikaatiosta. 

Aborttilakikomitea perusteli ehdotustaan seuraavalla tavalla: 

Ehdotettua sanontaa käytettäessä vältytään puhumasta periytyvistä 

taipumuksista. Nykyisen perinnöllisyystieteen valossa jokin vanhempien 

sairaus, vajaamielisyys tai ruumiinvika voi esiintyä vain tietynasteisella 

todennäköisyydellä lapsissa; sitä paitsi varsinkin mielisairauksissa ja 

muissa psyykkisissä häiriöissä korostetaan nykyään ympäristötekijäin 

osuutta.174 

Eugeeninen indikaatio poistettiin Suomen steriloimislaista vuonna 1970. Laissa ei 

puhuttu edes jälkeläisiä koskevasta lääketieteellisestä indikaatiosta. Lain 

ensimmäisessä pykälässä oleva kohta muutettiin siten, että henkilö voi hakea 

sterilointia ”kun on syytä otaksua, että hänen jälkeläisensä olisivat vajaamielisiä tai 

että heillä olisi tai heille kehittyisi vaikea sairaus tai ruumiinvika”.175 Vuonna 1970 

rotuhygienia ja eugeniikka poistettiin termeinä Suomen laista, mutta sterilointia pystyi 
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edelleen hakemaan periytyvien sairauksien vuoksi. Tiedon karttuessa rotuhygienia oli 

muuttanut muotoaan, vaikkei perinteinenkään rotuhygienia kadonnut kokonaan 

Suomesta lakimuutoksen myötä. 

Professori Sven Erkkilä, joka jo aiemmin esitteli rotuhygieenisiä ajatuksiaan Lääkäri ja 

yhteiskunta -lehden sivuilla, kuulutti vuonna 1970 julkaistussa artikkelissaan ”Katsaus 

Suomen steriloimislainsäädäntöön” vajaamielisten nykyistä suurempaa 

steriloimismäärää. Hän mainitsi tekstissä lääkäri C. Borgströmin väitöskirjan, jonka 

mukaan Suomessa pitäisi steriloida vuosittain vähintään 700 vajaamielistä, ”jotta 

toimenpiteellä olisi valtakunnallista merkitystä”. Erkkilän mukaan kansakoulujen 

tarkastajat olivat laiminlyöneet velvollisuutensa ilmoittaa terveydenhoitolautakunnille 

oppivelvollisuudesta vapautetut lapset. Erkkilän mukaan tämä laiminlyönti oli ainakin 

osaksi aiheuttanut sen, ettei vajaamielisiä  steriloitu riittävästi Suomessa. Erkkilä 

kirjoitti, että ”eugeenisilla perusteilla suoritettu sterilointi on ennen kaikkea työtä 

tulevien sukupolvien hyväksi, nykypolvi ei siitä sanottavasti hyödy”.176 

Vaikka käsitykset ja ajatukset muuttuvat ajassa, tieto karttuu ja ymmärrys lisääntyy, 

maailma muuttuu lopulta hitaasti, usein liiankin. 1960-luvun lopulla pakkosteriloinnit 

olivat yleisesti jo asia menneisyydessä, mutta Suomessa esiintyi yhä rotuhygieenisiä 

näkemyksiä jopa yhteiskunnan korkeimmilla palleilla. 

Vuoden 1970 lakimuutoksen myötä sterilointien määrä väheni aluksi voimakkaasti. 

Kun vuonna 1985 steriloimislakia muutettiin jälleen, kääntyivät sterilointimäärät 

voimakkaaseen kasvuun. Laki painotti yhä enemmän perhesuunnittelua ja 

ehkäisyvaikeuksista tuli keskeinen steriloinnin peruste. Samalla laista poistettiin 

huoltolääkärien ja yleisten laitosten johtajien mahdollisuus tehdä sterilointialoite.177 

Yhä lähemmäs nykypäivää kohti tullessa, puhumme aina vähemmän ”hyvästä” ja 

”huonosta” perimästä ja niihin kytkeytyvistä steriloimistoimenpiteistä. 

