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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 92/2002 vp

Perjantai 25.10.2002 kello 09.30

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. HE 206/2002 vp ammattikorkeakouluiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan lausunnon antamista varten
sivistysvaliokunnalle.

4. HE 185/2002 vp keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin
jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua
rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen varauman
peruuttamisen hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan lausunnon antamista varten.

5. HE 188/2002 vp terrorismia koskeviksi rikoslain ja pakkokeinolain säännöksiksi

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan lausunnon antamista varten
lakivaliokunnalle.

6. HE 76/2002 vp laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja

isyyslain muuttamisesta

Jatkettu I käsittely

Kuultavina:
— oikeustieteen kandidaatti, M.A. Salla Lötjönen

— oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin
— professori Kaarlo Tuori
— professori Veli-Pekka Viljanen
— lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola, oikeusministeriö

Seuraava kuuleminen on 7.11.2002.

7. HE 112/2002 vp viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Jatkettu I käsittely
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Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintäministeriön lisäselvitys.

8. HE 115/2002 vp työttömyysturvalaiksi ja eräiden siihen liittyvien

lakien muuttamisesta Jatkettu

I käsittely

Merkitään saapuneeksi professori Matti Mikkolan kirjallinen lausunto.

9. Muut asiat

10. Seuraava kokous

Seuraava kokous on tiistaina 5.11.2002 klo 10.00.



PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Lausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä 76/2002 vp. laeiksi sukusolujen ja
alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta.

OTK, M.A. Salla Lötjönen
Elinkaari ja ihmisarvo -projekti
Helsingin yliopisto



Yleistä

Hedelmöityshoitoja sääntelevää lainsäädäntöä on pyritty saamaan aikaan jo kahden vuosikymmenen ajan.
Pulmallisimmat kysymykset ovat koskeneet sijaissynnyttäjän sallimista, yksinäisten naisten asemaa
hedelmöityshoitojen yhteydessä, tahattoman lapsettomuuden ja lapsen sairastumisriskin edellytyksiä
hedelmöityshoitojen saamiselle sekä lapsen tiedonsaantioikeutta sukusolujen luovuttajasta.

Koska kysymys sijaissynnyttäjän käytöstä ei kuulu nykyiseen lakiehdotukseen, en erittele tätä kysymystä
tarkemmin. Tältä osin hallituksen esityksessä esitetyt perustelut sijaissynnyttäjien sallimiseen liittyvistä
vakavista ongelmista ovat hyväksyttävät. Ongelmia voi esiintyä erityisesti silloin, jos järjestely osapuolten
mielipide muuttuu raskauden aikana tai sen jälkeen. Sivuutan myös sukusolujen luovuttajien
suostumukseen (oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, PerL 7 §) ja sukusolujen luovuttajia
koskevaa rekisteriä (oikeus yksityiselämän suojaan, PerL 10 §) koskevat kysymykset riidattomina ja
hallituksen esityksessä jo hyväksyttävästi ratkaistuina. Esitetty laki on yhdenmukainen myös
ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan sopimuksen (ETS 164) kanssa myös niiltä osin kuin
esityksessä on kyse lapsen ominaisuuksiin vaikuttamisesta sukusoluja tai alkioita valikoimalla.
Toimenpiteen yhteydessä ei muokata alkion perintötekijöitä, vaan valikoidaan terveeksi todettuja
sukusoluja lapsen terveyden turvaamiseksi. Lapsen sukupuolen määräytymiseen voidaan vaikuttaa, jos
lapsella olisi huomattava vaara saada vakava sairaus, joka liittyy lapsen sukupuoleen (artiklat 12, 13 ja 14).

Lapsen etu hallituksen esityksen lähtökohtana

Hallituksen esitys pohjaa lähtökohdalle, jonka mukaan hedelmöityshoitojen tuloksena syntyvän lapsen etu
tulee asettaa tärkeimmäksi toimintaa säänteleväksi tekijäksi. Lähtökohtaisesti Suomen lainsäädäntö
perustuu siihen, että ihminen tulee perusoikeuksien haltijaksi täysimääräisesti syntymänsä hetkellä ja on
niiden piirissä kuolemaansa asti (HE 309/1993 vp, s. 24). Tulisiko siis lapsen etu kuitenkin ohittaa
lähtökohtana osassa hedelmöityshoitolain säännöksiä, koska hedelmöityshoitoa annettaessa oikeussubjektia
ei ole vielä olemassa? Kysymykseen tulee vastata kieltävästi, koska lain keskeisenä tarkoituksena ei ole
säätää alkion tai sikiön oikeusasemasta sinällään (kuten esim. raskaudenkeskeyttämisten yhteydessä), vaan
varautua tilanteeseen, kun sukusoluista syntyy ihminen, lapsi, jolla on samat ihmisarvoa, henkilökohtaista
koskemattomuutta ja yksityisyyttä koskevat oikeudet kuin aikuisellakin.

Tahattoman lapsettomuuden ia lapsen sairastumisriskin arviointi

Yleisestä näkökohdasta katsottuna on perusteltua, että hoitoon pääsyn kriteerit ovat suhteellisen väljät,
koska lapsettomuuden syyn selvittäminen voi olla vaikeaa. Lapsettomuuden lääketieteellinen perusta on
sen sijaan tarkemmin selvitettävä silloin, jos hedelmöityshoidot halutaan korvattaviksi julkisin varoin
sairausvakuutuksesta. Hoitojen osittainenkin korvaaminen edellyttää sairauden toteamista ennen
hedelmöityshoitoja ennen tehtävissä tarkastuksissa, kuten esityksessä todetaan. Oikeus saada
hedelmöityshoitoja ei ole perusoikeus, vaan yhteiskunnan tarjoama palvelu. Jos palvelu tarjotaan, sen tulee
tapahtua yhdenmukaisin kriteerein ellei hyväksyttävää perustetta eriarvoiselle kohtelulle ole (PerL 6 §).

Yksinäisen tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävän naisen oikeus hedelmöityshoitoon

Lakiehdotuksen 12 §:ssä ehdotetaan, että yksinäinen tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävä nainen voisi
saada hedelmöityshoitoa vain, jos mies, jonka luovuttamia siittiöitä hedelmöityshoidossa käytetään, on
antanut suostumuksensa hoidon antamiseen tietoisena siitä, että hänet voidaan vahvistaa lapsen isäksi.
Isyyden vahvistaminen toisi mukanaan isyyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, kuten
elatusvelvollisuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yksinäisten tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävien
naisten mahdollisuus saada hedelmöityshoitoja on merkittävästi rajoitettu. On selvää, että yhdenmukaisen
kohtelun periaate ei tässä toteudu. Kysymys kulminoituukin siihen, onko erilaiselle kohtelulle olemassa
sellaista hyväksyttävää syytä, mihin PerL 6.2 §:ssa viitataan.

