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Sterilisaatio – edelleen
varteenotettava vaihtoehto
raskaudenehkäisyssä

S

uomalaisen Klaus Härön tuore elokuva Uusi
ihminen (Den nya människan) Ruotsin pak
kosterilisaatioista on herättänyt suurta huo
miota ja ihmetystä viime vuosisadan alkupuo
liskon ajattelutavasta. Toisaalta Hufvudstads
bladetin viikkoliitteessä on ollut arvosteleva kir
joitus sterilisaation epäämisestä sitä haluavalta
Downin syndroomaa sairastavalta nuorelta.
Suomen sterilointilaki vuodelta 1935 sisälsi
pakkosteriloinnin ja perustui eugeeniseen ajatte
lutapaan. Vuoden 1950 laki oli pitkälti saman
henkinen. Vasta nykyinen vuodelta 1970 peräi
sin oleva sterilointilaki, johon tehtiin v. 1985
ikää, synnyttäneisyyttä ja lasten lukumäärää
koskevia muutoksia, perustuu raskaudenehkäi
syn ajatteluun.
Ennen vuotta 1970 tehtyjen naisten sterilisaa
tioiden lukumäärä vaihteli vuosittain 3 000:n ja
5 000:n välillä ja miesten sterilisaatioiden 10:n
ja 50:n välillä. Vuoden 1970 jälkeen lukumäärä
alkoi yllättäen pienentyä, ja vasta v. 1985 lakiin
tehtyjen lisäysten myötä se alkoi kasvaa. Eni
ten sterilisaatioita tehtiin vuonna 1990, jolloin
noin 12 800 naista ja noin 600 miehestä steriloi
tiin. Naisten sterilisaatioiden määrä on sittem
min pienentynyt tasaisesti. Vuonna 2005 sterili
saatioon päätyi 5 100 naista. Miesten sterilisaa
tioiden määrä oli suurimmillaan vuonna 1997,
jolloin 2 200 miestä steriloitiin. Vuoden 2005
lukumäärä oli 1 800.
Sterilisaatio on maailman käytetyin ehkäisy
menetelmä ja yleisimpiä naisille tehtävistä kirur
gisista toimenpiteistä. Sterilisaatiota käyttää eh
käisykeinona nykyään Suomessa noin 210 000
naista ja 25 000 miestä. Vaikka sterilisaatio on
niin yleinen, sen tehosta ja komplikaatioista on
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Sterilisaatio on
tehokas ja turvallinen
perhesuunnittelun
menetelmä