Geeniteknologian kehityksen myötä tiedämme paremmin kuin koskaan ennen, mitä 

sairauksia tai vammoja sikiölle voi kehittyä. Ovatko periytyvien sairauksien vuoksi 

tehdyt steriloinnit ja raskaudenkeskeytykset osa rotuhygieenistä perintöä, palanen 
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haavetta kivuttomasta ja säryttömästä utopiasta? Elämme yhä vastaavien eettisten 

kysymysten keskellä kuin ihmiset viime vuosisadalla. 
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Loppulause 

Suomessa vuosina 1967–1970 tehtyjen sterilointien määrä pysyi melko vakaana koko 

tarkasteluajanjakson ajan. Vain vuosi 1969 luo tilastolliseen aineistoon pienen 

poikkeuksen. Sterilointeja tehtiin silloin noin tuhat enemmän kuin muina 

tarkasteluvuosina ja kasvua sterilointimäärässä oli noin 20 prosenttia vuoteen 1968 

verrattuna. Kasvu selittyy lääketieteellisten sterilointien määrän lisääntymisellä. 

Lääketieteelliset steriloinnit voitiin tehdä kahden lääkärin päätöksellä eikä niitä 

tarvinnut alistaa lääkintöhallituksen päätettäväksi. Aborttilakikomitea oli saanut 

lakiehdotuksensa valmiiksi vuoden 1968 lopussa ja lain muuttuminen oli kansalaisten 

tiedossa. Voi olla, että myös se sai ihmiset hakemaan steriloimistoimenpidettä, koska 

varmuutta lakimuutoksen vaikutuksista ei vielä ollut. 

Suurin osa Suomessa tehdyistä steriloinneista tehtiin lääketieteellisen syyn perusteella. 

Sosiaalisen syyn takia tehtyjä sterilointeja tai eugeenisin eli rotuhygieenisin 

indikaatioin tehtyjä sterilointeja tehtiin suunnilleen yhtä paljon. Kun lääketieteellisiä 

sterilointeja tehtiin useita tuhansia, liikkui muilla perusteilla tehtyjen sterilointien 

määrä muutamassa sadassa kappaleessa vuosittain. 

Valtaosa Suomessa tehdyistä steriloinneista oli vapaaehtoisia eli ne tehtiin potilaan 

omasta hakemuksesta. Vuosittain tehtiin noin 4000–5000 sterilointia, joista vain noin 

200 oli pakkosterilointeja. Siten pakkosterilointien määrä Suomessa oli noin 4–5 

prosenttia kaikista tehdyistä steriloinneista. 

Huomattavasti yli 90 prosenttia Suomessa tehdyistä steriloinneista tehtiin naisille. 

Koska naisia pidettiin pääasiassa vastuullisina perheestä huolehtimisesta ja 

raskaudenehkäisystä, oli luontevaa, että toimenpide tehtiin useammin naiselle kuin 

miehelle, vaikka miehen sterilointi oli kirurgisesti yksinkertaisempi ja turvallisempi 

toimenpide. Tyypillinen Suomessa vapaaehtoisesti steriloitu oli lukuisten synnytysten 

uuvuttama nainen. Heidän diagnooseissaan toistuivat erilaiset uupumuksen muodot: 

Exhaustio, Exhaustio nervosa, Exhaustio matris ja Exhaustio universalis. Kun lapsiluku 

perheessä oli kasvanut riittävän suureksi, kaipasivat väsyneet suurperheiden äidit 

taukoa toinen toistaan seuraavista raskauksista. Luvan saamista helpotti, jos perheen 

taloudellinen tilanne ei ollut vakaa. 
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Kun vuoden 1970 lakiuudistusta tehtiin, katsoi Aborttilakikomitea, että näiden naisten 

mahdollisuuksia saada sterilointi pitää helpottaa. Komitean lakiehdotuksessa 

painotettiin kuitenkin sitä, että päätöksen pitää perustua vakaaseen harkintaan. Sen 

takia niin sanottu vapaa sterilointioikeus ei tullut Aborttilakikomitean mielestä 

kyseeseen. Vapaa sterilointioikeus olisi komitean mukaan voinut johtaa 

harkitsemattomiin sterilointeihin, joita kaduttaisiin myöhemmin. 1960-luvulla oli 