Kyseisessä hallituksen esityksessä myönnetään eriarvoinen lähtökohta hoitojen saannille, mutta viitataan
oikeuttavana perusteena lapsen etuun ja erityisesti hänen oikeuteensa kahteen vanhempaan ja sukuaseman
poikkeavuuteen muista lapsista (s. 32). Vertailukohtana on ilmeisesti käytetty tilannetta, jossa yksinäiselle
naiselle syntyy lapsi, joka on hedelmöitetty luonnollisin menetelmin. Tällaisessa tilanteessa lapsella tai
biologisella isällä on mahdollisuus isyyden vahvistamiseen. Lapsen etu on voimakas argumentti, mutta
onko sille riittäviä perusteita?

Yksinäisen tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävän naisen kelpoisuutta turvata lapsen hyvinvointi ja
huolenpito ei lakiesityksessä ole kyseenalaistettu. Käytännössä monet lapset elävät mainituissa olosuhteissa
ja tutkimukset tukevat päätelmää, jonka mukaan kahden naisen tai kahden miehen muodostamassa
parisuhteessa elävät lapset eivät voi sen huonommin kuin perinteisessä mies-nainen -parisuhteessa
kasvaneet. Vanhempien seksuaalisen suuntautuneisuuden sijaan lapsen kehitykselle on tärkeämpää hänen
osakseen saama rakkaus ja huolenpito. Lapsen biologisen alkuperän on katsottu olevan osa hänen
identiteettiään ja ihmisarvoaan. Jos näin on, on hänen ihmisarvonsa riippumaton hänen kasvuolosuhteistaan
ja siitä, onko lapsella äidin lisäksi eri sukupuolta oleva sosiaalinen isä vai ei.



Hedelmöityshoitolakiesityksen mukaan lapsella on oikeus saada tietoonsa sukusolun luovuttajan
henkilökuvaus täyttäessään 18 vuotta. Tätä mahdollisuutta ei ole luonnollisilla menetelmillä syntyneillä
isättömillä lapsilla, joihin yksinäisille naisille hedelmöityshoidon tuloksena syntynyttä lasta verrataan.
Onko siis lapsen edun mukaista, että yksinäisiltä naisilta käytännössä evätään oikeus hedelmöityshoitoihin,
ellei sopivaa luovuttajaa löydy? Jos yksinäinen nainen hankkiutuu raskaaksi muilla menetelmillä,
vaihtoehtona on, että nainen altistuu sukupuolitaudeille ja/tai lapsi ei välttämättä saa tietää senkään vertaa
biologisesta alkuperästään, koska äidillä on isyyslain mukaan oikeus estää biologisen isyyden
selvittäminen. Yhdenvertaisen kohtelun kriteereistä poikkeamiselle asetetut edellytykset eivät siis tältä osin
täyty.

Luonnollisesti yksinäistä naista ja rekisteröidyssä parisuhteessa elävää naista koskisi samalla tavoin
ehdotetun lain 7.1 §:n vaatimus siitä, että hänen tulisi voida turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja
huolenpito. Ilmeisesti tähän kykenemätön nainen tai rekisteröity pari eivät voisi hakeutua
hedelmöityshoitoihin. Lapsesta ei tule hakea apua yksinäisyyteen ilman vakaata ja harkittua aietta kantaa
vastuu lapsen hyvinvoinnista.
Lapsen sairastumisriskin arviointi

Yhtenä edellytyksenä hedelmöityshoidoille on parin omista sukusoluista syntyvän lapsen huomattava vaara
saada vakava sairaus (7.1 § 1 kohta). Säännöksen on joissain kirjoituksissa katsottu ilmentävän
yhteiskunnan eriarvoistavaa suhtautumista vammaisuuteen. Periaatteelliset yhdenvertaisuus- ja
ihmisarvonako kohdat voivat tulla esiin, jos ilmaisua "huomattava vaara saada vakava sairaus" tulkitaan
liian väljästi, mutta konkreettisella tasolla kenenkään perusoikeuksia tai etua ei loukata sillä, että pari
valitsee mahdollisuuden terveen lapsen saamiseen sen sijaan, että ottaa riskin vakavasti sairaan lapsen
synnyttämisestä. Säännös on yhdenmukainen myös ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan
sopimuksen 11 artiklan kanssa, joka kieltää syrjinnän geneettisen perimän perusteella, koska valinta
hedelmöittymistavasta tehdään ennen täysimääräisen oikeussubjektin olemassaoloa. Tällöin syrjittävää
oikeussubjektia ei ole vielä olemassa.

Lapsen oikeus saada tietää biologiset vanhempansa

Lapsen oikeuksien sopimuksen (SopS 59-60/1991) 7 artiklan mukaan lapsella on syntymästään lähtien
oikeus tuntea vanhempansa, mikäli mahdollista. Sopimuksessa ei tarkenneta, tarkoitetaanko
vanhemmuudella biologista vanhemmuutta. Hedelmöityshoitolakiesityksessä on kuitenkin pyritty
turvaamaan lapsen oikeus saada tietää myös biologiset vanhempansa joko sukusolun luovuttajan
henkilökuvauksen tai henkilöllisyyden ilmaisemisen kautta. Vastakkain ovat lapsen oikeus omaan
identiteettiin sekä sukusolun luovuttajan oikeus yksityiselämän suojaan. On esitetty, että sukusolujen
luovutukset vähenisivät huomattavasti, jos luovuttajan oikeutta säilyä nimettömänä ei turvattaisi.
Lakiesityksessä on päädytty kompromissiratkaisuun, joka pyrkii ottamaan huomioon mahdollisuuksien
mukaan sekä luovuttajan että lapsen edun ja on mielestäni molempien perusoikeuksia kunnioittava.

Yhteenveto

Pääosin lakiesityksessä on otettu huomioon tarvittavat perusoikeusnäkökohdat. Hoitoon pääsyn
rajoittaminen yksinäisiltä ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviltä naisilta on kuitenkin kansalaisten
yhdenvertaisuutta loukkaava. Sen taustalla on ajatus, jonka mukaan yksinhuoltajat ja samaa sukupuolta
olevat parit eivät sovellu huoltajiksi, vaan hoitojen edellytyksenä on sukusolujen luovuttaja, joka voidaan
vahvistaa lapsen isäksi. Perusteena käytettyä lapsen edun argumenttia ei ole riittävästi perusteltu. Säännös
loukkaa yhdenvertaisuutta paitsi seksuaalisen suuntautuneisuuden osalta myös naisen elämäntilanteen
osalta. Seksuaalinen suuntautuneisuus tai eläminen ilman parisuhdetta eivät ole sellaisia seikkoja, jotka
tulisi rinnastaa hedelmöityshoitojen estävään ilmeiseen kykenemättömyyteen lapsen tasapainoisen
kehityksen turvaamisessa, kuten lakiesityksessä nyt annetaan ymmärtää.

