
Espoon nuorisovaltuuston aloite: Yhdistelmäehkäisypillereitä jaettava 25-vuotiaaksi 
asti 
 
 
Tällä hetkellä Espoon kaupunki tarjoaa alle 25-vuotiaille nuorille ilmaista ehkäisyä erinäisin 
keinoin. Nuorille on tarjolla ilmaisia kondomeja, yksi ilmainen ehkäisykapseli sekä 
ensimmäinen hormoni- tai kuparikierukka. Nuorille tarjotaan myös ehkäisyrengas tai ehkäisy- 
tai minipillereitä 12 kuukauden ajaksi. Nuorisovaltuusto vaatii, että näiden ehkäisyä jatketaan 
jatkossa 12 kuukauden jälkeen, kunnes nuori täyttää 25 vuotta. 
 
Espoon nuorisovaltuusto vaatii ilmaista ehkäisyä alle 25-vuotiaille Espooseen. 
Ehkäisyn maksuttomuus toisi merkittäviä inhimillisiä ja taloudellisia säästöjä kunnalle ja sen 
asukkaille. Esimerkiksi Raumalla on tällä hetkellä käytössä ilmainen ehkäisy alle 
20-vuotiaille ja kaupunki on säästänyt sen avulla noin 100 000€ vuodessa ja on samalla 
saanut nuorten aborttiluvut laskuun. Aborttien järjestäminen on paljon kalliimpaa kuin 
ehkäisyn järjestäminen kuntalaisille.  
Raumalla ilmainen ehkäisy, käytännössä e-pillerit, maksaa noin 20 000 euroa vuodessa, 
joten Espoossa kustannusvaikutukset eivät myöskään olisi kohtuuttomat. 
 
Nuorille ilmaisen ehkäisyn tukeminen erityisesti ehkäisypillereillä 25-vuotiaaksi asti on suuria 
positiivisia vaikutuksia. Elämän laatu paranee samalla, kun mahdollisuus varmaan 
perhesuunnitteluun vähentää tarvetta jälkiehkäisypillereille ja aborteille. Abortteja tehdään 
nimittäin eniten 20-24 -vuotiaille, kertoo Väestöliitto. 
Monelle nuorelle on myös tärkeää se, että yhteiskunta tukee häntä. Nuorten kohdalla yksi 
selkeimpiä kohtaamisia on nimenomaan ilmainen ehkäisy ja apu perhesuunnittelussa.  
Ilmainen ehkäisy vähentää myös eriarvoisuutta. Ehkäisymenetelmien hankinta ja 
kustannukset jäävät yleensä naisen vastuulle ja kaikilla ei ole varaa pitkäkestoisiin 
ehkäisymenetelmiin. Yhdistelmäehkäisypillerit ovat myös selkeästi suosituin alle 
25-vuotiaiden naisten ehkäisymuoto. Näistä syistä nuorisovaltuusto vaatii e- eli 
yhdistelmäehkäisypillereiden jakotapaa muutettavaksi siten, että jokainen espoolainen 13-25 
-vuotias nuori on oikeutettu saamaan yhdistelmäehkäisypillerin sen vuoden loppuun asti, 
jona hän täyttää 25 vuotta. 
Nuorisovaltuusto vaatii kaupunkia varmistamaan ehkäisypalveluiden piirissä olevien nuorten 
ymmärryksen hormonaalisen ehkäisyn riskeistä ja terveysvaikutuksista. 
 
Espoo-tarinassa kolme nousevaa pääteemaa, Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen, Espoo 
on vastuullinen edelläkävijä ja Espoo on oikeudenmukainen. Espoon nuorisovaltuuston 
mielestä nämä teemat toteutuvat hyvin toimivassa ilmaisen ehkäisyn järjestelmässä. Nuoret 
myös kannattavat toimivaa ilmaista ehkäisyä, sillä ehkäisyn aloitusajat terveyskeskuksissa 
ovat olleet suosittuja. 
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