tavallista, että sterilointi ja raskaudenkeskeytys liittyivät yhteen. Useissa tapauksissa 

lääkintöhallitus myönsi raskaudenkeskeytyksen vain, jos hakijalle tehdään samalla 

myös sterilointi. Lauri Rauramon ja Allan Paavolan 1960-luvulla tekemän tutkimuksen 

mukaan 13 prosenttia tutkimukseen vastanneista naisista katui sterilointia, ja näistä 

naisista kaksi kolmasosaa oli joutunut steriloitavaksi raskaudenkeskeytyksen 

yhteydessä. Tutkimuksen mukaan mitä nuorempi ja mitä vähemmän lapsia naisella oli, 

sitä todennäköisemmin hän katui sterilointia myöhemmin. 

Sterilointeja tehtiin runsaasti raskaudenkeskeytyksen tai synnytyksen yhteydessä 

naisille, joilla jo oli tai joille oli syntymässä aviottomia lapsia. Lääkärit kiinnittivät 

lausunnoissaan huomiota naisten ”holtittomaan” käytökseen, ”ylikorostuneeseen” 

sukuviettiin sekä aviottomiin suhteisiin. Jos nainen oli kerran osoittanut 

siveettömyyttä, pidettiin hänen steriloimistaan tarpeellisena, jotta sama ei pääsisi 

tapahtumaan uudelleen. Käytöksen takia tehtyjä steriloimistoimenpiteitä tehtiin myös 

hyvin nuorille tytöille, jopa vain 13-vuotiaille. Virallinen steriloimisikäraja oli 17, mutta 

sitä nuoremmat voitiin steriloida huoltajien luvalla, jos lääkäri ja lääkintöhallitus 

katsoivat sen tarpeelliseksi. Sterilointi ei ollut ensisijainen toimenpide, jota nämä tytöt 

ja naiset toivoivat itselleen. Myös Aborttilakikomitea pohti, voidaanko sanoa, että 

naiset ovat vakaasti halukkaita steriloimistoimenpiteeseen, jos vaihtoehtona oli 

epätoivotun lapsen pitäminen. Kun vaihtoehtoa ei annettu, oli naisten luultavasti 

helpoin suostua molempiin toimenpiteisiin, vaikka alkuperäinen toive koski vain 

raskaudenkeskeytystä.  

Lääkintöhallitukselle saapui ajoittain kirjeitä, joissa toivottiin steriloimistoimenpiteen 

purkua. Purkukirjelmät kertovat siitä, että sterilointia oli saatettu katua myöhemmin, 

mutta myös siitä, että osa vapaaehtoisen steriloinnin tehneistä koki, ettei heillä ollut 
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muuta vaihtoehtoa kuin suostua sterilointiin. Tulkintani mukaan näissä tilanteissa 

liikutaan vapaaehtoisen steriloinnin ja pakkosteriloinnin rajapinnoilla. 

Aborttilakikomitea ehdotti, että raskaudenkeskeytyksen yhteydessä tehtävän 

steriloinnin ehtoja on tiukennettava. Aborttilakikomitea ehdotti, että steriloinnin voisi 

jatkossa tehdä vain, jos abortoitava lapsi on vajaamielinen äidin vajaamielisyyden 

vuoksi. Lääketieteellisen indikaation ollessa kyseessä kaksi lääkäriä voi yhdessä päättää 

naisen steriloinnista tämän toivomuksen mukaan, mutta Aborttilakikomitea korosti, 

että ehto koskee ainoastaan lääketieteellisiä tapauksia, ei sosiaalis-lääketieteellisiä. 