Helsingissä, 25 marraskuuta 2002

Salla Lötjönen



Veli-Pekka Viljanen

HE 76/2002 vp LAEIKSI SUKUSOLUJEN JA ALKIOIDEN KÄYTÖSTÄ

HEDELMÖITYSHOIDOSSA JA ISYYSLAIN MUUTTAMISESTA

Eduskunnan   perustuslakivaliokunta 25.10.2002

1. Ihmisarvon loukkaamattomuus

Perusoikeusuudistuksen esityön mukaan ihminen tulee täysimääräisesti perusoikeuksien haltijaksi

syntymänsä hetkellä. Oikeusjärjestys antaa kuitenkin eri tavoin suojaa myös ennen syntymää. Osittain tämä

toteutuu äidille annettavan perusoikeusturvan välityksellä. Perustuslain 1 §:ään on kirjattu valtiosäännön

perusarvoksi ihmisarvon loukkaamattomuuden turvaaminen. Siten esimerkiksi sikiöön ja alkioon

kohdistuvat ihmisarvoa loukkaavat lääketieteelliset ja tieteelliset kokeilut ovat perustuslain 1 §:n vastaisia

(ks. HE 309/1993 vp, s. 24).

Hallituksen esitykseen sisältävien lakiehdotusten sääntelyalalla on vahva kytkös

ihmisarvoa koskeviin valtiosäännön perusteisiin. Ihmisarvon loukkaamattomuuden vastaista on ihmisen

kohteleminen välineenä taikka kaupan kohteena. Myös sukusolujen ja alkioiden käyttäminen

kauppatavarana on ristiriidassa ihmisarvon loukkaamattomuuden kanssa. Edelleen ihmisarvon

loukkaamattomuuden kanssa ei ole sopusoinnussa hedelmöityshoidon käyttäminen rodunjalostuksellisiin

tarkoituksiin.

Hallituksen esityksessä on yleisesti arvioiden varsin onnistuneesti luotu lakisääteisiä

pidäkkeitä hedelmöityshoidon käyttämiselle ihmisarvoa loukkaavalla tavalla.

Hedelmöityshoidossa ei 1. lakiehdotuksen 4 §:n mukaan saisi käyttää sukusoluja ja

alkioita, joiden perimään on puututtu, alkioita, jotka on saatu toisintamalla tai sukusoluja ja alkioita, joita

on käytetty tutkimustoiminnassa. Hedelmöityshoidon avulla syntyvän lapsen ominaisuuksiin

vaikuttaminen valikoimalla sukusoluja ja alkioita taikka muulla tavalla on pääsääntöisesti kielletty (1.

lakiehdotuksen 5 §:n 1 mom.). Sukusolujen luovuttamisesta ei saa luvata eikä suorittaa palkkiota (18 §).

Palvelujen tuottaja ei saa periä sukusolujen ja alkioiden varastoinnista muuta kuin sellaisen maksun, joka

kattaa kustannukset ja kohtuulliset työpalkkiot (27 §).

Poikkeuksena sukusolujen ja alkioiden valikoimiskiellosta on se, että syntyvän lapsen

terveyteen voidaan vaikuttaa valikoimalla tutkitun ominaisuuden kannalta terveeksi todettuja sukusoluja ja

alkioita. Sukupuolen määräytymiseen voidaan vaikuttaa, jos hedelmöityshoidossa käytetään parin omia

sukusoluja ja näistä sukusoluista syntyvällä toista sukupuolta olevalla lapsella olisi huomattava vaara saada

vakava sairaus. Jos hedelmöityshoidossa käytetään luovutettuja sukusoluja, lääkärin tulee valita sellaiset

sukusolut, joiden luovuttaja muistuttaa ulkonäöltään syntyvän lapsen asianomaista vanhempaa, jollei hoitoa

saavan tahdosta muuta johdu (5 § 2 ja 3 mom.).

Sukusolujen ja alkioiden valikoimisen salliminen ei ole lähtökohtaisesti ihmisarvon

loukkaamattomuuden kannalta ongelmatonta. Sinänsä 5 §:n 2 momentin tapauksessa tarkoituksena on

turvata lapsen syntyminen ilman vakavia sairauksia, mikä muodostaa mielestäni perustuslain 1 §:n 2

momentin näkökulmasta hyväksyttävän perusteen valikoimiselle. Sukusolujen valikoimiselle 3 momentin

tapauksessa ei ole nähdäkseni yhtä vahvoja perusteita. Perusteluissa viitataan siihen, että erityisesti lapsen

kehityksen kannalta saattaa olla suotavaa, että lapsi muistuttaa ulkonäöltään vanhempaa (HE, s. 29).

Esimerkiksi etnisen alkuperän käyttämiseen valikointiperusteena voidaan suhtautua lähtökohtaisesti



epäillen (vrt. 1. lakiehdotuksen 14 §). Kun kuitenkin otetaan huomioon esityksen asiayhteys - kyse on

luovutettujen sukusolujen käyttämisestä tilanteessa, jossa pari ei kykene saamaan lasta omilla

sukusoluillaan - en pidä ehdotusta tältäkään osin suoranaisesti perustuslain 1 §:n 2 momentin vastaisena.

2. Yhdenvertaisuus

1. lakiehdotuksen 7 §:n mukaan hedelmöityshoitoa saadaan jos aviopari tai avioliitonomaisessa

olosuhteissa elävä pari kärsii tahattomasta lapsettomuudesta tai parin omista sukusoluista syntyvällä

lapsella olisi huomattava vaara saada vakava sairaus ja pari on antanut suostumuksensa siihen.

Hedelmöityshoitoa voidaan antaa myös parisuhdetta vailla olevalle naiselle, jos mies, jonka luovuttamia

siittiöitä hedelmöityshoidossa käytetään, on antanut suostumuksensa siihen, että hänet voidaan vahvistaa

lapsen isäksi.

Ehdotus ei siten ehdottomasti sulje yksinäisiä naisia ja samaa sukupuolta olevien

rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä naisia hedelmöityshoidon piiristä, mutta asettaa tältä osin

lisäedellytyksiä.

Kun otetaan huomioon hedelmöityshoidon lääketieteellinen tarkoitus auttaa

lapsettomuudesta vastoin tahtoaan kärsiviä henkilöitä, ei ehdotus huolimatta siitä, että se asettaa henkilöitä

eri asemaan sosiaalisen statuksen ja osin myös sukupuolisen suuntautumisen kannalta, voida mielestäni

pitää perustuslain 6 §:n vastaisena. 1. lakiehdotuksen 7 §:n 2 momentin mukaan hedelmöityshoitoa ei voisi

saada enää naisen täytettyä 46 vuotta. Vaikka kysymys on ikään perustuvasta eri asemaan asettamisesta, on

ikärajalla nähdäkseni tässä tapauksessa hyväksyttäviä lääketieteellisiä perusteita, joten ehdotus ei ole

ongelmallinen perustuslain 6 §:n 2 momentin kannalta.