julkaistu hämmästyttävän vähän tutkimuksia,
saati että olisi tehty satunnaistettuja vertailevia
tutkimuksia. Harvat raportit on julkaistu Yh
dysvalloista ja Brasiliasta. Näissä maissa 35 %
ja 40 % hedelmällisestä väestöstä käyttää steri
lisaatiota ehkäisymenetelmänä.
Vastoin yleistä käsitystä sterilisaatio ei ole
pettämätön ehkäisymenetelmä eikä edes var
min. Naisen sterilisaatio voidaan suorittaa heti
synnytyksen jälkeen, jolloin yleensä tehdään
osittainen molemminpuolinen salpingektomia
eli Pomeroyn sterilisaatio. Toinen mahdollisuus
on tukkia munanjohtimet joko sähkökoagulaa
tiolla tai puristusklipseillä kuukautiskierron al
kupuoliskolla, useimmiten laparoskopiateitse.
Viiden vuoden kumulatiivinen pettämisosuus
synnytyksenjälkeisessä Pomeroyn sterilisaatios
sa on 6,3 tapausta tuhatta naista kohden. Lapa
roskooppisia menetelmiä käytettäessä osuus on
16,5 sähkökoagulaation jälkeen ja peräti 31,7
puristusklipsin asennuksen jälkeen. Puristusklip
si on tavallisin Suomessa käytetty sterilisaatio
menetelmä. Sterilisaation pettämisen riski suu
renee kaksinkertaiseksi, jos steriloitu nainen on
alle 30‑vuotias. Ennen sterilisaatiota sairastettu
sisäsynnyttimien tulehdus (PID) kolminkertais
taa pettämisriskin (American College of Obstet
rics and Gynecology 2003).
Menetelmän pettämiselle vastakkainen ongel
ma on katuminen. Katumisen esiintyvyys vaih
telee määritelmän mukaan välillä 0,9–26 %.
Toivomuksen sterilisaation purkamisesta esittää
huomattavasti pienempi osuus naisista, ja varsi
naiseen purkuun päätyy hyvin pieni määrä (Cur
tis ym. 2006). Nuori ikä sterilisaation aikaan on
merkittävin katumisen riskitekijä. Alle 30‑vuo
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tialla katumisriski on 2,4‑kertainen, purkutoi
vomuksen esittämisen mahdollisuus 3,5‑kertai
nen ja purkuun päätymisen riski 7,6‑kertainen
yli 30‑vuotiaisiin verrattuna. Mitä pitempi aika
on kulunut viimeisestä synnytyksestä, sitä pie
nemmäksi katumisriski tulee (Hillis ym. 1999).
Naisen katumisriski puolintuu, jos sterilisaatio
on tehty miehelle. Katumisriski on suurempi
lääketieteellisistä syistä tehtyjen sterilisaatioiden
jälkeen. Kumppanin painostus ja puutteellinen
tieto lisäävät katumisriskiä.
Sterilisaatio on verraten helppo ja turvalli
nen toimenpide. Prospektiivisessa vajaan 10 000
naisen monikeskustutkimuksessa vain 0,8 %:ssa
laparoskooppisista sterilisaatioista päädyttiin la
parotomiaan komplikaation takia. Lievimmät
kin komplikaatiot mukaan luettuina kokonais
komplikaatiotaajuus oli samassa tutkimuksessa
vain 1,5 % (Jamieson ym. 2000). Miehen ste
rilisaatio vasektomia on vielä yksinkertaisempi,
paikallispuudutuksessa tehtävä toimenpide, jon
ka kokonaiskomplikaatioriski (infektio, hema
tooma, granulooma) on pienempi kuin naisen
sterilisaatiossa.
Sterilisaatioon on liittynyt huolta sen aiheut
tamista terveydellisistä haitoista. Vastoin aikai
sempaa käsitystä perusteellisemmat tutkimukset
ovat osoittaneet, ettei sterilisaatio vaikuta kuu
kautiskiertoon (American College of Obstetrics
and Gynecology 2003). Munasarjasyövän riski
sterilisaation jälkeen jopa pienenee (riskisuhde
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0,3–0,7) (Irwin ym. 1991, Green ym. 1997). Sen
sijaan todennäköisyys joutua kohdunpoistoleik
kaukseen sterilisaation jälkeen on 2–4‑kertainen
steriloimattomiin verrattuna (Hillis ym. 1998).
Syynä ajatellaan olevan mm. asianomaisten
myönteinen suhtautuminen kirurgisiin ratkaisui
hin. Vasektomia ei lisää arterioskleroosin, kives
karsinooman eikä eturauhaskarsinooman riskiä
(Schuman ym. 1993, Möller ym. 1994, Cox ym.
2002).
Suomalaisten kehittämä kohdunsisäinen hor
moniehkäisin on tehokkain naisen ehkäisyme
netelmä jossa pettämisriski on alle puolet pie
nempi kuin sterilisaatiossa (taulukko). Kaikille
ei kuitenkaan kohdunsisäinen ehkäisin sovi. Ste
rilisaatio on varteenotettava vaihtoehto, kun ka
tumisen riskitekijät huomioidaan ja korostetaan
vasektomian etuja. Tutkimustulosten valossa
Suomen nykyinen sterilointilaki tuntuu olevan
hyvin kohdallaan.
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