Lisäksi Aborttilakikomitea ehdotti, että steriloinnin voi tehdä, jos hakijan muut 

mahdollisuudet estää raskaus ovat epätavallisen huonot. Komitea halusi korostaa 

ehkäisyvälineiden käytön ensisijaisuutta, mutta monille naisille sterilointi oli ainoa 

luotettava vaihtoehto hormonaalisille ehkäisykeinoille, eivätkä ehkäisypillerit sopineet 

kaikille naisille. Jos ehkäisypillerit eivät esimerkiksi terveydellisten syiden vuoksi 

sopineet naiselle, perheessä luotettiin ehkäisykysymyksessä usein joko kondomiin tai 

keskeytettyyn yhdyntään. Epäluotettavien ehkäisykeinojen takia nainen tuli usein 

raskaaksi kerta toisensa jälkeen, jolloin lapsiluku ja äidin kantama taakka kasvoivat 

kestämättömän suureksi. 

Se, että naiset hakeutuivat aktiivisesti ja oma-aloitteisesti steriloimistoimenpiteisiin, 

kertoo uudenlaisesta ajasta naisten ja perheiden historiassa. Elettiin uudenlaista 

vapauden aikaa: perhesuunnittelu ja naisten ansiotyö yleistyivät, raskaudenehkäisy oli 

hyväksytympää kuin ennen ja naisen ei enää ollut pakko jaksaa toinen toistaan 

seuraavia synnytyksiä. Mutta oman elämänsä haltuunsa ottaneet naiset eivät olleet 

koko totuus Suomessa vuosina 1967–1970 tehdyistä steriloinneista. Suomen laki salli 

myös pakkosteriloinnit eli steriloinnit ilman asianomaisen omaa suostumusta 

psyykkisten sairauksien, vammaisuuden ja normista poikkeavan käytöksen takia, jos oli 

mahdollista, että sairaus tai vamma periytyy jälkeläisiin tai jälkeläiset jäävät vaille 

huoltoa. Pääasiassa pakkosterilointeja tehtiin vuosien 1967–1970 aikana psyykkisesti 

sairastuneille ja vammaisiksi luokitelluille kansalaisille. Vammaisuuteen vedottiin noin 

kolme kertaa useammin kuin psyykkisiin sairauksiin. 

Kun steriloimislakeja säädettiin, ajateltiin, että ne koskettavat kaikkia 

yhteiskuntaluokkia tasa-arvoisesti. Lääkintöhallituksen päätösten perusteella 
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pakkosteriloidut kuuluivat useimmiten työväenluokkaan tai muihin alempiin 

sosiaaliluokkiin. Vaikka kaikissa steriloinneissa miesten osuus oli vähäinen, oli heidän 

suhteellinen osuutensa pakkosterilointien kohdalla suurempi kuin vapaaehtoisten 

sterilointien tullessa kyseeseen. Esimerkiksi vuonna 1968 puolet kaikista steriloiduista 

miehistä steriloitiin ilman heidän omaa suostumustaan. 

Tyypillinen psyykkisesti sairastuneen pakkosterilointidiagnoosi oli skitsofrenia. 

Taipumusta skitsofreniaan pidettiin osin periytyvänä sairautena, ja 1960-luvulla 

laskettiin, että noin yksi prosentti koko väestöstä sairastui skitsofreniaan elämänsä 

aikana. Skitsofrenia jaettiin 1960-luvulla neljään eri alaluokkaan: hebefreeniseen, 

katatoniseen ja paranoidiseen skitsofreniaan sekä simplex-muotoiseen skitsofreniaan. 

Lisäksi olivat vielä skitsofreniformiset mielisairaudet, jotka muistuttivat varsinaista 

skitsofreniaa, mutta olivat ympäristön aiheuttamia ja usein ohimeneviä. 

Lääkintöhallituksen päätöksissä skitsofrenia esiintyi usein ilman tarkentavia muotoja, 

mutta lääkärinlausunnoissa kaikki skitsofrenian eri muodot esiintyivät tiuhaan. Toinen 

pakkosterilointipäätöksissä esiintynyt psyykkinen sairaus oli kaksisuuntainen 

mielialahäiriö. Siihen sairastuneita ihmisiä steriloitiin harvemmin kuin skitsofreniaan 

sairastuneita. 