3. Oikeus saada tietää sukusolun luovuttajan henkilöllisyys

1. lakiehdotuksen mukaan luovutetusta sukusolusta tai alkiosta syntyneellä henkilöllä on oikeus 18 vuotta

täytettyään saada tieto luovuttajan henkilöstä, jos luovuttaja on siihen suostunut tai suostuu, ja tämän

suostumuksesta riippumatta, kun luovuttajan kuolemasta on kulunut yksi vuosi. Oikeus henkilökohtaiseen

identiteettiin kuuluu sinänsä perustuslain 10 §:n suojaamaan yksityiselämän piiriin. Lähtökohtaisesti on

ongelmallista, jos on olemassa henkilön alkuperää koskevaa tietoa, johon hänellä ei itsellään ole

tiedonsaantioikeutta. Toisaalta on otettava huomioon, ettei vanhemmuus ole ensisijaisesti biologinen, vaan

pikemminkin sosiaalinen suhde lapsen ja vanhempien kanssa. Luovuttaja ei ole oikeudellisesti eikä

sosiaalisesti lapsen vanhempi, vaikka lapsi olisi syntynyt hänen sukusoluistaan. Tällaisessa sääntely-

yhteydessä on otettava huomioon luovutetusta alkiosta tai sukusolusta syntyneen henkilön alkuperäänsä

koskevan tiedonsaantioikeuden ohella luovuttajan oikeus yksityiselämän suojaan, jota tiedon saaminen

hänen henkilöllisyydestään vastoin hänen tahtoaan kaventaisi. Tällaisessa kokonais-kontekstissa ei

ehdotettu rajoitetun tiedonsaannin oikeutta koskeva eräänlainen sääntelykompromissi (1. lakiehdotuksen 4

luku) ole ongelmallinen perustuslain 10 §:n turvaaman yksityiselämän suojan kannalta.



4. Itsemääräämisoikeus

Yksilön itsemääräämisoikeus on useisiin perusoikeussäännöksiin kiinnittyvä perustuslain turvaa nauttiva

oikeus. Se voidaan perustaa erityisesti perustuslain 7 §:n henkilökohtaista vapautta ja 10 §:n

yksityiselämän suojaa koskeviin säännöksiin (ks. HE 309/1993 vp, s. 46 ja 53), mutta myös muihin

vapausoikeuksiin, kuten uskonnon ja omantunnon vapauteen. Myös perustuslain 1 §:n 2 momentin ja 7 §:n

2 momentin turvaama ihmisarvon loukkaamattomuus edellyttää itsemääräämisoikeuden tietynasteista

kunnioittamista.

Hallituksen esityksessä on yleisesti ottaen onnistuneesti otettu huomioon

itsemääräämisoikeuden vaatimukset. Hedelmöityshoidon edellytyksenä on parin suostumus (7 §).

Luovuttajan sukusolujen käyttäminen perustuu niin ikään tämän suostumukseen (15 §), samoin

luovuttajan henkilöllisyyden ilmaiseminen (17 §). Sukusolujen ja alkioiden varastointi edellyttää niin

ikään asianomaisten suostumusta (6 §). Suostumus on pääsääntöisesti peruutettavissa. Poikkeuksen

muodostaa 17 §:n säännös, jonka mukaan luovuttajan suostumus henkilöllisyytensä ilmaisemiseen

sukusolustaan syntyneelle, ei ole peruutettavissa. Kun otetaan huomioon hedelmöityshoidon avulla synty-

neen henkilön legitiimi intressi tiedon saantiin omasta alkuperästään, ei tällainen suostumuksen

peruuttamattomuus ole ristiriidassa perustuslain yksilön itsemääräämisoikeudelle antaman suojan kanssa.

5. Henkilötietojen suoja

1. lakiehdotuksen säännökset sukusolujen luovutusten rekisteristä (23 §) ja tiedonsaantioikeudesta

rekisteristä (24 §) sekä salassapidosta (31 §) ja tietojen säilyttämisestä (32 §) täyttävät perustuslain 10 §:n

1 momentin henkilötietojen suojan lailla säätämistä koskevat vaatimukset. Lakiehdotuksen 32 §:ssä

säädetään tiettyjen asiakirjojen ja sukusolujen luovutusten rekisteriin merkittyjen tietojen hävityskiellosta.

Vaikka tällainen kielto on sinänsä henkilötietojen suojan kannalta poikkeuksellinen, on sille hedelmöi-

tyshoidosta syntyneen tiedonsaantioikeudesta johdettavat perustuslain 10 §:n kannalta hyväksyttävät

perusteet.



Maija Saksiin
25.10.2002

Perustuslakivaliokunnalle

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä
hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta HE 76/2002 vp esitän kohteliaimmin seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja laki isyyslain
muuttamisesta. Ehdotuksilla on liittymiä perustuslain 1 §:ssä turvattuun ihmisarvon loukkaamattomuuteen,
yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kieltoa koskevaan perustuslain 6 §:ään, oikeutta hoitoon koskeviin perusoikeuksiin,
erityisesti 19 §:ssä jokaiselle turvattuihin riittäviin terveyspalveluihin sekä perustuslain 10 §:ssä turvattuun
yksityiselämän suojaan, johon kuuluu oikeus määrätä itsestään ja kehostaan.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi oikeudesta hedelmöityshoitoon, mutta siinä ei erotella, milloin kysymys on
sairauden hoidosta ja milloin oikeudesta saada tarjolla olevia lisääntymiseen liittyviä hoitopalveluja. Lisäksi esityksessä
otetaan vain välillisesti kantaa siihen, miltä osin hoidot olisivat julkisin varoin korvattavia hoitoja.

Perustuslain 1 § ja sukusolun luovuttajan oikeus päättää solujen käytöstä

Esityksen 22 §:ssä ehdotetaan, että jotta jos parilla on varastossa alkioita, se voi päättää alkion luovuttamisesta toiselle
parille. Vaille perusteluja jää, miksi alkioita ei voisi luovuttaa yksinäiselle naiselle. Alkion käyttäminen sen tuhoamisen
sijasta olisi paremmin perustuslain 1 §:n ihmisarvon kunnioittamista koskevan säännöksen hengen mukaista.