Psyykkisten sairauksien takia pakkosteriloidut elivät usein ympärivuorokautisessa 

laitoshoidossa. Usein he olivat olleet hoidossa jo vuosia tai heillä oli takanaan useita 

hoitojaksoja. Se sai lääkärit epäilemään sairauksien parantumattomuutta, mikä sai 

lääkärit toimimaan potilaan steriloinnin puolesta. Pakkosterilointia pidettiin 

tarpeellisena keinona kontrolloida psyykkisesti sairastuneita ihmisiä. Sen avulla voitiin 

varmistaa, etteivät psyykkisesti sairastuneet tuota maailmaan itsensä kaltaisia 

jälkeläisiä tai lapsia, joista he eivät kykene pitämään huolta. Pelkona oli, että lasten 

elämä tulee yhteiskunnan maksettavaksi. Vaikka 1960-luvulla psyykkisten sairauksien 

hoito inhimillistyi ja kehittyi, ei kehitys kulkenut riittävän nopeasti pakkosteriloitujen 

ihmisten kannalta. 

Yleisin syy pakkosteriloida ihminen oli kuitenkin vammaisuus, tyypillisesti 

kehitysvammaisuus eli vajaamielisyys. Vajaamielisyyttä luokiteltiin vamman syvyyden 

perusteella, ja Suomessa oli laillista steriloida sekä debiilejä, imbesillejä että idiootteja. 

Merkittävänä tekijänä vajaamielisyyden syvyyden määrittelyssä olivat 
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älykkyysosamäärätutkimukset, joista Suomessa yleisimmin käytössä oli WAIS, Wechsler 

Adult Intelligent Scale. WAIS-testauksen tuloksena saatiin numeerinen arvo, joka kertoi 

henkilön älykkyysosamäärän, ja sen perusteella arvioitiin henkilön vajaamielisyyden 

syvyys. Älykkyysosamäärällä oli merkittävä arvo diagnostiikassa, mutta sen 

mittaustavat eivät olleet vedenpitäviä. Testi mittaa vain kapeaa alaa ihmisen 

älykkyydestä ja testin tekoon vaikuttavat myös testattavan muut vammat ja sairaudet, 

esimerkiksi aistihäiriöt. 

Älykkyysosamäärän lisäksi sukuvietti oli merkittävä tekijä lääkäreiden punnitessa 

vammaisiksi luokiteltujen ihmisten tarvetta sterilointiin. Lääkärin tulkinnan mukaan 

voimakas sukuvietti oli monissa tapauksissa yksi painavimmista perusteista steriloida 

ihminen joko vapaaehtoisesti tai ilman omaa suostumusta. Jopa raiskaustapauksissa 

lääkärit saattoivat tulkita potilaan sukuvietin niin voimakkaaksi, että sterilointi nähtiin 

välttämättömäksi. Vielä 1960-luvulla vammaisten seksuaalisuus oli monin tavoin tabu 

aihe. Kehitysvammaisilla ei ajateltu olevan seksuaalisia tarpeita lainkaan tai heidän 

seksuaalisuuttaan pidettiin vaarallisena tai hankalana asiana. Hiljalleen seksuaalisen 

ilmapiirin yleisesti vapautuessa alkoi julkisessa keskustelussa tulla ilmi myös 

vammaisiksi luokiteltujen ihmisten seksuaalisuutta ymmärtäviä mielipiteitä. Siitä 

huolimatta vammaisiksi luokiteltujen ihmisten vanhemmuus säilyi monien mielessä 

ehkäistävänä asiana. 

Aborttilakikomitea piti Suomen steriloimislain pakkopykälää suppeana: se salli 

pakkosteriloinnit ”vain” psyykkisten sairauksien, vammaisuuden ja poikkeavan 

käytöksen takia. Komitea ehdotti siitä huolimatta, että pakkosteriloinnin mahdollisuus 

tulisi poistaa Suomen laista, koska se ei enää vastannut ajan käsityksiä 

oikeudenmukaisuudesta. Komitea linjasi, että pakkotoimenpiteitä saisi tehdä vain, jos 

yhteiskunnan etu niin ehdottomasti vaati. Komitea ei kuitenkaan halunnut poistaa 

kaikkea pakkoa laista. Lakiehdotuksen mukaan, jos painavat syyt puolsivat sellaisen 

henkilön sterilointia, joka oli pysyvästi kykenemätön ymmärtämään toimenpiteen 

merkityksen, voitiin sterilointi tehdä huoltajan tai uskotun miehen suostumuksella. 

Ehdotus hyväksyttiin lakiin sellaisenaan ja pykälä on yhä edelleen voimassa olevassa 

steriloimislaissa. 
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Steriloinneista ja pakkosteriloinneista kirjoitettiin vain vähän Suomen suurimmassa 

sanomalehdessä Helsingin Sanomissa. Vähäisellä kirjoittelulla oli haittavaikutuksensa. 

Sterilointi oli monille mystinen toimenpide, johon liittyi runsaasti harhaluuloja, pelkoja 

ja väärää tietoa. Tiedon vähyys on voinut vaikuttaa siihen, että monet sterilointia 

haluavat eivät ole uskaltaneet hakeutua toimenpiteeseen tai monille leikkauksessa 

olleelle on aiheutunut ylimääräisiä pelkoja, ja raskas taakka on tullut entistä 

painavammaksi. Lisäksi vähäinen käsittely aiheutti sen, että kaikki valta lakimuutoksen 

käsittelyn suhteen säilyi ainoastaan aiheen asiantuntijoilla ja terveydenhuollon ja 

sosiaalialan auktoriteeteilla. 

Helsingin Sanomissa ilmaistu julkinen mielipide ja Aborttilakikomitean mietintö 

puolsivat toimenpiteen vapaaehtoisuutta, mutta lääkäreille suunnatussa Lääkäri ja 

yhteiskunta -lehdessä näkökulma oli osin toinen. Lehdessä julkaistiin muun muassa 

päätoimittaja Kaisa Turpeisen ja professori Sven Erkkilän kirjoitukset, joissa kaikuvat 

selkeän rotuhygieeniset ajatukset vielä 1960-luvun lopulla. Vaikka rotuhygienia 

poistettiin lakimuutoksen myötä virallisesti Suomen laista, se ei poistunut kokonaan 

yhteiskunnasta. 

Suomessa tehtyjen sterilointien tutkiminen ei ole vielä saavuttanut täyttä laajuutta. 

Väitöskirjatasolla tutkimusta on tehty vain vuoden 1935 lakiin saakka ja koko sen 

jälkeinen aika, steriloimislakien varsinaiset voimassaolon vuodet, ovat lähes 

tutkimatta. Steriloimislakien vaikutusta on tutkittu lähinnä vammaisuuden käsitteen 

kautta. Psyykkisesti sairastuneiden steriloinnit ovat vielä melko tutkimatonta 

maaperää. Samoin ne henkilöt, jotka on tulkittu kykenemättömiksi huolehtimaan 

lapsista esimerkiksi sieluntoiminnan sairaalloisuuden takia, ovat jääneet tutkimuksessa 

paitsioon. 

Kiinnostavia tutkimuskysymyksiä avautuu muun muassa siitä, miten steriloitujen 

ihmisten profiilit muuttuivat ajan myötä. Edustivatko 1940-luvulla steriloiduiksi 

määrätyt kansalaiset samoja väestöryhmiä kuin 1960-luvulla steriloidut? Millaista on 

vapaaehtoisten sterilointien historia ja miten se kytkeytyy käsityksiin naisten asemasta 

ja heidän seksuaalisuutensa kontrolloinnista? Entä miten ihmiskäsityksen muutos ja 

esimerkiksi laajempi ymmärrys erilaisista psyykkisistä sairauksista on vaikuttanut 
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steriloimishakemuksiin? Muun muassa näihin kysymyksiin historioitsijoiden tulisi 

tulevaisuudessa etsiä vastauksia. 

Jotta kansalainen sai itselleen steriloinnin, piti hänen vakuuttaa ensin monta 

auktoriteettia ja sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaa. Joillekin taas sterilointi tehtiin 

tahdonvastaisesti tai ilman heidän omaa suostumustaan. Kaikissa tapauksissa valta 

päätöksestä oli jollain muulla kuin ihmisellä itsellään. 

”Katson, että sterilisoiminen olisi suoritettava”, kirjoitti lääkäri steriloimishakemuksen 

loppuun.  
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