Perustuslain 7 § ja lapsen ominaisuuksiin vaikuttaminen

Lakiehdotuksen 5 §:n mukaan lapsen ominaisuuksiin vaikuttaminen sukusoluja tai alkioita valikoimalla on kiellettyä
lukuun ottamatta kahta poikkeusta. Säännökseen tulisi lisätä kolmas poikkeus, joka liittyy perustuslain 7 §:ssä
turvattuun jokaiselle kuuluvaan oikeuteen elämään. Englannissa on ollut esillä tapaus, jossa lapsella olleen kuolemaan
johtavan perinnöllisen sairauden vuoksi vanhemmat halusivat valita sellaisen alkion, jonka kantasoluja voitaisiin käyttää
aikaisemmin syntyneen lapsen hoitamisessa. Alkion valikoiminen tällä perusteella toteuttaa 7 §:n oikeutta elämään siksi
sitä ei tulisi kieltää. Tosiasiallisesti alkioita valikoidaan nytkin ja alkioista käytännössä hylätään ne, jotka eivät ole
kehittymiskelpoisia eli alkiot, joiden ei arvioida kehittyvän lapsiksi.
Perusoikeusuudistuksen lähtökohtana on ollut että lapsi tulee perusoikeuksien subjektiksi vasta syntymänsä hetkellä,
eikä oikeus elämään ole este säätää lailla raskauden keskeyttämisestä. Toisaalta sikiöön ja alkioon kohdistuvat
loukkaavat tieteelliset ja lääketieteelliset kokeet olisivat perustuslain 1 §:ssä turvatun ihmisarvon loukkaamattomuuden
vastaisia.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen soveltamiskäytännössä on vakiintunut kanta, jonka mukaan sopimuksen 2 artiklan
(oikeus elämään) soveltamiseksi ei ole tarpeen määritellä milloin elämä alkaa ja milloin alkio tai sikiö on sopimuksen
suojaama.

Perustuslain 6 § ja yhdenvertainen oikeus hoitoon

On epäselvää, missä määrin perustuslaki turvaa oikeuden hedelmöityshoitoon. Vaikka perusoikeuksista ei voitaisikaan
suoraan johtaa tällaista oikeutta, niin tosiasiallisesti Suomessa on sekä julkisen terveydenhoidon piirissä katsottu
hedelmöityshoitojen kuuluvan kuntien järjestämisvastuuseen kuuluvaan palveluvalikoimaan. Potilaslain mukaan
terveyden ja sairaanhoito on määritelty (2 §:n 2 kohta) terveydentilan määrittelemiseksi taikka terveyden
palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi tehtäviksi toimenpiteiksi, joita suorittavat terveydenhuollon ammattihenkilöt tai joita
suoritetaan terveydenhuollon toimintayksiköissä. Tahattomaan lapsettomuuteen perustuvat hedelmöityshoidot kuuluvat
myös sairausvakuutuslain soveltamisalaan.
Kun hoitoa on tarjolla kuuluu toimintaan soveltaa perustuslain 6 §:n yhdenvertaista kohtelua ja syrjinnän kieltoa.

Lakiehdotuksessa asetetaan naiset keskenään eriarvoiseen asemaan siviilisäädyn perusteella. Parisuhteessa olevan
naisen hoidon edellytyksenä on 7 §:n mukaan. Tahattomuuden osoitukseksi pidetään riittävänä, ettei raskaus ole alkanut
puolesta vuodesta vuoteen kestäneen yhteiselämän aikana. Naiselle, joka ei elä parisuhteessa ei tällaista edellytystä
lapsettomuuden tahattomuudesta aseteta. Toisaalta naisen mahdollisuudelle saada luovutettuja soluja asetetaan erilaiset
ehdot sen mukaan onko kyseessä parisuhteessa elävä nainen vai ilman parisuhdetta elävä nainen.  Ehdon on pelätty
merkitsevän tosiasiallista hoidon saamisen kieltämistä luovuttajien puutteen vuoksi.



Ikäraja

Esityksessä ehdotetussa 7 §:ssä asetetaan naiselle 46 vuoden ikäraja. Ehdotuksessa perustellaan (s. 16) naisille
asetettavaa ikärajaa sillä, että raskaus alkaa harvoin yli 45-vuotiailla. Lisäksi viitataan äidin ja sikiön terveysriskeihin.
Sitä vastoin miehelle ei ehdoteta ikärajaa sillä perusteella, että miehen suvunjatkamiskyky voi säilyä.

Ikäraja olisi ensimmäinen laissa asetettu sairauden ja terveydenhoitoon sovellettava ikäraja. Siksi siihen on
suhtauduttava hyvin varovaisesti. Perustuslakivaliokunnan kannanotto voi muodostua hyvin merkittäväksi
mahdollisessa myöhemmässä oikeutta hoitoon ja priorisointia koskevassa keskustelussa. Tähän asti kaikessa
sairaanhoidossa hoitava lääkäri on lääketieteellisin perustein arvioinut hoidon tarpeen ja eri vaihtoehtoihin liittyvät riskit
ja valinnut hoitomuodon tämän lääketieteellisen arvion perusteella. Esityksessä ei perustella, miksi hedelmöityshoitoa
koskevaa ratkaisua ei voida jättää lääkärin harkintaan.

Jotta ikään perustuva erilainen kohtelu ei olisi perustuslain kieltämää syrjintää, olisi myös esitettävä perustelut sille,
miksi ikä on juuri 46 vuotta, miksei se ole esimerkiksi 48 vuotta tai 44 vuotta. Outo on perusteluissa (s. 30) oleva
toteamus, ettei sillä ole merkitystä, onko nainen hedelmöityskykyinen. Perhebarometrin 2002 mukaan 41-45 vuotiaista
naisista n. 95 % vastasi, ettei aio hankkia lasta. Ikäraja tulisikin todennäköisesti kohdistumaan arviolta vain muutamaan
kymmeneen naiseen.
Ryhmän pienuus tekee rajoituksen hyväksyttävyydestä entisestäkin arveluttavamman. On huomattavaa, että yli 35-
vuotiaiden ensisynnyttäjien määrä on kasvanut ja alle 35-vuotiaiden vähentynyt viime vuosina. Oikeus saada hoitoa
pitää myös pitää erillään oikeudesta saada hoitoa julkisin varoin. Se, seikka, ettei ole tarkoituksenmukaista korvata
hoitoa ikääntyneelle naiselle ei ole riittävä peruste kieltää mahdollisuutta saada hoitoa kokonaan.

Hedelmöityshoidon   avulla syntyneiden  lasten yhdenvertaisuus

Muissa Pohjoismaissa luovuttajaa ei voida vahvistaa isäksi (s. 15). Euroopan neuvoston raportti ja suositukset
hedelmöityshoidoista lähtee siitä, että lapsella ei olisi oikeutta saada tietoja luovuttajan henkilöllisyydestä. Tiedon saanti
voidaan kuitenkin suositusten mukaan sallia.

Hallituksen esityksen sivulla 16 todetaan, että isättömäksi jääminen merkitsisi poikkeusta lapsen asemaa koskevan
lainsäädännön keskeisistä periaatteista. Kuitenkin tosiasiallisesti voimassaoleva lainsäädäntö lähtee äidin oikeudesta
päättää isyyden selvittämisestä. Äidillä ei ole velvollisuutta antaa tietoja isyyden vahvistamiseksi. Isyyden
vahvistamisen tärkeyden korostaminen lapsen edun vaatimana ei siten vastaa aikaisemmin omaksuttua ajattelutapaa.
Myöskään yksinäisen naisen oikeudelle adoptoida lapsi ei ole asetettu ehdoksi, että lapselle voidaan vahvistaa isä.
Vertailuryhmäksi tulee ottaa muut ilman parisuhdetta elävän naisen ja lapsen muodostamat perheet eikä parisuhteeseen
perustuvia perheitä. Esitys asettaa lapset alkuperänsä mukaan erilaiseen asemaan. Tähän sisältyy elementtejä
perustuslain 6 §:n vastaisesta erilaisesta kohtelusta, sillä lapsen etuun vetoaminen ei mielestäni riittävästi perustele
kohtelun erilaisuutta. Lapsen edun turvaamiseksi valittu keino on lisäksi suhteellisuusperiaatteen vastainen. Sen
seurauksena lasta, jonka edun turvaamiseksi ehdotetaan isyyden vahvistamista koskevia järjestelyjä tosiasiallisesti
johtaa siihen, että lasta, jonka etua pyritään turvaamaan ei lainkaan synny. Hoitoa antavien tahojen arvio on, että
luovuttajia ei enää lain voimaantulon jälkeen ole saatavissa. Myös äidin henkilöllisyyden paljastaminen luovuttajalle
helposti johtaa myös siihen, ettei hoitoja haluta.

Lain hyväksymisen jälkeen lapsen äitiys määräytyy yksinomaan biologisin perustein, lapsen isyys määräytyisi
parisuhteessa sosiaalisin perustein ja ilman parisuhdetta geneettisin perustein.

Esityksessä perustellaan lapsen edulla lähtökohtaa, jonka mukaan lapsella tulee olla isä. Se, että parisuhde
automaattisesti turvaisi lapsen edun on ideologinen lähtökohta. Se ei osoita sitä, etteikö myös toisenlaisissa perheissä
lapselle voitaisi tarjota vähintään yhtä hyvä ja rakastava kasvuympäristö. Avioeron jälkeen lapsista on arvioitu asuvan
85 % äitinsä luona.

Perustuslain 10 § ja hoitoa saaneen naisen henkilöllisyyttä koskevan tiedon luovuttaminen

Vaikka isyyttä ei lakiehdotuksen mukaan voida vahvistaa siittiöitä luovuttaneen miehen aloitteesta, saa mies tietoonsa
hoitoa saaneen naisen henkilöllisyyden. Naiselle täysin tuntemattoman sukusolun luovuttajan oikeus saada tietää hoitoa
saaneen naisen henkilöllisyys loukkaa perustuslain 10§:ssä turvattua yksityiselämän suojaa. Kysymys on naisen
hoitoon, lisääntymiskykyyn ja seksuaalisuuteen niin keskeisesti liittyvistä asioista, että tietojen luovuttaminen vieraalle
henkilölle merkitsee olennaista puuttuminen 10 §:ssä turvatun perusoikeuden suojaan. Sen tavoitteen, jota tällä pyritään
toteuttamaan tulisi olla suhteellisuusperiaatteen mukaisesti oikeassa suhteessa loukattuun perusoikeuteen. Hallituksen
esityksen perusteluista (s. 32) jäi minulle epäselväksi, mihin hoitoa saavan naisen henkilöllisyyden paljastamiseen
perustuu.

Tietojen luovuttaminen vaarantaa myös äidin mahdollisuuden päättää kerrotaanko lapselle ja milloin lapselle kerrotaan
hänen alkuperästään. Muualla hallituksen esityksessä kuitenkin
korostetaan sitä, että asia jää äidin ratkaistavaksi. Henkilöllisyyttä koskevan tiedon luovuttamisesta saattaa seurata
jännitteitä, jotka saattavat olla myös syntyvän lapsen edun kannalta kyseenalaisia.

Itsemääräämisoikeus ja sijaissynnytys

Naisten aseman kannalta erityisen ongelmallinen asetelma liittyy siihen, että esityksessä ehdotetaan sijaissynnyttäjän
käytön kieltämistä. Sijaissynnyttäjän käyttö on nimenomaisesti sallittu Belgiassa, Englannissa ja Tsekin tasavallassa.



USA:ssa sijaissynnytysjärjestely perustuu yksityisoikeudelliseen sopimukseen. Käytännössä sijaissynnyttäjän käyttöä
rajoittaa se, jos lapsi pitää adoptoida normaalin adoptiomenettelyn mukaisesti.

Sijaissynnytyksessä on kysymys erityisestä naisten välisestä suhteesta siitä, että nainen auttaa toista naista uuden elämän
luomisessa. Naista loukkaavana ja naisen itsemääräämisoikeuteen puuttuvana pidän sitä, että lainsäätäjä kieltäisi
mahdollisuuden auttaa esimerkiksi sisartani tai läheistä ystävätärtäni lapsen saamisessa, kun samaan aikaan näyttää
epätodennäköiseltä, että prostituutioon puututtaisiin millään tavoin. Kuten tutkija Sari Näre on todennut, prostituutiossa
asetelma on selvä: nainen tyydyttää miehen eikä vaadi seksuaalista vastapalvelua.
Hannele Varsan tutkimat miesasiakkaat käyttivät elämän lisämausteena, suhteen korvikkeena tai käytännöllisenä
vaihtoehtona sitoutumiselle, heille palvelun käytön perustelu oli vaivattomuus, vaihtelu ja jännitys. Tällaisen palvelun
myyminen on Suomessa sallittua, mutta lapsen tekeminen sijaissynnytystä käyttäen kiellettyä. Prostituutioon liittyy
huomattavasti enemmän hyväksikäyttöä ym. riippuvuussuhteita, joihin hallituksen esityksessä viitataan perusteena
kieltää sijaissynnyttäjän käyttö.

Sijaissynnyttäjäjärjestely ehdotetaan kiellettäväksi siksi, että jos lapsi sattuisi olemaan vammainen, saattaisi käydä niin,
ettei lasta halunnut tai sen synnyttänyt haluaisi pitää lasta, vaan se hylättäisiin. Myös spontaanisti alkaneista raskauksista
saattaa syntyä vammaisia lapsia, joita uhkaa hylkäämisen riski. Kun normaalitapauksessa lapsella on vain yksi äiti,
sijaissynnyttämisjärjestelyllä syntyneellä lapsella on kaksi äitiä. Oletus siitä, että henkilö, joka haluaa lasta niin paljon,
että on valmis turvautumaan sijaissynnyttäjään, olisi jotenkin erityisen herkkä hylkäämään lapsen sen vammaisuuden
vuoksi on vailla perusteita. Lisäksi alkioita valikoimalla seulotaan pois osa vammaisuuden riskeistä. Hallituksen
esityksen perustelujen mukaan yli puolet asian valmistelun aikana lausunnon antaneista tahoista kannatti
sijaissynnytysjärjestelyä (s. 24). Suomessa on syntynyt näin 11 lasta. Näissä kaikissa on ollut taustalla hyvin raskaat
lääketieteelliset perusteet. Yhdessä tapauksessa lapsen synnyttänyt nainen ei halunnut luopua lapsesta.

Perusoikeuksia koskevien yleisten oppien mukaan henkilön suojelemista ei ole pidetty hyväksyttävänä
perusteena rajoittaa hänen perusoikeuksiaan.

EY:n perustamissopimuksen merkitys

EY:n tuomioistuin on viimeaikaisessa oikeuskäytännössään todennut, että perustamissopimuksen palvelujen vapaa
liikkuvuus kattaa myös sairaanhoitopalvelut. Se turvaa oikeuden tarjota ja vastaanottaa palveluja EU:n alueella. Tämä
oikeus kattaa tietyin edellytyksin myös oikeuden saada korvausta hoitopalveluiden vastaanottamisesta aiheutuneista
kustannuksista.  Tämä merkitsee, että Suomen lainsäädännön rajoituksen on mahdollista kiertää hakeutumalla hoitoon
toiseen jäsenvaltioon, jossa hoito annetaan hoitoa antavan maan lainsäädännön mukaisena. Jo tällä hetkellä
hedelmöityshoitomarkkinat ovat hyvin kansainväliset.  Koska tosiasiallisesti lapsen hankkimisen estäminen ei ole
lainsäätäjälle mahdollista, olisi pitäydyttävä vain välttämättömissä rajoituksissa,



jolloin hoidon vastaanotto ja tarjoaminen pysyisi Suomessa ja suomalaisten varanomaisten valvonnassa.

Säätämistaso

Esityksessä ehdotetaan, että sukusolun luovuttajalle maksettavista korvauksista säädettäisiin asetuksella. Perustuslain
80 §:n 1 momentin nojalla säätämistason tulisi olla laki. Yleensä hoitoon liittyvistä korvauksista ja päivärahoista
säädetään sairausvakuutuslaissa.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2002



PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä

hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta (HE 76/2002 vp).

Hallituksen esitykseen sisältyy varsin laaja jakso, jossa tarkastellaan lakiehdotusten suhdetta perusoikeuksiin. Jakson

alussa esityksen todetaan sisältävän "ehdotuksia, jotka koskettavat ihmisluonnon ja ihmisyyden peruskysymyksiä ja

joilla on sen vuoksi läheinen yhteys perusoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin". Lähtökohdaksi otetaan, että "perusoikeudet

paitsi asettavat lainsäädännölle ehdottomia rajoja toimivat myös sitä ohjaavina periaatteina" ja että "kysymys ei siis

ole pelkästään säätämisjärjestyksestä, vaan myös siitä, että perusoikeussäännösten ilmentämät periaatteet otetaan

laissa asianmukaisesti huomioon". Esityksen perusoikeustarkastelu synnyttää eräitä perusoikeusargumentaatiota

koskevia periaatteellisia kysymyksiä: Missä kulkevat perusoikeusargumentaation rajat? Missä määrin kiistanalaisia

eettisten arvo-ongelmien ratkaisuja on perusteltua ankkuroida perusoikeussäännösten tulkintaan? Mikä merkitys

perustuslain 1 §:n säännökselle ihmisarvon loukkaamattomuudesta on perusoikeusargumentaatiossa? Ulottuuko

perusoikeussuoja myös ihmisalkioihin?

Oma käsitykseni on, että perusoikeussäännökset - muun oikeudellisen sääntelyn tavoin -kohdistuvat ensisijaisesti

oikeussubjektien keskinäisiin suhteisiin ja että on suhtauduttava varauksellisesti sellaisiin tulkintoihin, joissa

perusoikeussäännösten katsotaan vahvistavan yksilöllisiä tai ryhmäkohtaisia arvovalintoja. Perusoikeussäännösten

tehtävänä on pikemminkin



mahdollistaa tällaiset arvovalinnat - ja näin luoda edellytykset modernia kulttuuria luonnehtivalle arvopluralismille -

kuin itse lyödä arvovalintoja lukkoon - ja näin tukahduttaa moderni arvopluralismi. Vaikka tämä käsitys

perusoikeussääntelyn tehtävistä omaksuttaisiinkin, on samalla myönnettävä, että se saattaa nojautua sellaiseen

perustavaan arvolähtökohtaan, jonka vastaiset sääntelyt olisivat tavallaan ristiriidassa koko perusoikeusajattelun

kanssa. Suomen nykyiseen perustuslakiin suhteutettuna tästä näkökulmasta saattaa olla aihetta arvioida perustuslain

1 §:ään otetun ihmisarvon loukkaamattomuutta koskevan säännöksen ja 2 luvun perusoikeussääntelyn välisiä

suhteita.

Viitteitä tämän kaltaisesta ajattelusta voikin löytää perusoikeusuudistuksen esitöistä. Hallituksen esityksessä (HE

309/1993 vp, s. 24) käsiteltiin lyhyesti perusoikeussuojan alkamisajankohtaa. Lähtökohtana oli, että "perusoikeudet

kuuluvat luonnollisille henkilöille heidän elinaikanaan" ja että "ihminen tulee siten perusoikeuksien haltijaksi

täysimääräisesti syntymänsä hetkellä ja on niiden piirissä kuolemaansa asti". Samalla kuitenkin oikeusjärjestyksen

todettiin antavan eri tavoin suojaa myös ennen syntymää. Tämä toteutuisi osittain äidille annettavan

perusoikeusturvan välityksellä. Lisäksi perusteluissa viitattiin tässä yhteydessä tuolloisen hallitusmuodon 1 §:ään

ehdotettuun ihmisarvon loukkaamattomuutta koskevaan säännökseen ja katsottiin, että "esimerkiksi sikiöön ja

alkioon kohdistuvat ihmisarvoa loukkaavat lääketieteelliset ja tieteelliset kokeilut olisivat 1 §:n vastaisia".

Ihmisarvon loukkaamattomuutta koskevan säännöksen voikin tulkita vahvistavan sellaisen perustavan

arvolähtökohdan, jota perustuslain 2 luvun perusoikeussääntely edellyttää ja jonka vastaiset säännökset olisivat

samalla ikään kuin yleisessä ristiriidassa perusoikeussääntelyn kanssa. Näin ajatellen voi olla perusteltua antaa

tarkoittamalleni perustuslain 1 §:n säännökselle myös itsenäistä oikeudellista merkitystä.

Perusoikeusuudistuksen esityöt näyttävät myös antavan tukea nyt käsiteltävän lakiesityksen perusteluissa esitetylle

kannalle, jonka mukaan "ihmisarvon loukkaamattomuus voi koskea myös tilanteita, joissa ei ole kysymys vielä

syntyneestä yksilöstä", samoin kuin sille täsmentyneemmälle käsitykselle, jonka mukaan "ihmisarvon

loukkaamattomuus edellyttää, että ihmistä, sukusoluja tai alkioita ei käytetä kauppatavarana". Taloudellisen hyödyn

tavoittelu sukusolujen tai alkioiden luovuttamisella voidaankin rinnastaa sikiöön tai alkioihin kohdistuviin

ihmisarvoa loukkaaviin lääketieteellisiin tai muihin tieteellisiin kokeisiin, jotka hallituksen perusoikeusuudistusta

koskevan esityksen mukaan olisivat ristiriidassa perustuslain 1 §:ssä nykyisin olevan säännöksen kanssa. Sen sijaan

epävarmemmalla pohjalla liikutaan jo silloin, jos nyt käsiteltävänä olevan lakiesityksen perustelujen tavoin

yksioikoisesti katsotaan, että ihmisarvon loukkaamattomuus edellyttää, että hedelmöityshoidossa ei saa käyttää

sukusolua tai alkiota, joka on ollut tutkimustoiminnan kohteena tai on toisinnettu taikka jonka perimään on puututtu

(4 §), tai että kuolleen henkilön sukusoluja ei saa käyttää hedelmöityshoidossa. Hallituksen esityksen perusteluissa

omaksutut kannat vastaavat näiltäkin osin omia henkilökohtaisia arvokäsityksiäni. Mutta kokonaan toinen asia on,

missä määrin nämä arvokäsitykset nauttivat perustuslain suojaaja missä määrin tämän tyyppisistä arvokysymyksistä

käytävää keskustelua on ylipäätään syytä käydä keskusteluna perustuslain tulkinnasta.

Ehkä vielä kiistanalaisemmalla, perustuslain 1 §:ään nojatulla tulkinnalla perustellaan ehdotettua oikeutta saada

tietää sukusolun luovuttajan henkilöllisyys. Esityksen perusteluissa todetaan, että "oma biologinen alkuperä on osa

ihmisen identiteettiä" ja että "tiedon saamisen omasta identiteetistä voidaan sanoa kuuluvan perustuslain 1 §:ssä

ihmisarvon loukkaamattomuuden piiriin". Esityksessä on mielestäni onnistuneesti ratkaistu niiden eri suuntiin

viittaavien näkökohtien keskinäinen painotus joita liittyy oikeuteen saada tietää sukusolun luovuttajan henkilöllisyys.

Perusoikeuskysymys koskee tässä yhteydessä luovuttajan yksityiselämän suojaa. Oma kantani on, että esitys ei näiltä

osin anna aihetta huomautuksiin. Huolenani on ainoastaan kysymyksen muuntaminen ikään kuin

perusoikeusjärjestelmän sisäiseksi kysymykseksi ankkuroimalla oikeus saada tietoja luovuttajasta perustuslain 1 ja 6

§:ään. Se, tulisiko tällainen oikeus olla, on hyvin kiistelty kysymys, kuten myös muissa pohjoismaissa omaksutut

erilaiset ratkaisut osoittavat. Jotakin kysymykseen otettua kantaa ei tulisi pyrkiä pönkittämään perustuslain

arvovallalla.



Varsinaisista perusoikeussäännöksistä hallituksen esityksen perusteluissa tarkastellaan erityisesti

itsemääräämisoikeutta ja oikeutta yksityiselämään. On syytä yhtyä tulkintaan, jonka mukaan "itsemääräämisoikeus

sisältää sen, että jokaisella tulee olla ehdoton oikeus määrätä siitä, käytetäänkö hänen sukusolujaan

hedelmöityshoidossa". Epävarmemmalla pohjalla liikutaan jälleen, kun sukusolun luovuttajan ulkoisia ominaisuuksia

koskevien tietojen keräämistä ja tallentamista perustellaan perhe- ja yksityiselämän suojalla. Tietojen avulla näet

pyritään esityksen mukaan varmistamaan "se, että hoitava lääkäri voi valita sellaiset sukusolut, joiden luovuttaja

muistuttaa fyysisiltä ominaisuuksiltaan asianomaista vanhempaa". Esityksen mukaan "vanhempien lapsenkin

kannalta saattaa olla toivottavaa, ettei lapsen poikkeava alkuperä paljastu hänen ulkonäöstään", ja siksi "näin

edistetään osaltaan perhe- ja yksityiselämän suojaa".

Selkeästi perusoikeuskysymys on sen sijaan, kenellä on oikeus saada hedelmöityshoitoa. Yksinäiset ja

rekisteröidyssä parisuhteessa elävät naiset on esityksessä asetettu avio- tai avoliitossa elävistä poikkeavaan asemaan.

Ensin mainitut naiset voivat saada hedelmöityshoitoa vain edellyttäen, että sukusoluja luovuttanut mies voidaan

naisen tai lapsen vaatimuksesta vahvistaa lapsen isäksi (12 §). Perusteluna esitetään, että "hedelmöityshoidon

antamisessa tehtävissä ratkaisuissa on nojauduttava yhteiskunnassa vallitseviin käsityksiin" ja että "ajatus

vanhemmuuden jakautumisesta isyyteen ja äitiyteen on kulttuurinen, yhteisöllinen näkemys ja sellaisena avoin

muutoksille". Johtopäätöksenä on, että "vaikka yhteiskunnassa on havaittavissa muutosta vanhemmuuteen liittyvissä

ajattelutavoissa, tässä vaiheessa ei ilman laajaa kansalaiskeskustelua ole mahdollista poiketa perusteista, joille

voimassa oleva vanhemmuuteen liittyvä lainsäädäntö rakentuu". Hallituksen esityksen argumentaatioketjua voi

luonnehtia siten, että siinä kiistanalaisilla arvokäsityksillä perustellaan perusoikeutena turvatusta yhdenvertaisuudesta

tinkimistä. Tällaiset kiistanalaiset arvokäsitykset eivät mielestäni ole perustuslain 6 §:n 2 momentin

syrjintäkieltosäännöksessä tarkoitettu hyväksyttävä peruste yhdenvertaisuudesta poikkeamiselle.

Porthaniassa 25.10.2002

Kaarlo Tuori


